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1 курс 
№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  6В04145 - 

"Учет и аудит" 

1 ООД PОAK 1111 Право и основы антикорупционной культуры        

     5 

 

    1 2 ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки предпринимательства, 

лидерства и воспримчивости инноваций       

3 ООД EBZh 1111 Экология и безопасность жизнедеятельности    

 

Право и основы антикорупционной культуры  – 5 кредитов 
Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс). 
Постреквизиты: Философия. 

Цель дисциплины: формирование умения оценивать общественное и индивидуальное 

правосознание, формирование правовой культуры, гражданской симптоматики по 
противодействию стрессу антисоциальному явлению. По результатам изучения дисциплины 

обучающийся приобретает навыки анализа событий, знает нормативно-правовые акты.  

Краткое описание дисциплины: Эта дисциплина позволяет продемонстрировать 

деятельность государственных механизмов, использующих правовые, экономические и 

другие средства воздействия для управления публичными процедурами; реальные 

возможности права как одного из социальных регуляторов, а также этики, в том числе 

антикоррупционной, религии, обычаев и т.д., В решении социальных, экономических и 

политических проблем современного общества; историческая преемственность правовой 

системы заимствует как собственный, так и зарубежный опыт. В рамках "права и основ 

антикоррупционной культуры" государство и право  раскрывают понятие коррупции и 

осведомленность о борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной 

культуры, изучают антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность 

за коррупционные преступления. Полученные знания помогут понять общие законы 

развития социальной системы, взаимосвязь между законом и обществом, 

антикоррупционную осведомленность. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться 

в действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать 

духовно-нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам 

применения норм в современный период; правового анализа различных документов; 

умение анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; 

совершенствования антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов. 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций  – 5 кредитов 

Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс) 

Постреквизиты: Экономика предприятия. 



Цель дисциплины: формирование деловых и предпринимательских навыков и 

опыта, которые влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с 

вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских 

навыков и компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. 

Дисциплина помогает развить предпринимательское и критическое мышление, 

способствующее принятию инновационных решений. 

Краткое описание дисциплины: Изучение дисциплины дает деловые и 

предпринимательские навыки и опыт которые влияют на склонность обучающихся 

становиться предпринимателями с вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы 

деловых и предпринимательских навыков и компетенций, тесно связанных с более 

широкими вопросами, квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к 

предпринимательству. Дисциплина помогает развить предпринимательское мышление, и 

обучение студентов предпринимательским навыкам и критическому мышлению 

способствующему к принятию инновационных решении. 

Ожидаемые результаты:  
Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику, методы генерации предпринимательских идей, правовые аспекты 

предпринимательской деятельности, 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов, применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем, для овладения знаниями для повышения квалификации в течение 

всей жизни. 

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно, быть способным генерировать 

новые идеи, владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем. 
 

Экология и безопасность жизнедеятельности– 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: формирование знания основных особенностей окружающих живых 

организмов со средами, функциональность биосферы, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека от вредных, поражающих факторов, техногенного и 

социального характера, опасностей защиты от опасностей, событий по ликвидации 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, охране окружающей среды и 

естественному природопользованию. При изучении дисциплины, обучающиеся изучают 

следующие проблемы: глобальные экологические аспекты современности, причины, 

этапы их становления и последствия, устойчивое развитие природы и окружающей среды, 

международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и его роль в 

предотвращении экологического кризиса и обеспечении устойчивого развития 

человечества.  

Краткое описание дисциплины: «Экология и безопасность жизнедеятельности» 

является формирование систематизированных знаний о теоретических, практических и 

нормативно-правовых основах организации и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и охраны здоровья: история формирования и развития 

экологических знаний, экология особи – аутэкология, экология сообществ – синэкология, 

концепция биосферы, биосфера и ее устойчивость, концепция устойчивого развития, 

рациональное природопользование как условие устойчивого развития, социально-

экологические проблемы современности и устойчивое развитие, защита окружающей 



среды и устойчивое развитие, актуальные экологические проблемы и реализации 

Устойчивого развития в Республике Казахстан. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды, концепцию, стратегии, проблемы устойчивого 

развития и практические подходы к их решению на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; основы законодательства по охране окружающей среды; принципы 

организации безопасных производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их 

для решения теоретических и практических задач. 

 
 

2 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  

6В04145 - "Учет и аудит" 

1 

 

БД 

 

NU 2214- Налоговый учет        

4 

 

  3 UU 2214-Управленческий учет     

2 

 

БД 

 

PP 2215- Предпринимательское право                

5 

 

4 FP 2215- Финансовое право 

3 

 

БД 

 

Cen 2216- Ценообразование  

5 

 

4 RI 2216- Рыночная инфраструктура             

 

 

Налоговый учет – 4 кредита 

Пререквизиты: Математика в экономике. 

Постреквизиты: Бюджетный учет и отчетность. 

Целью изучения дисциплины является изучение студентами структуры методов 

бухгалтерского учета, ориентированных на налог, а не на внешний вид государственной 

финансовой отчетности. Налоговый кодекс, устанавливающий правила, которым 

компании и физические лица должны следовать при составлении налоговых деклараций. 

Краткое описание курса: В дисциплине «Налоговый учет» студенты изучают 

структуру методов бухгалтерского учета, который ориентирован на налоги, а не на 

внешний вид публичной финансовой отчетности. Налоговый учет регулируется 

Налоговым кодексом, который диктует правила, которыми компании и частные лица 

должны следовать при составлении налоговых деклараций. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: регистрацию, обработку и систематизацию информации данных 

бухгалтерского учета для их использования в налоговом учете, ведение  регистров 

текущего налогового учета, составление деклараций по всем  видам налоговых 

обязательств. 

Уметь: собирать, регистрировать и обрабатывать информацию финансового учета 

для налогового учета корпоративного подоходного налога; на базе собранной информации 



составление необходимых налоговых расчетов; составление декларации по 

корпоративному подоходному налогу и приложений. 

Иметь навыки: знать правовые основы и методологию учета активов, обязательств, 

капитала доходов и расходов; интерпретировать и систематизировать информацию по 

активам, обязательствам, капиталу, доходам и расходам организации; применять 

методики и стандарты ведения бухгалтерского учета; формировать и идентифицировать 

экономическую информацию на основе данных бухгалтерского учета;  

Быть компетентным: знании вопросов регулировании бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

 

Управленческий учет - 4 кредита 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет. 

Целью изучения дисциплины является использование общедоступной финансовой 

бухгалтерской информации для оценки прошлых результатов, прогнозирования будущих 

результатов и оценки политики и стоимости корпорации. Он учит основам 

управленческого учета, в том числе тому, как управлять финансовой и связанной с ней 

информацией, необходимой для помощи менеджерам в принятии решений, о системах 

распределения затрат и затрат, о том, как проводить анализ затрат, объемов и прибыли, и 

как определить, соответствуют ли затраты и выгоды вашим решениям.  

Краткое описание курса: Управленческий учет - это область бухгалтерского учета, 

цель которой - предоставить студентам финансовую информацию, чтобы помочь им 

принимать решения и поддерживать эффективный контроль над организациями в 

будущем. Дисциплина фокусируется на использовании общедоступной финансовой 

бухгалтерской информации для оценки прошлых результатов, прогнозирования будущих 

результатов, а также оценки политики и стоимости корпорации. Научит основам 

управленческого учета, в том числе тому, как ориентироваться в финансовой и связанной 

с ней информации, необходимой менеджерам, чтобы помочь им принимать решения, о 

поведении затрат и системах распределения затрат, о том, как проводить анализ затрат, 

объема и прибыли, а также о том, как определить, соответствуют ли затраты и выгоды 

вашим решениям. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: предметную, методологическую и концептуальную специфику 

управленческого учета; технологию организации и ведения управленческого учета на 

предприятиях. 

Уметь: классифицировать и исчислять затраты фирмы; составлять бюджеты фирмы;  

осуществлять бюджетное планирование; анализировать безубыточность бизнеса. 

Иметь навыки: предметную, методологическую и концептуальную специфику 

управленческого учета; технологию организации и ведения управленческого учета на 

предприятиях. 

Быть компетентным: знать особенности организации налоговой системы, 

особенности, порядок исчисления, сроки уплаты налогов, права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов. 

 

Предпринимательское право- 5 кредитов 

Пререквизиты: Страхование. 

Постреквизиты: Финансовый анализ. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студента с правовой 

системой и ее принципами в деловой деятельности. Изучая дисциплину, студенты узнают 

информацию о различиях между судами первой и апелляционной инстанций, публичным 

правом и частным правом, гражданским правом и уголовным правом. Он также может 

ознакомиться с юридическими процедурами, тонким правом, компьютерным и 



интеллектуальным правом, коммерческими преступлениями, договорным правом и 

торговлей товарами.  

Краткое описание курса: Изучение дисциплины «Предпринимательское право»  

предназначено для ознакомления студента с правовой системой и ее влиянием на деловую 

деятельность. Дисциплина предоставляет студенту информацию о разнице между судами 

первой и апелляционной инстанцией, публичном праве и частном праве, гражданском 

праве и уголовном праве. А также юридические процедуры, деликатное право, 

компьютерное и интеллектуальное право, коммерческие преступления, договорное право 

и продажа товаров. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: правовые основы политики государства в области регулирования 

предпринимательской деятельности и теоретические положения об основных институтах 

предпринимательского права Республики Казахстан: 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

предпринимательского права; 

Иметь навыки: по осуществлению информационно-поисковой деятельности для 

разработки планов и возможной системы действий для решения конкретной практической 

задачи; 

Быть компетентным: Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; Способность применять нормы, регулирующие 

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой. 

 

Финансовое право- 5 кредитов 

Пререквизиты: Управленческий учет. 

Постреквизиты: Финансовый анализ в коммерческих банках. 

Целью изучения дисциплины является ознакомление, изучение, анализ 

концептуальных схем анализа финансового права в целом с наглядными примерами из 

различных секторов. Сделать предмет доступным и дать студентам критическое 

представление о фундаментальных нормативных положениях и видах финансового 

состояния. Дисциплина направлена на предоставление студентам концептуальной схемы 

анализа финансового права.  

Краткое описание курса: Финансовое право обеспечивает идеальный баланс между 

теорией и практикой в интересах как будущих практиков, так и тех, кто ищет карьеру в 

академических кругах. Данная дисциплина  предлагает концептуальную схему анализа 

финансового права в целом с наглядными примерами из различных секторов. Цель данной 

дисциплины - сделать предмет доступным и предложить студентам критическое 

понимание фундаментальных нормативных положений и типов финансового положения. 

Предмет  направлен на предоставление студентам концептуальной схемы анализа 

финансового права. Цель состоит в том, чтобы сделать предмет доступным в целом и 

предложить студентам критическое понимание фундаментальных нормативных 

положений и типов финансового положения, а также развить их юридические навыки 

(общение и решение проблем). 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные положения финансового законодательства 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, выбирать 

средства, соответствующие целям 

Иметь навыки: способностью сочетания теоретического мышления с поиском 

оптимального способа решения проблемы. 

Быть компетентным: защиты прав субъектов финансовых правоотношений. 

 

 

 



Ценообразование- 5 кредитов 

Пререквизиты: Макроэкономика. 

Постреквизиты: Экономика предприятия. 

Целью изучения дисциплины является основой для принятия эффективных 

ценовых решений путем обучения ключевым экономическим, аналитическим и 

поведенческим концепциям, связанным с затратами, поведением клиентов и 

конкуренцией. Кроме того, студентам знакомятся с передовыми методами 

ценообразования, направленными на создание дополнительной ценности.  

Краткое описание курса: Ценообразование - одно из важнейших решений, которое 

предприниматели принимают в своих усилиях по максимизации прибыли и единственный 

элемент комплекса маркетинга, который приносит доход.  Ценообразование предполагает 

понимание как предложения (например, стоимости), так и спроса (например, 

потребительской ценности) в процессе создания стоимости. Этот предмет по ценовой 

стратегии предусматривает всестороннее изучение и обсуждение соответствующих 

теорий, моделей, концепций, механизмов, а также роли технологических инноваций.  

Данная дисциплина является основой для принятия эффективных ценовых решений путем 

обучения ключевым  экономическим, аналитическим и поведенческим концепциям, 

связанным с затратами, поведением клиентов и конкуренцией. Кроме того, студенты 

знакомятся с передовыми методами ценообразования, направленными на создание 

дополнительной ценности. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные нормативные документы, касающиеся ценообразования и 

непосредственно связанных с ним областей (налогообложения, бухгалтерского учет; 

Уметь грамотно и компетентно использовать приемы формирования ценовой 

политики, ценовой стратегии и методы для выработки самостоятельных хозяйственных 

решений, повышающих эффективность бизнеса. 

Владеть техникой расчета внутренних, внешнеторговых, мировых, оптовых и 

розничных цен, цен международных контрактов и др. 

Быть компетентным: практические навыки самостоятельного ведения 

экономической работы на предприятии, быстро и правильно ориентироваться в 

фактической исходной информации и расчетных экономических показателях. 

 

 

Рыночная инфраструктура- 5 кредитов 
Пререквизиты: Эконометрика. 

Постреквизиты: Статистика. 

Целью изучения дисциплин: изучение теоретических и практических вопросов его 

рыночного механизма, конфиденциальной - системы интегрированных 

специализированных организаций, обслуживающих потоки товаров, услуг, денег, ценных 

бумаг и рабочей силы. , значения и состав. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы валютных отношений, современную структуру и участников 

мирового финансового рынка, тенденции его развития. 

Уметь: самостоятельно исследовать в области денежного рынка и его инструментов, 

рынка ценных бумаг,  деятельности банков, изучение финансовых институтов. 

Иметь навыки: выявления плюсов и минусов происходящих социально- 

экономических явлений и предлагать свой путь решения проблем развития 

инфраструктурного комплекса. 

Быть компетентным: во владении функций управления и экономическими 

методами, в использовании знаний в принятии объективных, верных решений для 

эффективного функционирования рыночной инфраструктуры РК. 
 



3 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  

6В04145 - "Учет и аудит" 

1 
 

БД 

 

FAKB3217 - Финансовый анализ в коммерческих банках 5 
 

5 
 FU 3217- Финансовый учет    

2 

 

БД 

 

UA 3218– Управленческий анализ          5 

 

5 

 FA3218– Финансовый анализ     

3 

 

БД 

 

BUT 3221- Бухгалтерский учет в торговле 5 

 

5 

 BUO 3221– Бюджетный учет и отчетность       

4 БД 

 

KBU 3219 - Компьютеризация бухгалтерского учета 5 

 

5 

 ISBU 3219 - Информационные системы в бухгалтерском 

учете        

5 

 

БД 

 

OA 3222- Основы аудита          4 

 

5 

 OBU 3222- Особенности бухгалтерского учета     

6 БД 

 

OBUIGB 3223 Организация бухгалтерского учета при исполнении 

госбюджета 
5 6 

BUBO 3223 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 

7 
 

БД 
 

TBU 3220- Теория бухгалтерского учета 5 
 

6 
 TEU 3220- Теория экономического учета       

8 БД 

 

Au 3224 - Аудиторство 4 

 

6 

 FKA 3224- Финансовой контроль и аудит      

 

 

 

Финансовый анализ в коммерческих банках– 5 кредитов 

Перереквизиты: Финансовое право. 

Постреквизиты: Финансовый контроль. 

Целью изучения дисциплины финансовый анализ в банках управления является 

изучение финансового состояния и результатов финансовой деятельности организации с 

целью принятия инвестиционных решений, управленческих решений. Целью дисциплины 

являются исследования студентов в области производства и обработки данных 

бухгалтерского учета, а также навыки использования данных в финансовых операциях, 

анализах и оценках.  

Краткое описание курса: Финансовый анализ в коммерческих банках – это 

изучение показателей финансового состояния и результатов финансовых деятельности 

организации с целью принятия лицами инвестиционных, управленческих решений. Цель 

дисциплины стремится развить у студентов понимание происхождения и происхождения 

данных бухгалтерского учета, а также их навыки использования данных в целях 

финансового анализа, отчетности и оценки. 

Ожидаемые результаты:  Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основы учета и отчетности в банках, особенности применения МСФО, 

организацию учета финансовых операций банка, технологию ведения учета внутренних 

операций банка. 

Уметь: работать с первичными документами, примененять нормативные акты по 

финансовым операциям, анализировать экономические показатели банковской сферы. 

Иметь навыки: осмыслить теорию и практику банковских рисков и использовать 

его  основные положения. 

Быть компетентным: приобретение студентами практических навыков и решений 

вопросов, связанных с прогнозированием и минимизацией банковских рисков. 

 

 



Финансовый учет   – 5 кредитов 

Пререквизиты: Финансы. 

Постреквизиты: Теория экономического учета. 

Цель изучения дисциплин финансового учета- введение в бухгалтерский порядок 

при расчете решений, расчет внешней финансовой отчетности и учет финансовой 

отчетности общего назначения (баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении 

денежных средств). Студенты получают базовое представление о том, как использовать 

томную финансовую отчетность для оценки доходности, ликвидности и 

платежеспособности хозяйствующих субъектов. Данная дисциплина знакомится с 

вопросами бухгалтерского учета и знакомится с доступными способами использования 

бухгалтерской информации. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: системное обучение студентов целям, задачам, методам и принципам 

современного финансового учета. 

Уметь: раскрыть общие подходы к управлению финансами на всех уровнях 

хозяйствования; научить студентов правильно понимать и интерпретировать финансовую 

информацию, работать с ней.  

Иметь навыки: знании вопросов регулировании бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Быть компетентным:   усвоить содержание финансовых отношений и их функции 

в экономике; получить представление о финансовой системе национальной экономики, 

финансовых посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов 

предприятий. 

 

Управленческий анализ  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Менеджмент. 

Постреквизиты: Организация внешнеэкономической деятельности. 

Целью изучения дисциплины знакомства обучающихся с анализом и стратегией 

управления. Обучаемый количественный анализ управления, ряд стратегического 

управления и полезные инструменты для внутреннего анализа и планирования. Помогут 

понять исследования, исследования, политики и операции организации. Это поможет 

выявить любые проблемы и проблемы, требующие мгновенных решений. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: формирование полноценной, достоверной и объективной аналитической 

информации, расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке финансовой 

устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема производства, продаж, 

эффективности организации в целом и в разрезе отдельных видов и направлений ее 

предпринимательской деятельности, необходимой для эффективного управления 

организацией, подготовка и аналитическое обоснование вариантов управленческих 

решений, разработка эффективных методов оперативного управления и маневрирования 

финансовыми, трудовыми, материально-техническими ресурсами организации. 

Уметь: классифицировать затраты для различных направлений учета, принимать 

правильные управленческие решения в различных направлениях деятельности. 

Иметь навыки: быть готовым к использованию современного знания о 

экономической  деятельности и организационно–управленческой работе; 

Быть компетентным:способен критический  оценить предлагаемые варианты  

управленческих решений и разработать  и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 
 

Финансовый анализ- 5 кредитов 

Пререквизиты: Предпринимательское право. 



Постреквизиты: Аудиторство 

Целью изучения дисциплины дать студентам прочную основу в принципах 

финансового анализа. Он раскрывает основную бухгалтерскую информацию, лежащую в 

основе финансового анализа, и учит, как применять эту информацию в финансовом 

анализе с использованием методологии денежных потоков для получения справедливой 

оценки компании. Цель данной дисциплины предоставить исчерпывающую информацию 

о финансовом анализе в областях планирования и контроля, подходящую для всех на 

любом уровне, желающих получить эту информацию для профессионального или личного 

использования  

Краткое описание курса: Дисциплина "Финансовый анализ" дает студентам 

прочную основу в принципах финансового анализа. Он раскрывает основную 

бухгалтерскую информацию, лежащую в основе финансового анализе, и учит, как 

применять эту информацию в финансовом анализе с использованием методологии 

денежных потоков для получения справедливой оценки компании. Цель данной 

дисциплины предоставить исчерпывающую информацию о финансовом анализе в 

областях планирования и контроля, подходящую для всех на любом уровне, желающих 

получить эту информацию для профессионального или личного использования. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: методологию финансового анализа, методику финансового анализа как 

совокупность специальных приемов анализа, сущность горизонтального, вертикального, 

трендового, пространственного, факторного и коэффициентного методов финансового 

анализа, анализ динамики состава и структуры активов баланса, анализ ликвидности 

баланса, анализ кредитоспособности хозяйствующего субъекта. 

Уметь: владение навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, 

бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических процессов, изучение 

международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную 

практику. 

Иметь навыки: быть способным применять навыки экономического анализа 

производственной, хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 

Быть компетентным: усвоить содержание финансовых отношений и их функции в 

экономике; получить представление о финансовой системе национальной экономики, 

финансовых посредниках и рынках; финансовую информацию,  специфику финансов 

предприятий. 

 

 

 

Бухгалтерский учет в торговле– 5 кредитов 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет. 

Постреквизиты: Особенности бухгалтерского учета в отраслях. 

Целью изучения дисциплины является изучение и рассмотрение ведения 

бухгалтерского учета в организациях торговли (оптовой и розничной торговли, 

общественного питания). В частности, к рассматриваемым вопросам относятся: развитие 

аудита на европейском уровне, вопросы профессиональной этики, внешний аудит и 

завершающий этап, аудиторские и другие отчеты, отмывание денег, система внутреннего 

контроля и "прерывание ожидания".  

Краткое описание курса: Данная дисциплина рассматривает и изучает ведение 

бухгалтерского учета в торговых организациях (оптовой и розничной торговле, 

общественном питании). Цель дисциплины: углубленное изучение природы и целей  с 

особым упором на их практическое значение с помощью тематических исследований и 

статей. В частности, рассматриваемые вопросы включают: развитие аудита на 

европейском уровне, вопросы профессиональной этики, внешний аудит и этап 

завершения, аудиторские и другие отчеты, отмывание денег, система внутреннего 



контроля и «разрыв ожиданий». Дисциплина во многом опирается на литературу из 

международных журналов, решение проблем и анализ соответствующих международных 

корпоративных тематических исследований. 

 Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: предмет, объект и субъекты экономической политики; сущность и 

закономерности переходной экономики;  

Уметь: применять механизм принятия правительственных решений; бюджетно-

налоговую политику государства, формы общественного разделения труда и направления 

экономической политики. 

Иметь навыки: навыками установления влияния учетной политики на финансовые 

результаты деятельности организации.  

Быть компетентным: применения на практике полученных навыков установления 

влияния учетной политики на финансовые результаты деятельности организации; - 

применения профессионального суждения при формировании учетной политики. 
 

Бюджетный учет и отчетность – 5 кредитов 

Пререквизиты: Налоговый учет. 

Постреквизиты: 1С Предприятия. 

Целью изучения дисциплины: установить связь между бюджетированием и 

бухгалтерским учетом, правильно применять терминологию бюджета и бухгалтерского 

учета, бюджетные и собственные бухгалтерские операции в процессе исполнения 

бюджета, связать бюджетные обязательства с активами, обязательствами и расходами. 

Краткое описание курса: Бюджетный учет и отчетность предназначен для будущих 

бухгалтеров, которые хотят иметь представление о бюджете, бюджетных аналитиков, 

которым требуется понимание бухгалтерского учета, базовое понимание бюджета и 

бухгалтерского учета для внедрения новых финансовых инструментов. 

Цель дисциплины: установить связь между бюджетированием и бухгалтерским 

учетом, правильно применять терминологию бюджета и бухгалтерского учета,  

бюджетные и собственные бухгалтерские операции в процессе исполнения бюджета, 

связать бюджетные обязательства с активами, обязательствами и расходами. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: нормативно-правовые акты, определяющие порядок бюджетного учета. 

Уметь: анализировать конкретные ситуации в области бюджетного учета и 

отчетности. 

Иметь навыки:  отражать хозяйственные операции в учете в разрезе поступающих 

доходов и источников финансирования расходов, выбранной учетной политикой 

бюджетной организацией. 

Быть компетентным: формировать бухгалтерскую (бюджетную) и иную 

отчетность. 

 

Компьютеризация бухгалтерского учета– 5 кредитов 

Пререквизиты: Эконометрика. 

Постреквизиты: Теория бухгалтерского учета. 

Целью изучения дисциплины является умение применять наблюдения и процедуры 

бухгалтерского учета в компьютеризированной практике, выявление выявленных 

проблем, выявление компьютерного учета, на особенности системы от начала до конца.                        

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные принципы учета внешнеэкономической деятельности и базовые 

общепринятые правила ведения учета внешнеэкономической деятельности; систему 

сбора, обработки, подготовки информации по внешнеэкономической деятельности;  

основные нормативные документы в области учета внешнеэкономической деятельности. 



Уметь: решать на примере конкретных ситуаций вопросы, связанные с  оценкой, 

учетной регистрацией и накоплением информации по внешнеэкономической деятельности 

с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; составлять первичные 

документы, учетные регистры и формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

связаны с операциями в инвалюте; обрабатывать информацию на счетах бухгалтерского 

учета по операциям в инвалюте. 

Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное понимание 

рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешнй торговли, 

регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики  о социально-экономических процессах.   

 

Информационные системы в бухгалтерском учете-5 кредитов 

Пререквизиты: Эконометрика. 

Постреквезиты: Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. 

Целью изучения дисциплины является изучение конструкций, операций, рисков и 

средств контроля информационных систем бухгалтерского учета. Особое внимание 

уделяется циклам финансовых транзакций и основным бизнес-процессам с акцентом на 

риски и инструменты контроля, связанные с обработкой финансовых операций в 

компьютеризированной среде. Также рассматриваются современные проблемы 

бухгалтерских информационных систем, которые рассматриваются с этической точки 

зрения и используются на практике.  

Краткое описание курса: В данной дисциплине изучаются конструкции, операции, 

риски и средства контроля информационных систем бухгалтерского учета. Особое 

внимание уделяется циклам финансовых транзакций и основным бизнес-процессам с 

упором на риски и средства контроля, связанные с обработкой финансовых транзакций в 

компьютеризированной среде. Здесь также рассматриваются текущие вопросы 

бухгалтерских информационных систем, которые имеют этические соображения и имеют 

практическое применение. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: информационные технологии обработки экономической информации; 

принципы построения реляционных баз данных; структуру и общую схему 

функционирования ЭИС; информационные технологии обработки экономической 

информации. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

технические средства для решения коммуникативных задач.   

Иметь навыки: приемами и навыками по ведению учета с использованием 

автоматизированной формы бухгалтерского учета.  

Быть компетентным: приобрести практические навыки составления 

регламентированной отчетности. 

 

Основы аудита-4 кредита 

Пререквизиты: Менеджмент. 

Постреквизиты: Практический аудит. 

Цель изучения дисциплины-обзора аудита, общей терминологии и шагов для 

начинающих по аудиту. Эта дисциплина помогает студентам понять основы 

аудита. Научатся готовить, проводить, сообщать и скрывать за аудитом. Это идеально 

подходит для новых аудиторов, людей, которые готовятся работать в аудиторской группе, 

и людей, которые скоро отправятся на аудит и хотят понять процесс аудита. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: основные концепции и подходы аудита, классификации типов, видов 

аудиторских услуг;  правовые основы осуществления аудиторской деятельности и нормы 



стандартов аудиторской деятельности; основы планирования, организации и аудиторской 

проверки; основные процедуры аудиторской проверки; правила оформления результатов 

аудита и оказания сопутствующих услуг. 

Уметь: использовать и интерпретировать результаты проведения аудита в 

профессиональной деятельности; планировать, организовывать и проводить аудиторскую 

проверку финансовой бухгалтерской отчетности и отдельных разделов бухгалтерского 

учета; использовать в профессиональной деятельности теоретические и нормативные 

основы аудиторской деятельности;  использовать правила стандартов аудиторской 

деятельности. 

Владеть: основными категориями и концепциями аудита и финансового контроля; 

методологией и основными приемами аудита;  навыками работы с аудиторскими 

доказательствами;  аналитическими процедурами внутреннего аудита; способами 

обобщения результатов аудита (сопутствующих аудиту услуг), формирования 

аудиторских отчетов. 

Быть компетентным: способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

 

 

Особенности бухгалтерского учета - 4 кредита 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет. 

Постреквизиты: Организация бухгалтерского учета в исполнении государственного 

бюджета. 

Целью изучения дисциплины является изучение основных принципов и практик 

финансовой отчетности, изложенных в общепринятых принципах бухгалтерского учета; 

этапы бухгалтерского цикла от регистрации транзакций до подготовки финансовой 

отчетности; использование и интерпретация баланса, отчета о прибылях и убытках и 

отчета о движении денежных средств.  

Краткое описание курса: Особенности бухгалтерского учета представляет собой 

введение в бухгалтерский цикл и построение финансовой отчетности. Студенты изучают 

фундаментальные принципы и практики финансового учета, изложенные в общепринятых 

принципах бухгалтерского учета; этапы бухгалтерского цикла от регистрации транзакций 

до подготовки финансовой отчетности; и использование и интерпретация баланса, отчета 

о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств. Данная дисциплина 

готовит студентов к карьере в области бухгалтерского учета и дает им возможность 

эффективно решать проблемы, с которыми они столкнутся в качестве профессиональных 

бухгалтеров. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: сущность и задачи бухгалтерского учета;  принципы бухгалтерского учета, 

особенности, виды и функции бухгалтерского учета; объекты бухгалтерского учета, 

методы первичного наблюдения и документации в бухгалтерском учете реформирование 

бухгалтерского учета в РК. 

Уметь: оценивать объекты бухгалтерского учета; планировать этапы развития 

бухгалтерского учета в перспективе; организовывать бухгалтерский финансовый учет;  

оценивать и проводить учет основных средств в туризме;  оформлять учетные документы. 

Иметь навыки: методами бухгалтерского учета; приемами первичного наблюдения 

и оформления документации; принципами ведения бухгалтерского финансового учета. 

Быть компетентным: способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

 

 



 

Организация бухгалтерского учета при исполнении госбюджета-5 кредитов 

          Пререквизиты: Особенности бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности. 

           Цели освоения дисциплины: формирование компетенций обучающегося в 

области бухгалтерского учета в бюджетных организациях, получение обучающимися 

теоретических представлений об особенностях бухгалтерского учёта в государственных 

учреждениях, обусловленных их правовым статусом, а также выработка практических 

навыков учёта финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных организациях.  

          Краткое описание курса: «Организация бухгалтерского учета при исполнении 

госбюджета», который призван помочь молодым специалистам изучить те особенности 

ведения учета и отчетности, которые свойственны бюджетным учреждениям.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать:  понимание роли бухгалтерского учета по исполнению государственного бюджета 

в условиях рыночной экономики. 

Уметь: овладевать методикой бухгалтерского учета активов, а также контроля 

достоверности получаемой информации и законности расходования средств и 

материальных ресурсов в государственных учреждениях.  

Иметь навыки: владения теоретических и практических навыков организации учетного 

процесса в организациях. 

Быть компетентным: рассчитывать на основе типовых методик с учетом действующей 

нормативно–правовой базы, макроэкономические показатели и социально–экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов. 

 

 

 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях- 5 кредитов 
           Пререквезиты курса: Информационные системы в бухгалтерском учете. 

           Постреквизиты курса: Учет внешнеэкономической деятельности. 

            Цели освоения дисциплины: формирование компетенций обучающегося в 

области бухгалтерского учета в бюджетных организациях, получение обучающимися 

теоретических представлений об особенностях бухгалтерского учёта в государственных 

учреждениях, обусловленных их правовым статусом, а также выработка практических 

навыков учёта финансово-хозяйственной деятельности в бюджетных организациях.  

 Краткое описание курса: 
          «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях», который призван помочь 

молодым специалистам изучить те особенности ведения учета и отчетности, которые 

свойственны бюджетным учреждениям.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: получение определенных практических навыков по технике работы с данными 

финансовой отчетности компании; нормативно-правовой базы ведения и составления 

финансовой отчетности компании в Республике Казахстан и в соответствии с МСФО. 

Уметь: составлять и прогнозировать финансовой отчетности компании 

Иметь навыки: знать организационную структуру, производственную базу и систему 

взаимодействия предприятий различных отраслей экономики; 

Быть компетентным: рассчитывать объемы грузовых и пассажирских перевозок; 

методологию формирования расходов, тарифов и цен, доходов и прибыли в различных 

отраслях экономики. 

 

 

Теория бухгалтерского учета- 5 кредитов 

Пререквизиты:Компьютеризация бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в производственной сфере.  



Целью изучения дисциплины изучает развитие теории бухгалтерского учета, 

нормативные теории бухгалтерского учета, позитивную теорию бухгалтерского учета, 

регулирование бухгалтерского учета, этику в бухгалтерском учете, вопросы социального 

и экологического учета, а также профессиональные суждения в бухгалтерском учете. 

Также обсуждаются применения модели приведенной стоимости в бухгалтерском учете, 

теории агентских отношений и ее значение для финансовой отчетности, процесс 

установления стандартов бухгалтерского учета и экономические последствия 

бухгалтерских решений.  

Краткое описание курса: Данная дисциплина включает в себя развитие теории 

бухгалтерского учета, нормативные теории бухгалтерского учета, позитивную теорию 

бухгалтерского учета, регулирование бухгалтерского учета, этику в бухгалтерском учете,  

вопросы социального и экологического учета, а также профессиональные суждения в 

бухгалтерском учете. Также обсуждаются применения модели приведенной стоимости в 

бухгалтерском учете, теории агентских отношений и ее значение для финансовой 

отчетности, процесс установления стандартов бухгалтерского учета и экономические 

последствия бухгалтерских решений.  

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: четкое представление об особенностях организации бухгалтерского учета на 

предприятиях; знать: четкое представление об особенностях организации бухгалтерского 

учета на предприятиях; использование на практике знания и способности понимания:  

уметь: собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, заполняя 

соответствующим образом первичные и сводные документы, отражающие; деятельность 

предприятия, используя не только данные нормативных документов, но и свое видение 

проблемы; сообщить и наглядно представить информацию, идеи, проблемы и их решения, 

касающиеся организации бухгалтерского учета на предприятии; самостоятельно изучать 

законодательную и нормативную документацию с целью надлежащим образом 

использовать ее для организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Иметь навыки:– навыки системного подхода к формированию учетной системы 

организации и ее связи с основными управленческими процессами 

Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и сборам;  

способность составлять аналитические (пояснительные) записки (обзоры);  способность 

генерировать идеи по оптимизации учетного процесса, решать нестандартные 

ситуационные задачи в области бухгалтерского учета. 

 

Теория экономического учета - 5 кредитов 

Пререквизиты: Компьютеризация бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности.  

Целью изучения дисциплины объединяет основные элементы экономических и 

бухгалтерских степеней. Дисциплина предоставить студентам критический анализ 

проблемных областей, представляющих текущий интерес в теории учета. Студенты учатся 

у академических экспертов в этой области, которые работают с предприятиями 

финансовой индустрии. Знания, используемые на местах, используются для разработки и 

формирования учебной программы, что позволяет студентам быть в курсе коммерческих 

и современных проблем.  

Краткое описание курса: Данная дисциплина объединяет основные элементы 

экономических и бухгалтерских степеней.  Дисциплина «Теория экономического учета» 

предоставит студентам критический анализ проблемных областей, представляющих 

текущий интерес в теории учета. Студенты учатся у академических экспертов в этой 

области, которые работают с предприятиями финансовой индустрии. Знания, 

используемые на местах, используются для разработки и формирования учебной 

программы, что позволяет студентам быть в курсе коммерческих и современных проблем. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



Знать: четкое представление об особенностях организации экономического учета на 

предприятиях; использование на практике знания и способности понимания:  

Уметь: собирать и обобщать информацию о хозяйственных операциях, заполняя 

соответствующим образом первичные и сводные документы, отражающие; деятельность 

предприятия, используя не только данные нормативных документов, но и свое видение 

проблемы; сообщить и наглядно представить информацию, идеи, проблемы и их решения, 

касающиеся организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Иметь навыки:  представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи; анализировать показатели, характеризующие тенденции развития и 

функционирования финансового рынка страны. 

Быть компетентным: знать сущность, функции и виды денег и кредита; понятие, 

структура и регулирование кредитной системы государства, проводить исследования в 

области денег и денежного обращения, кредита, банковской деятельности на основе 

публикуемой статистической отчетности. 
 

Аудиторство - 4 кредита 

Пререквизиты: Финансовый анализ. 

         Постреквизиты: Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 1С .  
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний по аудиту как 

виду деятельности, технологии его нормативного регулирования и реализации, а также 

практических навыков проведения аудита.  

Краткое описание курса: Аудиторство - проверка отчетности, бухгалтерских 

документов, предоставление консультаций, то есть консалтинг и др. Аудиторы 

контролируют, чтобы бухгалтерские данные о работе компании были достоверны. 

Аудиторскую проверку осуществляет независимый эксперт. Цель изучения дисциплины 

заключается в том, чтобы сформировать теоретические знания об аудите как о виде 

деятельности, его нормативном регулировании и технологии осуществления, а также 

практические навыки осуществления аудиторской проверки. 
Ожидаемые результаты:  

Знать: приобретение навыков получения аудиторских доказательств, составления 

рабочих документов аудита и формирования аудиторского мнения. 

Уметь: умение применять в аудите аналитические процедуры, особенно на его 

заключительном этапе, оценка последующих событий после даты отчета; проведение 

научно-исследовательских работ по аудиту и привитие навыков исследование результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Иметь навыки: овладеть навыками проведения аудиторских процедур, расчетов, 

оценки состояния проверяемых объектов; 

Быть компетентным: способен легко адаптироваться в профессиональной среде, 

гибок и мобилен в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 

 

Финансовой контроль и аудит- 4 кредита 

Пререквизиты: Финансовый анализ в коммерческих банках. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет в транспортно-коммуникационном комплексе.  

Цель изучения дисциплин предусматривает финансовые методы и инструменты и их 

использование, распространение темы, связанной с финансовой отчетностью, 

использование управленческого учета для создания ценностей в компаниях, анализ и 

аудит финансовой отчетности. По дисциплине виды контроля: основные органы 

государственного контроля; порядок и организация внутреннего финансового 

контроля; классификация форм финансово-хозяйственного контроля по наблюдениям и 

группам; формула проверки результатов проверки с персоналом на случай возникновения. 



Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: формы финансового контроля и аудита; как анализировать, прогнозировать и 

вырабатывать рекомендации и делать заключение по результатам проверки. 

Уметь: ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной 

документации бюджетной организации. 

Иметь навыки: владеет навыками приобретения новых специальных знаний, 

необходимых для повседневной профессиональной деятельности. 

Быть компетентным: способен легко адаптироваться в профессиональной среде, 

гибок и мобилен в различных условиях и ситуациях, связанных с профессиональной 

деятельностью. 
 

 

 

4 курс 

 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и управления по образовательной программе  

6В04145 - "Учет и аудит" 

1. БД OVD4225-Организация внешнеэкономической деятельности     5 
 

7 
 UVD 4225- Учет внешнеэкономической деятельности 

2 ПД BUPS 4310 – Бухгалтерский учет в производственной сфере          5 

 

7 

 MSFO 4310 - Международные стандарты финансовой 

отчетности       
3 ПД BUTTK 4310 - Бухгалтерский учет в транспортно-

коммуникационном комплексе     

5 

 

7 

 

KTBU 1C 4310 - Компьютерные технологии в бух.учете 1С 

 

 

 

Организация внешнеэкономической деятельности - 5 кредитов 

          Пререквизиты:Управленческий анализ. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

Целью изучения дисциплины является расширенный охват бухгалтерского учета, 

обзор и аудит внешнеэкономической деятельности предприятий. В ходе изучения 

дисциплины студенты: получают знания об особенностях нормативно-правового 

регулирования ВЭД; получают знания по организации учета ВЭД предприятий; учатся 

обосновывать выбор внешней торговли; приобретаются навыки формирования 

информации для проведения экономического анализа ВЭД; формируют квалификацию по 

информационно-методическому обеспечению аудита ВЭД  

Краткое описание курса: Студенты обучаются практическим знаниям, 

необходимые для эффективного обучения. В ходе они получат понимание ключевых 

моментов рисков международной доставки и узнают, как максимально эффективно 

организовать внешнеэкономическую доставку, узнают, как проанализировать и 

минимизировать, связанные с международной деятельностью и таможенным 

оформлением товаров. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Уметь: регулирование внешней торговли и деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями. 

Иметь навыки: знать содержание управления ВЭД, современное понимание 

рыночных и нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешнй торговли, 

регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 



Быть компетентным: способен анализировать  и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики  о социально-экономических процессах.   
 

Учет внешнеэкономической деятельности – 5 кредитов 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. 

Постреквизиты: Организация бухгалтерского учета при исполнении госбюджета. 

Целью изучения дисциплины является изучение знаний об особенностях 

нормативно-правового регулирования ВЭД; получение знаний по организации учета ВЭД 

коммерческих предприятий; обучение обоснованию выбора внешнеторгового варианта; 

приобретение навыков формирования достоверной информации для проведения 

экономического анализа ВЭД; формирование компетенций по разработке 

информационно-методического обеспечения аудита ВЭД.  

Краткое описание курса: Основная задача дисциплины сводится к углубленному 

изучению бухгалтерского учета, налогообложения и аудита внешнеэкономической 

деятельности предприятий. В ходе изучения дисциплины студенты: получат знания об 

особенностях нормативно-правого регулирования ВЭД; получат знания по организации 

учета ВЭД коммерческих предприятий; научатся обосновывать выбор варианта внешней 

торговли; получат навыки формирования достоверной информации для проведения 

экономического анализа ВЭД,  сформируют компетенции по разработке информационно-

методического обеспечения аудита ВЭД. 

Ожидаемые результаты: Изучив  дисциплину, студент должен: 

Знать: содержание управления ВЭД, современное понимание рыночных и 

нерыночных методов в управлении ВЭД, регулирование внешней торговли, 

регулирование деятельности предприятий с иностранными инвестициями. 

Уметь: быть компетентным в вопросах организации и управления 

внешнеэкономической деятельностью. 

Иметь навыки: применять навыки экономического анализа производственной, 

хозяйственной, финансовой деятельности предприятия. 

Быть компетентным: как управлять трудом в системе рыночных отношений, 

социальное развитие и уровень жизни, анализировать факторы влияющие на рынок труда, 

а также механизм его регулирования. 

 

Бухгалтерский учет в производственной сфере – 5 кредитов 

         Пререквизиты: Теория бухгалтерского учета. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  

Цель изучения дисциплины-овладение студентами знаниями и навыками, которые 

помогут им подготовиться к бухгалтерской карьере в производственной сфере. Они 

научатся и научатся применять бухгалтерские технологии и рабочие процессы, а также 

сформируют четкое представление об этапах производства и их обязательствах и 

финансовой отчетности. Быстро переходя от карьера к промышленному производству, он 

получает специализированные навыки для работы в качестве помощника бухгалтера по 

производству.  

Краткое описание курса: В изучении данной дисциплины студенты  получат 

знания и навыки, которые помогут подготовиться к карьере бухгалтерского учета в 

производственной сфере. Они познакомятся и узнают, как применять бухгалтерские 

технологии и рабочие процессы, в то же время разовьете четкое понимание этапов 

производства и их обязательств и финансовой отчетности. Получат специализированные 

навыки для работы в качестве помощника бухгалтера по производству с помощью 

быстрого перехода от карьеры к производственному производству. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 



Знать: методы калькулирования себестоимости продукции и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы, основные формирования учета затрат на 

производство, систему бюджетирования и нормирования отдельных расходов. 

Уметь: систему знаний об учете затрат на производство и методах калькулирования 

и бюджетирования (планирования, нормирования), использовать конкретных примерах 

плановые, нормативные и отчетные калькуляции, составлять на внутреннюю отчетность 

по отдельнымсегментам предприятия. 

Иметь навыки: навыки системного подхода к формированию учетной системы 

организации и ее связи с основными управленческими процессами 

Быть компетентным: умение осуществлять расчеты по налогам и сборам; 

способность составлять аналитические (пояснительные) записки (обзоры); способность 

генерировать идеи по оптимизации учетного процесса, решать нестандартные 

ситуационные задачи в области бухгалтерского учета процесса, решать нестандартные 

ситуационные задачи в области бухгалтерского учета. 

 

 

Международные стандарты финансовой отчетности– 5 кредитов 

Пререквезиты: Теория экономического учета. 

          Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

Целью изучения дисциплины является предоставление студентам знаний о 

формировании и принятии международных стандартов финансовой отчетности. В ходе 

курса студенты знакомятся с концептуальными и оценочными материалами. В результате 

лекций и практических занятий студентам рекомендуется применять полученные знания 

применительно к целевым практическим упражнениям и серии кейс-стадий.  

Краткое описание курса: Дисциплина «Международные стандарты финансовой 

отчетности» предоставит студентам знания о формировании и принятии международных 

стандартов финансовой отчетности. На протяжении всего курса студенты будут 

сталкиваться с концептуальными и оценочными материалами. В результате лекции и 

практических занятии студентам будет предложено применить полученные знания в 

отношении серии целевых практических упражнений и тематических исследований. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: структуру и содержание международных стандартов финансового учета. 

Уметь: составить финансовую отчетность конкретного предприятия по итогам 

одного финансового года в соответствии с МСФО и МСБУ. 

Иметь навыки: навыки сбора, обработки и обобщения информации финансового 

характера, методы ее анализа и оценки, владение формами представления бухгалтерской 

информации  

Быть компетентным:  способность провести аналитическое сравнение МСФО и 

национальных положений по бухгалтерскому учету, оценить потенциальное влияние 

выявленных расхождений на процесс принятия управленческих решений. 
 

Бухгалтерский учет в транспортно-коммуникационном комплексе - 5 кредитов 

Пререквезиты: Особенности бухгалтерского учета в отраслях. 

Постреквезиты: Написание и подготовка дипломной  работы.  

Целью изучения дисциплины дать необходимые знания и навыки по принятию 

управленческих решений и экономической оценке на предприятии. Дисциплина 

направлена на подготовку специалистов, обладающих знаниями экономических законов 

рынка в области транспорта, способствующие формированию экономического мышления, 

необходимого для улучшения качества работы транспорта в условиях развития рыночной 

экономики; минимизации текущих издержек; научно-технического прогресса и 

интенсификации отрасли  



Краткое описание курса: Автомобильное предприятие как субъект 

предпринимательской деятельности. Организация бухгалтерского учета на 

автотранспортном предприятии. Учет приобретения автотранспортных средств. Учет 

основных и оборотных средств автотранспортного предприятия. Выбытие 

автотранспортных средств. Особенности учета в автомобильном транспорте. Учет работы 

грузового и пассажирского автомобильного транспорта. Себестоимость транспортных 

услуг. Учет ремонта автотранспортных средств. Учет горюче-смазочных материалов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: место бухгалтерской информации в практике принятия деловых решений; 

базовыми правилами ведения бухгалтерского учета, в соответствии со стандартами 

бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности. 

Уметь: ориентироваться в информации бухгалтерского учета; на основе метода 

двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета финансово- хозяйственной 

деятельности, составлять бухгалтерские проводки. 

Владеть: приобрести навыки ведения учета текущих активов: денежных средств, 

дебиторской задолженности, товарно-материальных запасов; долгосрочных активов, 

текущих и долгосрочных обязательств, капитала в различных отраслях экономики. 

Быть компетентным:  иметь представление об особенностях организации 

бухгалтерского учета в различных  отраслях национальной экономики 

 

Компьютерные технологии в бух.учете 1С  - 5 кредитов 

Пререквизиты: 1C Предприятие. 

Постреквизиты: Написание и подготовка дипломной  работы. 

Цель изучения дисциплины формирование у студентов основ теоретических 

знаний в области компьютерных технологий и систем  бухгалтерского учёта, 

практических навыков работы с профессиональными программными пакетами.  

Краткое содержание: Общая характеристика и возможности программы «1С: 

Предприятие», настройка многоуровневых справочников и других параметров, методы 

регистрации учетной информации, учет денежных средств в кассе, учет денег на 

расчетном счете, учет расчетов с подотчетными  лицами, учет заработной платы, учет  

запасов, учет основных средств, учет финансовых результатов. 

Ожидаемые результаты: Изучив дисциплину, студент должен: 

Знать: информационные технологии обработки бухгалтерского учета информации; 

принципы построения реляционных баз данных; структуру и общую схему 

функционирования  информационных технологии. 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать 

технические средства для решения коммуникативных задач.   

Иметь навыки: навыками использования программно-инструментальных средств 

для анализа и обработки бухгалтерского учета и аудита. 

Быть компетентным: способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ КАТАЛОГЫ 

 

Білім беру бағдарламасы: 6В04145 - Есеп және аудит 

Дайындық бағыты: 6В041- Бизнес және басқару 

Академиялық дәрежесі: бизнес және басқару бакалавры  
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Элективті пәндер каталогының мазмұны 

1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04145 - «Есеп және аудит» білім беру 

бағдарламасындағы бизнес және басқару бакалавры 

1 ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері    

 

 

 

5 

 

 

 

1 
2 ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары 

3 ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі   
 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері   – 5 кредит 
             Пререквизиттер: Қазақстан тарихы. Құқық негіздері (Мектеп курсы). 

             Постреквизиттер: Философия. 

            Пәннің мақсаты: қоғамдық және жеке құқықтық сананы бағалау қабілетін 

қалыптастыру, құқықтық мәдениетті, стресске қарсы азаматтық белгілерді қоғамға қарсы 

құбылыс ретінде қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижелері бойынша білім алушы оқиғаларды 

талдау дағдыларын игереді, нормативтік-құқықтық актілерді біледі. 

           Пәннің қысқаша мазмұны: Құқық пәнінің идеологиялық және саяси бағыты және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негіздері Қазақстан Республикасының құқықтық 

білімді жетілдіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру жөніндегі 

ұлттық заңнамасынан туындайтын міндеттермен анықталады. Бұл пәннің әдіснамалық 

бағыты: - ел және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам 

және қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі 

зерттеуді болжайды. Бұл пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, экономикалық 

және басқа да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік тетіктердің қызметін 

көрсетуге мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси 

мәселелерін шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі құқықтың, сондай-ақ 

этиканың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, дін, әдет-ғұрып және т.б. нақты 

мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы 

өзінің де, шетелдік тәжірибенің де "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары 

мен негіздері" шеңберінде мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы хабардарлықты ашады, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

заңнаманы және сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілікті 

зерделейді. Алынған білім әлеуметтік жүйені дамытудың жалпы заңдарын, заң мен қоғам 

арасындағы өзара байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықты түсінуге 

көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін; 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелерін; сыбайлас жемқорлықтың 

сипаты және оның пайда болу себептерін; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін 

моральдық және заңды жауапкершілік шарасын; қолданыстағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы заңнамаларын. 

Істей білуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан 

талдай алады және қажетті нормативтік актілерді қолдана алады, қолданыстағы 

заңнамамен танысу, заңды пайдалануды, сіздің құқықтарыңыз бен мүдделеріңізді 

қорғауды. 

Меңгеруі керек: қазіргі заманғы стандарттарды қолдану мәселелері бойынша 

құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізуді, әртүрлі құжаттарды құқықтық 

талдауды, мүдделер қақтығысы мен моральдық таңдау жағдайларын талдау мүмкіндігін; 



сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіруді, мүдделер қақтығысы 

жағдайындағы әрекеттер; 

Білікті болу: сыбайлас жемқорлықтың себептері мен пайда болу мәселелерінде; 

сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әр түрлі көріністері. 

 

            Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары – 5 кредит 

           Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, география, биология (мектеп курсы). 

           Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 
           Пәннің мақсаты: студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар мен тәжірибені қалыптастыру. Кең 

ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен және кәсіпкерлікке қатынасымен 

тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік Дағдылар мен құзыреттер мәселелері 
қарастырылады. Пән инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін кәсіпкерлік және сыни 

ойлауды дамытуға көмектеседі.. 

           Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар мен 

тәжірибе береді, бұл студенттердің табысқа жету ықтималдығымен кәсіпкер болуға 

бейімділігіне әсер етеді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-қонмен 

және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік дағдылар 

мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді кәсіпкерлік дағдыларға және инновациялық шешімдерді 

қабылдауға ықпал ететін сыни ойлауға үйретеді. 
          Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; экономикалық 

ойдың ұзақ эволюциясы барысында құрылған негізгі концепцияларды; нарықтық 

механизмнің жұмыс істеу принциптерін, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік 

әсер ету принциптерін; кәсіпкерлік идеяларды генерациялау әдістерін; кәсіпкерлік 

қызметтің құқықтық аспектілерін. 

Істей білуі керек: Экономикалық құбылыстар мен процестердің пайда болуының 

мәні мен формалары туралы білімді жүйелендіруді; экономикалық құбылыстарды ғылыми 

таным әдістерін тәжірибеде қолдануды. 

Меңгеруі керек:  ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

даму тенденциялары мен жағдайын талдау және бағалауды; экономикалық мәселелерді 

шешуде пәнаралық тәсілді; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеруді.  

Білікті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды құруға қабілетті болуы, 

экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру. 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі – 5 кредит 
Пререквизиттер: Биология, Өзін-өзі тану (мектеп курсы). 

Постреквизиттер: Еңбекті қорғау. Диплом жұмысын жазу. 

Пәннің мақсаты: қоршаған ортадағы тірі организмдердің негізгі ерекшеліктерін, 

биосфераның функционалдығын, адам өмірінің зиянды, зақымдайтын факторлардан, 

техногендік және әлеуметтік сипаттағы қауіптерден, қауіптерден қорғау қауіптерінен, 

авариялардың, апаттардың, табиғи апаттардың салдарын жою жөніндегі оқиғалардан, 

қоршаған ортаны қорғау және табиғатты табиғи пайдаланудан қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету. Пәнді оқу кезінде білім алушылар мынадай проблемаларды зерделейді: қазіргі 

заманның жаһандық экологиялық аспектілері, себептері, олардың қалыптасу кезеңдері 

мен салдары, табиғат пен қоршаған ортаның тұрақты дамуы, қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы халықаралық ынтымақтастық және оның экологиялық дағдарыстың алдын 

алу мен адамзаттың тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі рөлі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Экология және тіршілік қауіпсіздігі" халықтың 

тіршілік әрекеті қауіпсіздігін ұйымдастыру мен қамтамасыз етудің және денсаулықты 

қорғаудың теориялық, практикалық және нормативтік-құқықтық негіздері туралы 



жүйеленген білімді қалыптастыру болып табылады: экологиялық білімді қалыптастыру 

және дамыту тарихы, дара экологиясы-аутэкология, қоғамдастықтар экологиясы – 

синэкология, БиоСфера тұжырымдамасы, биосфера және оның тұрақтылығы, орнықты 

даму тұжырымдамасы, орнықты дамудың шарты ретінде табиғатты ұтымды пайдалану, 

қазіргі заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және орнықты даму, Қоршаған 

ортаны қорғау және орнықты даму, өзекті экологиялық проблемалар және Қазақстан 

Республикасында орнықты дамуды іске асыру. 
            Күтілетін нәтижелер:  

Білуі керек: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; 

қоршаған орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған 

ортаны қорғау саласындағы заңнама негіздерні; орнықты даму тұжырымдамасын, 

стратегиясын, проблемалары және оларды жаһандандыруды, өңірлік және жергілікті 

деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдерін; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама 

негіздерін; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттарын. 

Істей білуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің 

қоршаған ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізуді. 

Меңгеруі керек:   экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеуге; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын 

анықтауға; табиғатты қорғау міндеттерін; қоршаған орта мониторингінің стандартты 

әдістемелерін меңгеруді; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның 

құрауыштары мен құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалауды. 

Білікті болу:  Экология және тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау 

мәселелерінде; базалық ғылыми-теориялық білімді меңгеру және оларды теориялық және 

практикалық міндеттерді шешу үшін қолдануда. 

 
2 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04145 - «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасындағы 

бизнес және басқару бакалавры 
1 
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СЕ 2214- Салық есебі      
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  3 БЕ 2214-Басқару есебі     
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БП 

 

KK 2215- Кәсіпкерлік құқық    

5 

 

4 KK 2215- Қаржы құқығы 

3 

 

БП 

 

BB 2216- Баға белгілеу    

5 

 

4 NI 2216- Нарықтық инфрақұрылым      

 

 

Салық есебі-4 кредит 

Пререквизиттер: Экономикадағы математика. 

Постреквизиттер: Бюджеттік есепке алу және есептілік. 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің мемлекеттік қаржылық есептіліктің 

сыртқы түріне емес, салыққа бағытталған бухгалтерлік есеп әдістерінің құрылымын 

зерттеуі болып табылады. Салық декларацияларын жасау кезінде компаниялар мен жеке 

тұлғалар ұстануға тиісті ережелерді белгілейтін Салық кодексі.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Салық есебі" пәні бойынша студенттер 

мемлекеттік қаржылық есептіліктің сыртқы түріне емес, салыққа бағытталған 

бухгалтерлік есеп әдістерінің құрылымын зерттейді. Салық есебі Салық декларацияларын 

жасау кезінде компаниялар мен жеке тұлғалар ұстануға тиісті ережелерді белгілейтін 

Салық кодексімен реттеледі. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 



Білуі керек: салық есебінде пайдалану үшін бухгалтерлік есеп деректерінің 

ақпаратын тіркеуді, өңдеу және жүйелеуді, ағымдағы салық есебінің тіркелімдерін 

жүргізуді, салық міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша декларациялар жасауды. 

Істеуі керек: корпоративтік табыс салығының салықтық есебі үшін қаржылық 

есепке алу ақпаратын жинауды, тіркеу және өңдеуді; жиналған ақпарат негізінде қажетті 

салықтық есептерді жасауды, корпоративтік табыс салығы бойынша декларация және 

қосымшалар жасауды. 

Дағдыларға ие болу: активтерді, міндеттемелерді, кірістер мен шығыстардың 

капиталын есепке алудың құқықтық негіздері мен әдіснамасын білу; ұйымның активтері, 

міндеттемелері, капиталы, кірістері мен шығыстары бойынша ақпаратты түсіндіру және 

жүйелендіру; бухгалтерлік есепті жүргізудің әдістемелері мен стандарттарын қолдану; 

бухгалтерлік есеп деректерінің негізінде экономикалық ақпаратты қалыптастыру және 

сәйкестендіруге. 

Құзыретті болу: ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті 

реттеу мәселелерін білу. 
 

Басқару есебі-4 кредит 
Пререквизиттер: Экономикалық теория. 
Постреквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 
Пәнді оқытудың мақсаты-өткен нәтижелерді бағалау, болашақ нәтижелерді болжау және 

корпорацияның саясаты мен құнын бағалау үшін жалпыға қол жетімді қаржылық бухгалтерлік 
ақпаратты пайдалану. Ол басқару есебінің негіздерін, соның ішінде менеджерлерге шешім  

қабылдауға көмектесу үшін қажетті қаржылық және онымен байланысты ақпаратты басқаруды, 

шығындар мен шығындарды бөлу жүйелері туралы, шығындар, көлемдер мен кірістерді қалай 

талдау керектігін және шығындар мен пайдалар сіздің шешімдеріңізге сәйкес келетіндігін қалай 
анықтауға болатындығын үйретеді.              

Курстың қысқаша мазмұны: Басқару есебі - бұл студенттерге шешім қабылдауға 

және болашақта ұйымдарды тиімді бақылауға көмектесу үшін қаржылық ақпарат беруді 

мақсат ететін бухгалтерлік есеп саласы. Пән өткен нәтижелерді бағалау, болашақ 

нәтижелерді болжау және корпорацияның саясаты мен құнын бағалау үшін жалпыға қол 

жетімді қаржылық бухгалтерлік ақпаратты пайдалануға бағытталған. Басқару есебінің 

негіздерін, соның ішінде менеджерлерге шешім қабылдауға көмектесу үшін қажетті 

қаржылық және онымен байланысты ақпаратты қалай басқаруға болатындығын, 

шығындар мен шығындарды бөлу жүйелері туралы, шығындар, көлем және пайда 

талдауын қалай жүргізу керектігін және шығындар мен пайдалар сіздің шешімдеріңізге 

сәйкес келетіндігін қалай анықтауға болатындығын үйретеді. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 
Білуге тиіс: басқарушылық есептің пәндік, әдіснамалық және тұжырымдамалық 

ерекшелігін; кәсіпорындарда басқарушылық есепті ұйымдастыру және жүргізу технологиясын. 

Меңгеруі керек: фирманың шығындарын есептеу және жіктеу; фирманың бюджетін құру; 

бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыру; Бизнестің шығынсыздығын талдау. 
Дағдысы болу керек: басқарушылық есептің пәндік, әдіснамалық және тұжырымдамалық 

ерекшелігі; кәсіпорындарда басқарушылық есепті ұйымдастыру және жүргізу технологиясы. 

Құзыретті болу: салық жүйесін ұйымдастырудың ерекшеліктерін, салық төлеу 
ерекшеліктерін, есептеу тәртібін, мерзімдерін, салық төлеушілер мен салық органдарының 

құқықтары мен міндеттерін білу. 

 

Кәсіпкерлік құқық-5 кредит 

Пререквизиттер: Сақтандыру. 

Постреквизиттер: Қаржылық талдау. 

Пәнді оқытудың мақсаты-студентті құқықтық жүйемен және оның іскерлік 

қызметтегі принциптерімен таныстыру. Пәнді оқу барысында студенттер бірінші және 

апелляциялық сатыдағы соттар, қоғамдық құқық және жеке құқық, Азаматтық құқық және 

қылмыстық құқық арасындағы айырмашылықтар туралы ақпаратты біледі. Сондай-ақ, ол 



заңды рәсімдермен, нәзік құқықтармен, компьютерлік және интеллектуалдық 

құқықтармен, коммерциялық қылмыстармен, шарттық құқықтармен және тауар 

саудасымен таныса алады.             

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Кәсіпкерлік құқық" пәнін оқу студентті 

құқықтық жүйемен және оның іскерлік қызметке әсерімен таныстыруға арналған. Тәртіп 

студентке бірінші және апелляциялық сатыдағы соттар, қоғамдық құқық және жеке құқық, 

Азаматтық құқық және қылмыстық құқық арасындағы айырмашылық туралы ақпарат 

береді. Сондай-ақ заңды рәсімдер, нәзік құқық, компьютерлік және зияткерлік құқық, 

коммерциялық қылмыстар, шарттық құқық және тауарларды сату. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы мемлекет саясатының 

құқықтық негіздері және Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік құқықтың негізгі 

институттары туралы теориялық ережелерді. 

Істей алу керек: Кәсіпкерлік құқық саласындағы заңды түсініктермен және 

санаттармен жұмыс істеуді. 

Дағдысы болу керек: нақты практикалық есепті шешу үшін жоспарларды және 

мүмкін болатын іс-әрекеттер жүйесін әзірлеу үшін ақпараттық-іздестіру қызметін жүзеге 

асыруды. 

Құзыретті болу: қызметтің әртүрлі салаларында құқықтық білім негіздерін 

пайдалану қабілеті; сақтандыру саласында бюджеттік, салықтық, валюталық 

қатынастарды реттейтін нормаларды қолдану қабілеті. 

 

Қаржы құқығы -5 кредит 

Пререквизиттер: Басқару есебі. 

Постреквизиттер: Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау. 

Пәнді оқытудың мақсаты әртүрлі секторлардың көрнекі мысалдарымен тұтастай 

алғанда қаржылық құқықты талдаудың тұжырымдамалық схемаларын таныстыру, 

зерделеу, талдау болып табылады. Бұл пәннің мақсаты-пәнді қолжетімді ету және 

студенттерге іргелі нормативтік ережелер мен қаржылық жағдайдың түрлері туралы сыни 

түсінік беру. Пән студенттерге қаржылық құқықты талдаудың тұжырымдамалық 

схемасын ұсынуға бағытталған.. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржы құқығы болашақ практиктердің де, 

академияда мансап іздейтіндердің де мүдделері үшін теория мен практика арасындағы 

тамаша тепе-теңдікті қамтамасыз етеді. Бұл пән әртүрлі секторлардың көрнекі 

мысалдарымен тұтастай алғанда қаржылық құқықты талдаудың тұжырымдамалық 

схемасын ұсынады. Бұл пәннің мақсаты-пәнді қолжетімді ету және студенттерге іргелі 

нормативтік ережелер мен қаржылық жағдайдың түрлері туралы сыни түсінік беру. Пән 

студенттерге қаржылық құқықты талдаудың тұжырымдамалық схемасын ұсынуға 

бағытталған. Мақсат-тақырыпты жалпы қол жетімді ету және студенттерге негізгі 

ережелер мен қаржылық жағдайдың түрлері туралы сыни түсінік беру, сонымен қатар 

олардың құқықтық дағдыларын дамыту (қарым-қатынас және проблемаларды шешу). 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: қаржы заңнамасының негізгі ережелерін. 

Меңгеруі керек: ақпаратты талдау және жалпылау, мақсаттарды тұжырымдауды, 

мақсаттарға сәйкес құралдарды таңдауды. 

Дағдыларға ие болу: теориялық ойлауды мәселені шешудің оңтайлы әдісін 

іздеумен үйлестіру мүмкіндігіне. 

Құзыретті болу: қаржылық құқықтық қатынастар субъектілерінің құқықтарын 

қорғау. 

           

 

 



Баға белгілеу-5 кредит 

Пререквизиттер: Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы. 

Пәнді оқытудың мақсаты шығындарға, клиенттердің мінез-құлқына және 

бәсекелестікке байланысты негізгі экономикалық, аналитикалық және мінез-құлық 

тұжырымдамаларын оқыту арқылы тиімді баға шешімдерін қабылдауға негіз болып 

табылады. Сонымен қатар, студенттер қосымша құндылықты құруға бағытталған баға 

белгілеудің озық әдістерімен танысады.              

Курстың қысқаша мазмұны: Баға-бұл кәсіпкерлердің кірісті ұлғайту үшін жасаған 

маңызды шешімдерінің бірі және табыс әкелетін маркетинг кешенінің жалғыз элементі.  

Баға құндылықты құру процесінде ұсынысты (мысалы, құнды) және сұранысты (мысалы, 

тұтынушылық құндылықты) түсінуді қамтиды. Баға стратегиясының бұл пәні тиісті 

теорияларды, модельдерді, тұжырымдамаларды, механизмдерді, сондай-ақ технологиялық 

инновациялардың рөлін жан-жақты зерттеуді және талқылауды қамтиды.  Бұл пән 

шығындарға, клиенттердің мінез-құлқына және бәсекелестікке байланысты негізгі 

экономикалық, аналитикалық және мінез-құлық тұжырымдамаларын оқыту арқылы тиімді 

баға шешімдерін қабылдауға негіз болып табылады. Сонымен қатар, студенттер қосымша 

құндылықты құруға бағытталған баға белгілеудің озық әдістерімен танысады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: баға белгілеуге және оған тікелей байланысты салаларға қатысты негізгі 

нормативтік құжаттарды. 

Істей білу керек: Баға саясатын қалыптастыру әдістерін, баға стратегиясын және 

бизнестің тиімділігін арттыратын тәуелсіз іскери шешімдерді әзірлеу әдістерін сауатты 

және сауатты қолдана білуді. 

Меңгеруі керек:    Ішкі, сыртқы сауданы, дүниежүзілік, көтерме және бөлшек сауда 

бағаларын, халықаралық келісім-шарттардың бағаларын және т.б. есептеу техникасына ие 

болыңыз. 

Білімді болу: кәсіпорында өзіндік экономикалық жұмыстың практикалық 

дағдылары, нақты ақпарат көздері мен есептік экономикалық көрсеткіштерден жылдам 

және дұрыс бағыттау. 

 

Нарықтық инфрақұрылым-5 кредит 

Пререквизиттер: Эконометрика. 

Постреквизиттер: Статистика. 

Пәнді оқытудың мақсаты: нарықтық тетіктің теориялық және практикалық 

мәселелерін, оның инфрақұрылымын - тауарлар, қызметтер, ақша, бағалы қағаздар және 

жұмыс күші ағындарына қызмет көрсететін өзара байланысты мамандандырылған 

ұйымдар жүйесін зерделеу Пән нарық инфрақұрылымының теориялық негіздерін 

зерделеуге, нарықтық инфрақұрылымның жұмыс істеу ерекшеліктерін қарастыруға 

арналған, оның функциялары, мәні және құрамы.             

Курстың қысқаша сипаттамасы: Нарықтық инфрақұрылымға нарықтарға қызмет 

көрсететін, олардың тиімді жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдайлар жасайтын 

кәсіпорындар, ұйымдар, түрлі мекемелер жатады. Нарықтық инфрақұрылымды зерттеу 

тауарлар мен қызметтердің, ақша мен бағалы қағаздардың, табиғи ресурстардың 

айналымын жеңілдетеді және жеңілдетеді, Еңбек ресурстарын оңтайлы пайдалануға және 

бөлуге, капиталды пайдалануға және инвестициялауға мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білу: валюталық қатынастардың негіздерін, әлемдік қаржы нарығының қазіргі 

құрылымы мен қатысушыларын, оның даму тенденцияларын. 

Істеуі керек: ақша нарығы және оның құралдары, бағалы қағаздар нарығы, банктер 

қызметі саласында өз бетінше зерттеу, қаржы институттарын зерттеуді. 



Дағдыларға ие болу: болып жатқан әлеуметтік - экономикалық құбылыстардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтау және инфрақұрылымдық кешенді дамыту 

проблемаларын шешудің өзіндік жолын ұсынуға. 

Құзыретті болу: басқару функциялары мен экономикалық әдістерді иелену, ҚР 

нарықтық инфрақұрылымының тиімді жұмыс істеуі үшін объективті, дұрыс шешімдер 

қабылдауда білімді пайдалану. 

 
3 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04145 - «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасындағы 

бизнес және басқару бакалавры 
1 
 

БП 

 

KBKT 3217 - Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау 5 
 

5 
 КЕ 3217- Қаржылық есеп 

2 

 

БП 

 

БТ 3218– Басқаруды талдау       5 

 

5 

 КТ 3218– Қаржылық талдау 

3 
 

БП 
 

SBE3221- Саудадағы бухгалтерлік есеп 5 
 

5 
 BEE 3221– Бюджеттік есеп және есептілік   

4 БП 

 

BEK 3219 - Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру   5 

 

5 

 BEAJ 3219 - Бухгалтерлік есепте ақпараттық жүйелер 

5 
 

БП 
 

AN 3222- Аудит негіздері    4 
 

5 
 BBE 3222- Бухгалтерлік есеп ерекшеліктері     

6 

 

БП 

 

BET 3220- Бухгалтерлік есеп теориясы      5 

 

6 

 EET 3220- Экономикалық есеп теориясы   

7 БП 

 

Au 3224 -Аудитерлік       4 

 

6 

 KBA 3224- Қаржылық бақылау және аудит    

 

 

Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау-5 кредит 
Перереквизиттер: Қаржылық құқық. 

Постреквизиттер: Қаржылық бақылау. 

Мақсаты: Басқару банктеріндегі қаржылық талдау пәнін Зерттеудің мақсаты 

инвестициялық шешімдер, басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында ұйымның қаржылық 
жағдайы мен қаржылық қызметінің нәтижелерін зерттеу болып табылады. Пәннің мақсаты 

бухгалтерлік есеп деректерін өндіру және өңдеу саласындағы студенттердің зерттеулері, сондай-ақ 

қаржылық операцияларда, талдаулар мен бағалауларда деректерді пайдалану дағдылары болып 
табылады.            

Курстың қысқаша сипаттамасы: Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау 

дегеніміз-адамдардың инвестициялық, басқарушылық шешімдер қабылдауы мақсатында 

ұйымның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін және қаржылық қызметінің нәтижелерін 

зерттеу. Пәннің мақсаты студенттердің бухгалтерлік есеп деректерінің шығу тегі мен 

шығу тегі туралы түсініктерін, сондай-ақ қаржылық талдау, есеп беру және бағалау 

мақсатында деректерді пайдалану дағдыларын дамытуға бағытталған. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: банктердегі есеп және есептілік негіздерін, ҚЕХС қолдану ерекшеліктерін, 
банктің қаржылық операцияларын есепке алуды ұйымдастыруды, Банктің ішкі операцияларын 

есепке алуды жүргізу технологиясын. 

Істей алу керек: бастапқы құжаттармен жұмыс істеу, қаржылық операциялар бойынша 

нормативтік актілерді қолдану, банк саласының экономикалық көрсеткіштерін талдау. 
Дағдысы болуы керек: ұғыну теориясын және практикасын банктік тәуекелдер және оны 

пайдалану негізгі ережелері. 

Құзыретті болу: студенттердің практикалық дағдыларды игеруі және банктік тәуекелдерді 
болжауға және азайтуға байланысты мәселелерді шешуі. 

 

 



Қаржылық есеп-5 кредит 

Пререквизиттер: Қаржы. 
Постреквизиттер: Экономикалық есеп теориясы. 

Пәнді оқытудың мақсаты қаржылық есеп-шешімдерді есептеу кезінде бухгалтерлік 

тәртіпке кіріспе, сыртқы қаржылық есептілікті есептеу және жалпы мақсаттағы қаржылық 
есептілікті пайдалану (баланс, пайда мен шығындар туралы есеп және ақша қаражатының 

қозғалысы туралы есеп). Студенттер шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістілігін, 

өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау үшін қаржылық есептілікті қалай пайдалану 

керектігі туралы негізгі түсінікке ие болады. Бұл пән пән ретінде бухгалтерлік есеп мәселелерімен 
танысады және бухгалтерлік ақпаратты қолданудың қол жетімді тәсілдерімен танысады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қаржылық есеп-шешім қабылдау кезінде 

бухгалтерлік тәртіпке, сыртқы қаржылық есептілік қағидаттарына кіріспе және жалпы 

мақсаттағы қаржылық есептілікті (баланс, пайда мен шығындар туралы есеп және ақша 

қаражатының қозғалысы туралы есеп) пайдалануды ұсынады. Студенттер шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің табыстылығын, өтімділігін және төлем қабілеттілігін бағалау 

үшін қаржылық есептілікті қалай пайдалану керектігі туралы негізгі түсінікке ие болады. 

Бұл пән бухгалтерлік есепті пән ретінде таныстырады және бухгалтерлік ақпаратты 

қолданудың әртүрлі тәсілдерімен таныстырады. Ол бухгалтерлік ақпаратты жинауды, 

өңдеуді және беруді қамтиды. Активтерді, міндеттемелерді, капиталды және кірістерді 

бағалауға ерекше көңіл бөлінеді. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: студенттерді заманауи қаржылық есептің мақсаттары, міндеттерін, әдістері мен 
қағидаларына жүйелі түрде оқытуды. 

Меңгеруі керек: шаруашылық жүргізудің барлық деңгейінде қаржыны басқарудың жалпы 

тәсілдерін ашуды, студенттерді қаржылық ақпаратты дұрыс түсінуге және түсіндіруге үйретуді, 
онымен жұмыс істеуді.  

Дағдысы болу керек: ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті реттеу 

мәселелерін білу. 

Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 
функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен нарықтар 

туралы түсінік алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі. 

 

Басқарушылық талдау-5 кредит 

Пререквизиттер: Менеджмент. 

Постреквизиттер: Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру. 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді талдау және басқару стратегиясымен 

таныстырады. Білім алушы басқару принциптерін, бірқатар басқару стратегияларын және 

ішкі талдау мен жоспарлау үшін пайдалы құралдарды зерделейді. Ұйымның құрылымын, 

процестерін, саясатын және операцияларын түсінуге көмектеседі. Бұл оларға тиісті 

шешімдер мен ұсыныстарды қажет ететін кез-келген проблемалар мен мәселелерді 

анықтауға көмектеседі. 

Курстың қысқаша мазмұны: "Басқарушылық талдау" пәні сізді талдау және 

басқару стратегиясымен таныстырады. Студенттер басқару принциптерін, бірқатар 

басқару стратегияларын және ішкі талдау мен жоспарлаудың пайдалы құралдарын 

үйренеді. Олар ұйымның құрылымын, процестерін, саясатын және операцияларын 

түсінуге көмектеседі. Бұл оларға тиісті шешімдер мен ұсыныстарды қажет ететін кез-

келген мәселелер мен мәселелерді анықтауға көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: толық, шынайы және объективті талдау ақпаратын, есеп айырысуларды, 

қаржылық тұрақтылықты, қаржылық нәтижелерді, шығындарды, өндіріс көлемін, сатуды, 

ұйымның тиімділігін талдау және бағалау бойынша негіздемелер мен қорытындыларды 

қалыптастыру, ұйымды тиімді басқару үшін қажетті жалпы және оның кәсіпкерлік 

қызметінің жекелеген түрлері мен бағыттары бөлінісінде басқару шешімдерінің 

нұсқаларын дайындау және талдамалық негіздеу, қаржылық, еңбек ресурстарын жедел 



басқару және маневр жасаудың тиімді әдістерін әзірлеу., ұйымның материалдық-

техникалық ресурстарын. 

Істей алу керек: есепке алудың әртүрлі бағыттары үшін шығындарды жіктеу, 

қызметтің әртүрлі бағыттарында дұрыс басқару шешімдерін қабылдауды. 

Дағдыларға ие болу: Экономикалық қызмет және ұйымдастыру–басқару жұмысы 

туралы қазіргі заманғы білімді пайдалануға дайын болуға. 

Құзыретті болу: басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын сыни 

бағалауға және әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және 

ықтимал әлеуметтік-экономикалық салдарларды ескере отырып, оларды жетілдіру 

жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуге және негіздеуге қабілетті. 

 
Қаржылық талдау-5 кредит 

 Пререквизиттер: Кәсіпкерлік құқық. 

 Постреквизиттер:Аудиторлік. 

  Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге қаржылық талдау принциптеріне берік негіз беру. 
Ол қаржылық талдаудың негізгі бухгалтерлік ақпаратын ашады және компанияның әділ бағасын 

алу үшін ақша ағындарының әдіснамасын қолдана отырып, қаржылық талдауда осы ақпаратты 

қалай қолдануға болатындығын үйретеді. Бұл пәннің мақсаты-бұл ақпаратты кәсіби немесе жеке 
пайдалану үшін алғысы келетін кез-келген деңгейде барлығына қолайлы жоспарлау және бақылау 

саласындағы қаржылық талдау туралы толық ақпарат беру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қаржылық талдау" пәні студенттерге қаржылық 

талдау принциптеріне берік негіз береді. Ол қаржылық талдаудың негізгі бухгалтерлік 

ақпаратын ашады және компанияның әділ бағасын алу үшін ақша ағындарының 

әдіснамасын қолдана отырып, қаржылық талдауда осы ақпаратты қалай қолдануға 

болатындығын үйретеді. Бұл пәннің мақсаты-бұл ақпаратты кәсіби немесе жеке пайдалану 

үшін алғысы келетін кез-келген деңгейде барлығына қолайлы жоспарлау және бақылау 

саласындағы қаржылық талдау туралы толық ақпарат беру. 
Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: қаржылық талдау әдіснамасын, қаржылық талдау әдістемесін талдаудың 

арнайы тәсілдерінің жиынтығы ретінде, қаржылық талдаудың көлденең, тік, трендтік, кеңістіктік, 
факторлық және коэффициенттік әдістерінің мәнін, баланс активтерінің құрамы мен 

құрылымының серпінін талдауды, теңгерімнің өтімділігін талдауды, шаруашылық жүргізуші 

субъектінің кредит қабілеттілігін талдауды. 
Меңгеруі керек: қаржылық өзара байланысты ұйымдастыру, қаржы-экономикалық 

процестерді жоспарлау, бюджеттеу және болжау дағдыларын меңгеру, қаржы ұйымдарының 

халықаралық тәжірибесін зерделеу және оны отандық практикаға бейімдеуді. 

Дағдыларға ие болу: кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін 
экономикалық талдау дағдыларын қолдануға қабілетті болуға. 

Құзыретті болу: қаржылық қатынастардың мазмұнын және олардың экономикадағы 

функцияларын меңгеру; ұлттық экономиканың қаржы жүйесі, қаржылық делдалдар мен нарықтар 
туралы түсінік алу; қаржылық ақпарат, кәсіпорындар қаржысының ерекшелігі. 

 

Саудадағы бухгалтерлік есеп-5 кредит 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Салалардағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. 

Пәнді оқытудың мақсаты сауда (көтерме және бөлшек сауда, қоғамдық 

тамақтандыру) ұйымдарында бухгалтерлік есеп жүргізуді зерделеу және қарау болып 

табылады. Атап айтқанда, қаралатын мәселелерге: еуропалық деңгейде аудитті дамыту, 

кәсіби этика мәселелері, сыртқы аудит және қорытынды кезең, аудиторлық және басқа да 

есептер, ақшаны жылыстату, ішкі бақылау жүйесі және "күтуді тоқтату"жатады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән сауда ұйымдарында (көтерме және 

бөлшек сауда, қоғамдық тамақтану) бухгалтерлік есеп жүргізуді қарастырады және 

зерттейді. Пәннің мақсаты: кейс-стадиялар мен мақалалар арқылы табиғат пен 

мақсаттарды олардың практикалық маңыздылығына ерекше назар аудара отырып терең 



зерттеу. Атап айтқанда, қаралатын мәселелерге: еуропалық деңгейде аудитті дамыту, 

кәсіби этика мәселелері, сыртқы аудит және аяқталу кезеңі, аудиторлық және басқа да 

есептер, ақшаны жылыстату, ішкі бақылау жүйесі және "күтудің үзілуі"жатады. Пән 

негізінен халықаралық журналдардағы әдебиеттерге, проблемаларды шешуге және тиісті 

халықаралық корпоративтік жағдайларды талдауға негізделген. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: экономикалық саясаттың мәнін, объектісі және субъектілерін, өтпелі 

экономиканың мәні мен заңдылықтарын, 

Істеуі керек: Үкімет шешімдерін қабылдау тетігін; мемлекеттің бюджет-салық 

саясатын, қоғамдық еңбек бөлінісінің нысандарын және экономикалық саясаттың 

бағыттарын қолдануды. 

Дағдысы болу керек: есеп саясатының ұйым қызметінің қаржылық нәтижелеріне 

ықпалын белгілеу дағдысына.  

Құзыретті болу: алынған дағдыларды практикада қолдану, есеп саясатының ұйым 

қызметінің қаржылық нәтижелеріне әсерін белгілеу; - есеп саясатын қалыптастыру кезінде 

кәсіби пайымды қолдану. 

 

Бюджеттік есеп және есептілік-5 кредит 

Пререквизиттер: Салықтық есеп. 

Постреквизиттер: 1С Кәсіпорын. 

Пәнді оқытудың мақсаты: бюджеттеу мен бухгалтерлік есеп арасында байланыс 

орнату, бюджетті атқару процесінде бюджет және бухгалтерлік есеп терминологиясын, 

бюджеттік және меншікті бухгалтерлік операцияларды дұрыс қолдану, бюджеттік 

міндеттемелерді активтермен, міндеттемелермен және шығыстармен байланыстыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бюджеттік есеп және есеп беру бюджет туралы 

түсінікке ие болғысы келетін бухгалтерлерге, жаңа қаржы құралдарын енгізу үшін 

бухгалтерлік есепті, бюджетті және бухгалтерлік есепті түсінуді қажет ететін бюджеттік 

талдаушыларға арналған. Пәннің мақсаттары: бюджеттеу мен бухгалтерлік есеп арасында 

байланыс орнату, бюджетті атқару процесінде бюджет және бухгалтерлік есеп 

терминологиясын, бюджеттік және меншікті бухгалтерлік операцияларды дұрыс қолдану, 

бюджеттік міндеттемелерді активтермен, міндеттемелермен және шығыстармен 

байланыстыру. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: бюджеттік есепке алу тәртібін анықтайтын нормативтік-құқықтық 

актілерді. 

Меңгеруі керек: бюджеттік есеп және есептілік саласындағы нақты жағдайларды 

талдауды. 

Дағдысы болу керек: бюджеттік ұйымның есептік саясатында таңдалған кіріс және 

қаржыландыру көздері бөлінісінде есепке алудағы шаруашылық операцияларды 

көрсетуге. 

Құзыретті болу: бухгалтерлік (бюджеттік) және өзге де есептілікті қалыптастыру. 

 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру-5 кредит 

Пререквизиттер: Эконометрика. 

Постреквизиттер: Бухгалтерлік есеп теориясы. 

Пәнді оқытудың мақсаты компьютерлендірілген ортада бухгалтерлік есептің 

тұжырымдамалары мен рәсімдерін қолдана білу, нақты міндеттерді шешу, 

компьютерлендірілген есепке алу білімін көрсету, жүйені басынан аяғына дейін баптау 

болып табылады             

Қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру компьютерлерді 

бухгалтерлік есептің сенімді тәжірибесінде қолдануға баса назар аударады. Студенттер 

жалпы қабылданған процедураларға сәйкес бухгалтерлік есеп қағидаттарында зерттелген 



әртүрлі қадамдарды орындау үшін компьютер функцияларын басқаруды үйренеді.   

Пәннің мақсаттары: бухгалтерлік есеп тұжырымдамалары мен рәсімдерін 

компьютерлендірілген ортада қолдана білу, нақты есептер шығару, компьютерлендірілген 

есеп туралы білімді көрсету, жүйені басынан аяғына дейін баптау. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: сыртқы экономикалық қызметті есепке алудың негізгі қағидаттары және 

сыртқы экономикалық қызметті есепке алуды жүргізудің жалпы қабылданған базалық 

қағидаларын, сыртқы экономикалық қызмет бойынша ақпаратты жинау, өңдеуді, 

дайындау жүйесін, сыртқы экономикалық қызметті есепке алу саласындағы негізгі 

нормативтік құжаттарды. 

Меңгеруі керек: нақты жағдайлардың мысалында сыртқы экономикалық қызмет 

бойынша ақпаратты кейіннен қаржылық есептерде ұсыну мақсатында бағалауға, есептік 

тіркеуге және жинақтауға байланысты мәселелерді шешу; шетел валютасындағы 

операциялармен байланысты бастапқы құжаттарды, есептік тіркелімдерді және 

бухгалтерлік (қаржылық) есептілік нысандарын жасауды; шетел валютасындағы 

операциялар бойынша бухгалтерлік есеп шоттарындағы ақпаратты өңдеуді. 

Дағдыларға ие болу: СЭҚ басқарудың мазмұнын білу, СЭҚ басқарудағы нарықтық 

және нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы түсіну, сыртқы сауданы реттеу, шетелдік 

инвестициялары бар кәсіпорындардың қызметін реттеу. 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер туралы отандық және 

шетелдік статистиканың деректерін талдай және түсіндіре білу. 

 

Бухгалтерлік есептегі ақпараттық жүйелер-5 кредит 

Пререквизиттер: Эконометрика. 

Постреквизиттер: Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. 

Пәнді оқытудың мақсаты бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйелерінің 

конструкцияларын, операцияларын, тәуекелдерін және бақылау құралдарын зерделеу 

болып табылады. Қаржылық операциялардың циклдеріне және компьютерленген 

ортадағы қаржылық операцияларды өңдеумен байланысты тәуекелдер мен бақылау 

құралдарына баса назар аудара отырып, негізгі бизнес-процестерге ерекше назар 

аударылады. Сондай-ақ, этикалық тұрғыдан қарастырылатын және практикада 

қолданылатын бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің заманауи мәселелері 

қарастырылады.. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бұл пән бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйелерінің 

құрылымын, операцияларын, тәуекелдерін және бақылау құралдарын зерттейді. 

Компьютерленген ортадағы қаржылық операцияларды өңдеумен байланысты тәуекелдер 

мен бақылау құралдарына баса назар аудара отырып, қаржылық транзакциялар циклдеріне 

және негізгі бизнес-процестерге ерекше назар аударылады. Сондай-ақ, этикалық тұрғыдан 

қарастырылатын және практикалық қолданылатын бухгалтерлік ақпараттық жүйелердің 

қазіргі мәселелері қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: экономикалық ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологиялары; 

реляциялық деректер базасын құру принциптерін, ЭАЖ жұмыс істеуінің құрылымы мен 

жалпы схемасы; экономикалық ақпаратты өңдеудің ақпараттық технологияларын. 

Істей алу керек: ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу және 

коммуникативтік міндеттерді шешу үшін техникалық құралдарды пайдалануды.   

Дағдысы болуы тиіс: бухгалтерлік есептің автоматтандырылған нысанын 

пайдалана отырып, есеп жүргізу тәсілдері мен дағдыларына.  

Құзыретті болу: реттелетін есеп берудің практикалық дағдыларын игеру. 

  

 

 



Аудит негіздері-4 кредит 

Пререквизиттер: Менеджмент. 

Постреквизиттер: Практикалық аудит. 

Пәнді оқытудың мақсаты-аудитке шолу, негізгі терминология және жаңадан 

бастаушыларға арналған аудит қадамдары. Бұл пән студенттерге аудиттің негіздерін 

түсінуге көмектеседі. Аудитті дайындауды, жүргізуді, хабарлауды және жабуды үйренеді. 

Бұл жаңа аудиторлар, аудиторлық топта жұмыс істеуге дайындалып жатқан адамдар және 

жақында аудитке баратын және аудит процесін түсінгісі келетін адамдар үшін өте 

қолайлы.              

Курстың қысқаша мазмұны: "Аудит негіздері" пәні аудитке шолу, негізгі 

терминология және аудит бойынша жаңадан бастаушыларға арналған қадамдар.  Бұл пән 

студенттерге аудиттің негіздерін түсінуге көмектеседі. Аудитті қалай дайындау, өткізу, 

хабарлау және жабуды үйренеді. Бұл жаңа аудиторлар, аудиторлық топта жұмыс істеуге 

дайындалып жатқан адамдар және жақын арада аудитке түсетін және аудит процесін 

түсінгісі келетін адамдар үшін өте қолайлы. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: аудиттің негізгі тұжырымдамалары мен тәсілдерін, аудиторлық қызмет 

түрлерін, түрлерін жіктеуді, аудиторлық қызметті жүзеге асырудың құқықтық негіздері 

және аудиторлық қызмет стандарттарының нормалары; жоспарлауды, ұйымдастыру және 

аудиторлық тексеру негіздерін, аудиторлық тексерудің негізгі рәсімдері; аудит 

нәтижелерін ресімдеу және ілеспе қызметтер көрсету ережесін. 

Меңгеруі керек: кәсіби қызметте аудит жүргізу нәтижелерін пайдалану және 

түсіндіру; қаржылық бухгалтерлік есептілікті және бухгалтерлік есептің жекелеген 

бөлімдерін аудиторлық тексеруді жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу; кәсіби қызметте 

аудиторлық қызметтің теориялық және нормативтік негіздерін пайдалану; аудиторлық 

қызмет стандарттарының ережелерін пайдалану. 

Дағдысы болуы тиіс: аудит пен қаржылық бақылаудың негізгі санаттары мен 

тұжырымдамаларын, аудиттің әдіснамасы мен негізгі тәсілдерін, аудиторлық 

дәлелдемелермен жұмыс істеу дағдыларын, ішкі аудиттің талдамалық рәсімдерін, аудит 

нәтижелерін қорыту (аудитке ілеспе қызметтер), аудиторлық есептерді қалыптастыру 

тәсілдерін меңгеруге. 

Құзыретті болу: әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

ведомстволардың және т.б. есептілігінде қамтылған қаржылық, бухгалтерлік және өзге де 

ақпаратты талдау және түсіндіру және алынған мәліметтерді басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін пайдалану қабілеті. 

 

Бухгалтерлік есеп ерекшеліктері-4 кредит 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Мемлекеттік бюджеттің орындалуында бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру. 

Пәнді оқытудың мақсаты бухгалтерлік есептің жалпы қабылданған 

қағидаттарында баяндалған қаржылық есептіліктің негізгі қағидаттары мен 

практикаларын зерделеу; транзакцияларды тіркеуден бастап қаржылық есептілікті 

дайындауға дейінгі бухгалтерлік цикл кезеңдері; балансты, кірістер мен шығындар туралы 

есепті және ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті пайдалану және түсіндіру болып 

табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есептің ерекшеліктері бухгалтерлік 

циклге кіріспе және қаржылық есептілікті құру болып табылады. Студенттер жалпы 

қабылданған бухгалтерлік есеп қағидаттарында көрсетілген қаржылық есептің негізгі 

принциптері мен тәжірибелерін зерттейді; транзакцияларды тіркеуден бастап қаржылық 

есептілікті дайындауға дейінгі бухгалтерлік цикл кезеңдері; балансты, кірістер мен 

шығындар туралы есепті және ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есепті пайдалану 



және түсіндіру.  Бұл пән студенттерді бухгалтерлік есеп саласында мансапқа дайындайды 

және оларға кәсіби бухгалтерлер ретінде кездесетін мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік 

береді. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: бухгалтерлік есептің мәні мен міндеттерін, бухгалтерлік есептің 

принциптерін, ерекшеліктері, түрлері мен функциялары; бухгалтерлік есептің объектілері, 

бастапқы бақылау әдістері және бухгалтерлік есептегі құжаттаманы; ҚР Бухгалтерлік 

есепті реформалауды. 

Меңгеруі керек: бухгалтерлік есеп объектілерін бағалауды, болашақта бухгалтерлік 

есептің даму кезеңдерін жоспарлауды, бухгалтерлік қаржылық есепті ұйымдастыруды, 

туризмдегі негізгі құралдарды бағалау және есепке алуды жүргізуді; есепке алу 

құжаттарын ресімдеуді. 

Дағдысы болу керек: бухгалтерлік есеп әдістері; бастапқы бақылау және 

құжаттаманы ресімдеу тәсілдері; бухгалтерлік қаржылық есеп жүргізу принциптері.  

Құзыретті болу: әртүрлі салалардағы қызмет нәтижелерінің тиімділігін бағалау 

кезінде экономикалық білім негіздерін пайдалану мүмкіндігі. 

 

Бухгалтерлік есеп теориясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру. 

Постреквизиттер: Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп. 

Пәнді оқытудың мақсаты бухгалтерлік есеп теориясының дамуын, бухгалтерлік 

есептің нормативтік теорияларын, бухгалтерлік есептің оң теориясын, бухгалтерлік есепті 

реттеуді, бухгалтерлік есептегі этиканы, Әлеуметтік және экологиялық есеп мәселелерін, 

сондай-ақ бухгалтерлік есептегі кәсіби пайымдауларды зерттейді. Сондай-ақ, бухгалтерлік 

есепте келтірілген құн моделін қолдану, агенттік қатынастар теориясы және оның 

қаржылық есептілік үшін маңызы, бухгалтерлік есеп стандарттарын белгілеу процесі және 

бухгалтерлік шешімдердің экономикалық салдары талқыланады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән бухгалтерлік есеп теориясын, 

бухгалтерлік есептің нормативтік теорияларын, бухгалтерлік есептің оң теориясын, 

бухгалтерлік есепті реттеуді, бухгалтерлік есептегі этиканы, Әлеуметтік және 

экологиялық есеп мәселелерін, сондай-ақ бухгалтерлік есептегі кәсіби пайымдауларды 

дамытуды қамтиды. Сондай-ақ, бухгалтерлік есепте келтірілген құн моделін қолдану, 

агенттік қатынастар теориясы және оның қаржылық есептілік үшін маңызы, бухгалтерлік 

есеп стандарттарын белгілеу процесі және бухгалтерлік шешімдердің экономикалық 

салдары талқыланады. Пәнді оқытудың мақсаты-қаржылық есеп беру процесін, 

бухгалтерлік кәсіпті және қазіргі динамикалық іскерлік ортадағы бухгалтерлік есептің 

қайшылықты рөлін практикалық түсінуге қолданылатын бухгалтерлік ойды дамыту. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: кәсіпорындардағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру ерекшеліктері 

туралы нақты түсінікті, білімді және түсіну қабілетін іс жүзінде пайдалануды. 

Істей білуі керек: тиісті алғашқы және қысқаша құжаттарды көрсететін іскерлік 

операциялар туралы ақпаратты жинау және қорытуды, нормативті құжаттардың 

мәліметтерін ғана емес, сонымен қатар олардың проблемаға көзқарасын қолдана отырып, 

кәсіпорын қызметін; ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді кәсіпорындағы 

баянмен байланысты есеп ұйымдарын; кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

үшін оны дұрыс пайдалану үшін заңнамалық және нормативтік құжаттарды өз бетінше 

зерделеуді.  

Меңгеруі керек:  ұйымның бухгалтерлік есеп жүйесін құруға және оның негізгі 

басқару процестерімен байланысына жүйелі көзқарас дағдыларын.  

Білікті болу:: салықтар мен төлемдер бойынша есептеулер жүргізу мүмкіндігі, 

аналитикалық (түсіндірме) жазбалар (шолулар) құрастыру мүмкіндігі, бухгалтерлік есеп 



процесін оңтайландыру, бухгалтерлік есеп саласындағы стандартты емес ситуациялық 

міндеттерді шешу идеяларын қалыптастыру мүмкіндігі. 
 

 

Экономикалық есеп теориясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру. 

Постреквизиттер: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары.  

Пәнді оқу мақсаты экономикалық және бухгалтерлік дәрежелердің негізгі 

элементтерін біріктіреді. Пән студенттерге бухгалтерлік есеп теориясында қазіргі 

қызығушылық тудыратын проблемалық салаларға сыни талдау жасау. Студенттер қаржы 

индустриясы кәсіпорындарымен жұмыс жасайтын осы саладағы академиялық 

сарапшылардан үйренеді. Жергілікті жерде қолданылатын білім студенттерге 

коммерциялық және заманауи мәселелер туралы хабардар болуға мүмкіндік беретін оқу 

бағдарламасын жасау және қалыптастыру үшін қолданылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пән экономикалық және бухгалтерлік 

дәрежелердің негізгі элементтерін біріктіреді.  "Экономикалық есеп теориясы" пәні 

студенттерге бухгалтерлік есеп теориясында қазіргі қызығушылық тудыратын 

проблемалық салаларға сыни талдау жасайды. Студенттер қаржы индустриясы 

кәсіпорындарымен жұмыс жасайтын осы саладағы академиялық сарапшылардан үйренеді. 

Жергілікті жерде қолданылатын білім студенттерге коммерциялық және заманауи 

мәселелер туралы хабардар болуға мүмкіндік беретін оқу бағдарламасын жасау және 

қалыптастыру үшін қолданылады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: кәсіпорындардағы шаруашылық есепті ұйымдастыру ерекшеліктерін 

нақты түсіну; білімді және түсіну қабілетін іс жүзінде пайдалануды. 

Істей білуі керек: тиісті алғашқы және қысқаша құжаттарды көрсететін іскерлік 

операциялар туралы ақпаратты жинау және қорыту; нормативті құжаттардың 

мәліметтерін ғана емес, сонымен қатар олардың проблемаға көзқарасын қолдана отырып, 

кәсіпорын қызметі; кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға қатысты ақпаратты, 

идеяларды, проблемаларды және олардың шешімдерін хабарлау және көрнекі түрде 

ұсынуды. 

Меңгеруі керек: аналитикалық және зерттеу жұмыстарының нәтижелерін сөз, 

баяндама, ақпараттық шолу, аналитикалық есеп, мақала түрінде ұсыну; елдің қаржы 

нарығының дамуы мен жұмыс істеу тенденцияларын сипаттайтын көрсеткіштерді 

талдауды. 

Білікті болу:: ақша мен несиенің мәнін, функциялары мен түрлерін білу; 

мемлекеттің несие жүйесінің тұжырымдамасы, құрылымы және реттелуі, жарияланған 

статистикалық есептер негізінде ақша және ақша айналымы, несие, банк саласында 

зерттеулер жүргізу. 

 

Аудитерлік - 4 кредит 

Пререквизиттер: Қаржылық талдау. 

Постреквизиттер: 1С бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар.  

Пәнді оқытудың мақсаты аудит бойынша теориялық білімді Қызмет түрі, оны 

нормативтік реттеу және іске асыру технологиясы, сондай-ақ аудитті жүргізудің 

практикалық дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Аудит-есептілікті, бухгалтерлік құжаттарды 

тексеру, консультациялар беру, яғни консалтинг және т.б. аудиторлар компанияның 

жұмысы туралы Бухгалтерлік деректердің дұрыс болуын бақылайды. Аудиторлық 

тексеруді тәуелсіз сарапшы жүзеге асырады. Пәнді оқытудың мақсаты аудит туралы 

теориялық білімді Қызмет түрі, оны нормативтік реттеу және іске асыру технологиясы, 



сонымен қатар аудитті жүргізудің практикалық дағдылары ретінде қалыптастыру болып 

табылады. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білуі тиіс: аудиторлық дәлелдерді алуды, аудиторлық жұмыс құжаттарын 

құрастыру және аудиторлық қорытынды қалыптастыру дағдыларын алуды. 

Істей білуі керек: аудиторлық талдауларды, әсіресе оның қорытынды кезеңінде, 

есеп берілген күннен кейінгі оқиғаларды бағалауда қолдана білу; аудиторлық зерттеу 

жұмыстарын жүргізу және ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелерін 

зерттеу дағдыларын қалыптастыру. 

Дағдыларға ие болу: тексерілетін объектілердің күйін бағалау, аудиторлық 

процедураларды жүргізу дағдыларын игеру. 

Құзыретті болу: кәсіби ортаға оңай бейімделе алады, кәсіби қызметке байланысты 

әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді. 

 

Қаржылық бақылау және аудит-4 кредит 

Пререквизиттер: Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау. 

Постреквизиттер: Көлік-коммуникация кешеніндегі бухгалтерлік есеп.  

Пәнді оқытудың мақсаты қаржылық әдістер мен құралдарды және оларды 

пайдалануды көздейді, қаржылық есептілікке, компанияларда құндылықты құру үшін 

Басқару есебін пайдалануға, қаржылық есептілікті талдауға және аудитке байланысты 

тақырыптарды қамтиды. Пән бойынша бақылау түрлері қарастырылады: мемлекеттік 

бақылауды жүзеге асыратын негізгі органдар; ішкі қаржылық бақылаудың тәртібі мен 

ұйымдастырылуы; белгілері мен топтары бойынша қаржылық-шаруашылық бақылау 

нысандарын жіктеу; еңбекақы төлеу бойынша персоналмен есеп айырысуды тексеру 

бағыттарын тұжырымдау.             Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қаржылық бақылау 

және аудит" пәні қаржылық әдістер мен құралдарды және оларды пайдалануды қарайды, 

қаржылық есептілікке, компанияларда құнды құру үшін Басқару есебін пайдалануға, 

қаржылық есептілікті талдауға және аудитке байланысты тақырыптарды қамтиды. Бұл пән 

қаржылық бақылаудың қаржылық шешімдеріне ерекше назар аударады. Қаржылық 

бақылау және аудит уәкілетті бақылаушы органдар Шаруашылық жүргізуші субъектілер 

мен халықтың қаржылық және олармен байланысты операциялары мен іс-қимылдарын 

тексеру жөнінде жүргізетін іс-шаралар жиынтығын білдіреді. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: қаржылық бақылау және аудит нысандарын, ұсыныстарды талдауды, 

болжау және әзірлеу және тексеру нәтижелері бойынша қорытынды жасауды. 

Меңгеруі керек: бюджеттік ұйымның бастапқы есептік құжаттамасының 

біріздендірілген нысандарына бағдарлануын. 

Дағдыларға ие болу: күнделікті кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа арнайы білім алу 

дағдыларын меңгереді. 

Құзыретті болу: кәсіби ортаға оңай бейімделе алады, кәсіби қызметке байланысты 

әртүрлі жағдайлар мен жағдайларда икемді және мобильді. 

 
4 курс 

 

№ Цикл Коды және атауы Кредиттер Семестр  

Академиялық дәрежесі: 6В04145 - «Есеп және аудит» білім беру бағдарламасындағы 

бизнес және басқару бакалавры 
1 БП SEKE 4225 - Сыртқы экономикалық қызметті 

ұйымдастыру    

 

5 

 

7 

SEKE 4225- Сыртқы экономикалық қызмет есебі 

2 ПП OBE 4310 – Өндірістегі бухгалтерлік есеп      

5 

 

7 KEHS 4310 - Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары 



3 ПП KККВЕ 4310 - Көлік-коммуникация кешеніндегі 

бухгалтерлік есеп     

 

5 

 

7 

BEKT 1C 4310 - Бухгалтерлік есепте компьютерлік 
технологиялар 1С 

 

Сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру - 5 кредит 

Пререквизиттер: Басқарушылық талдау. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

Пәнді оқытудың мақсаты бухгалтерлік есепті кеңейтілген қамту, кәсіпорындардың 

сыртқы экономикалық қызметіне шолу және аудит жүргізу болып табылады. Пәнді оқу 

барысында студенттер: СЭҚ нормативтік - құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы 

білім алады; кәсіпорындардың СЭҚ есебін ұйымдастыру бойынша білім алады; сыртқы 

сауданы таңдауды негіздеуге үйренеді; СЭҚ экономикалық талдау жүргізу үшін 

ақпаратты қалыптастыру дағдылары алынады; СЭҚ аудитін ақпараттық-әдістемелік 

қамтамасыз ету бойынша біліктілікті қалыптастырады            

Курстың қысқаша мазмұны: Студенттер тиімді оқыту үшін қажетті практикалық 

білімді меңгереді. Оның барысында олар халықаралық жеткізу тәуекелдерінің негізгі 

сәттері туралы түсінікке ие болады және сыртқы экономикалық жеткізуді барынша тиімді 

ұйымдастыруды үйренеді, халықаралық қызмет пен тауарларды кедендік рәсімдеуге 

байланысты талдау мен азайтуды үйренеді. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және басқару 

мәселелерінде құзыретті болуды. 

Істей алу керек: сыртқы сауданы және шетелдік инвестициялары бар 

кәсіпорындардың қызметін реттеуді. 

Дағдыларға ие болу: СЭҚ басқарудың мазмұнын білу, СЭҚ басқарудағы нарықтық 

және нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы түсіну, сыртқы сауданы реттеу, шетелдік 

инвестициялары бар кәсіпорындардың қызметін реттеуге. 

Құзыретті болу: әлеуметтік-экономикалық процестер туралы отандық және 

шетелдік статистиканың деректерін талдай және түсіндіре білу. 

 

Сыртқы экономикалық қызмет есебі – 5 кредит 

Пререквизиттер: Бюджеттік ұйымдардағы бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттер: Мемлекеттік бюджетті орындау кезінде бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру. 

Пәнді оқытудың мақсаты СЭҚ нормативтік - құқықтық реттеудің ерекшеліктері 

туралы білімді зерделеу; коммерциялық кәсіпорындардың СЭҚ есебін ұйымдастыру 

бойынша білім алу; сыртқы сауда нұсқасын таңдауды негіздеуге үйрету; СЭҚ 

экономикалық талдау жүргізу үшін дұрыс ақпарат қалыптастыру дағдыларын меңгеру; 

СЭҚ аудитін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу бойынша құзыреттерді 

қалыптастыру болып табылады.. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің негізгі міндеті бухгалтерлік есепті, салық 

салуды және кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметінің аудитін терең зерттеу 

болып табылады. Пәнді оқу барысында студенттер: СЭҚ нормативтік-құқықтық реттеудің 

ерекшеліктері туралы білім алады; коммерциялық кәсіпорындардың СЭҚ есебін 

ұйымдастыру бойынша білім алады; сыртқы сауда нұсқасын таңдауды негіздеуді 

үйренеді; СЭҚ экономикалық талдау жүргізу үшін дұрыс ақпарат қалыптастыру 

дағдыларын алады; СЭҚ аудитін ақпараттық-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу 

бойынша құзыреттерді қалыптастырады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі тиіс: СЭҚ басқармасының мазмұнын, СЭҚ басқарудағы нарықтық және 

нарықтық емес әдістерді қазіргі заманғы түсіну, сыртқы сауданы реттеуді, шетелдік 

инвестициялары бар кәсіпорындардың қызметін реттеуді. 



Істей алу керек: сыртқы экономикалық қызметті ұйымдастыру және басқару 

мәселелерінде құзыретті болуды. 

Дағдысы болу: кәсіпорынның өндірістік, шаруашылық, қаржылық қызметін 

экономикалық талдау дағдысын қолдану. 

Құзыретті болу: нарықтық қатынастар жүйесінде еңбекті қалай басқаруға болады, 

әлеуметтік даму және өмір сүру деңгейі, еңбек нарығына әсер ететін факторларды, 

сондай-ақ оны реттеу механизмін талдау. 

 

Өндірістегі бухгалтерлік есеп   – 5 кредит 

Пререквизиттер: Бухгалтерлік есеп теориясы. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау.  

Пәнді оқудың мақсаты-студенттердің өндірістік салада бухгалтерлік мансапқа 

дайындалуына көмектесетін білім мен дағдыларды игеру. Олар бухгалтерлік 

технологиялар мен жұмыс процестерін қолдануды үйренеді және үйренеді, сонымен қатар 

өндіріс кезеңдері мен олардың міндеттемелері мен қаржылық есептілігі туралы нақты 

түсінік қалыптастырады. Карьерден өнеркәсіптік өндіріске тез ауыса отырып, ол өндіріс 

бойынша есепшінің көмекшісі ретінде жұмыс істеу үшін арнайы дағдыларды алады.             

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бұл пәнді оқу барысында студенттер өндірістік салада 

бухгалтерлік есеп мансабына дайындалуға көмектесетін білім мен дағдыларды алады. 

Олар бухгалтерлік технологиялар мен жұмыс процестерін қалай қолдану керектігін біліп, 

үйренеді, сонымен бірге өндіріс кезеңдері мен олардың міндеттемелері мен қаржылық 

есептілігі туралы нақты түсінік қалыптастырады. Карьерден өндірістік өндіріске жылдам 

өту арқылы өндіріс бойынша бухгалтердің көмекшісі ретінде жұмыс істеу үшін 

мамандандырылған дағдыларды алады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуге тиіс: өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау әдістері және өндірістік саланың 

жекелеген салаларында бюджеттеуді, өндіріс шығындарының есебін негізгі 

қалыптастыруды, жекелеген шығыстарды бюджеттеу және нормалау жүйесін. 

Меңгеруі керек: өндіріске арналған шығындарды есепке алу және калькуляциялау 

мен бюджеттеу (жоспарлау, нормалау) әдістері туралы білім жүйесі, нақты мысалдарды 

жоспарлы, нормативтік және есептік калькуляцияларды пайдалану, кәсіпорынның жеке 

сегменттері бойынша ішкі есептілікті құрастыруды. 

Дағдысы болу: ұйымның есеп жүйесін қалыптастыруға жүйелі көзқарас дағдысы 

және оның негізгі басқарушылық процестермен байланысына. 

Құзыретті болу: салықтар мен алымдар бойынша есеп айырысуды жүзеге асыра 

білу,  талдамалық (түсіндірме) жазбалар (шолулар) жасау қабілеті; есепке алу процесін 

оңтайландыру бойынша идеяларды генерациялау, бухгалтерлік есеп процессіндегі 

стандартты емес ситуациялық міндеттерді шешу, бухгалтерлік есеп саласындағы 

стандартты емес ситуациялық міндеттерді шешу қабілеті. 

 

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары -5 кредит 

Пререквезиттер: Экономикалық есеп теориясы. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау.  

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарын қалыптастыру және қабылдау туралы білім беру болып табылады. Курс 

барысында студенттер тұжырымдамалық және бағалау материалдарымен танысады. 

Дәрістер мен практикалық сабақтардың нәтижесінде студенттерге алған білімдерін 

мақсатты практикалық жаттығуларға және кейс-сатылар сериясына қолдануға кеңес 

беріледі. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: "Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары" пәні студенттерге қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын 

қалыптастыру және қабылдау туралы білім береді. Курс барысында студенттер 



тұжырымдамалық және бағалау материалдарымен танысады. Дәрістер мен практикалық 

сабақтардың нәтижесінде студенттерге алған білімдерін мақсатты практикалық 

жаттығулар мен кейс-стадиялар сериясына қатысты қолдану ұсынылады. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: қаржылық есептің халықаралық стандарттарының құрылымы мен 

мазмұнын. 

Істей алу керек: ҚЕХС және БЕХС сәйкес бір қаржы жылының қорытындысы 

бойынша нақты кәсіпорынның қаржылық есептілігін жасауды. 

Дағдылары болуы тиіс: қаржылық сипаттағы ақпаратты жинау, өңдеу және қорыту 

дағдылары, оны талдау және бағалау әдістері, бухгалтерлік ақпаратты ұсыну нысандарын 

меңгеруге.  

Құзыретті болу: ХҚЕС және бухгалтерлік есеп бойынша ұлттық ережелерді 

аналитикалық салыстыру, анықталған сәйкессіздіктердің басқарушылық шешімдер 

қабылдау процесіне ықтимал әсерін бағалау мүмкіндігі. 

 

Көлік-коммуникация кешеніндегі бухгалтерлік есеп - 5 кредит 

Пререквезиттер: Салалардағы бухгалтерлік есеп ерекшеліктері. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

Пәнді оқытудың мақсаты кәсіпорында басқару шешімдерін қабылдау және 

экономикалық бағалау бойынша қажетті білім мен дағдыларды беру. Пән нарықтық 

экономиканың дамуы жағдайында көлік жұмысының сапасын жақсарту үшін қажетті 

экономикалық ойлауды қалыптастыруға ықпал ететін көлік саласындағы нарықтың 

экономикалық заңдарын білетін мамандарды даярлауға; ағымдағы шығындарды азайтуға; 

ғылыми-техникалық прогреске және саланы қарқындатуға бағытталған 

Курстың қысқаша сипаттамасы: автомобиль кәсіпорны кәсіпкерлік субъектісі 

ретінде. Автокөлік кәсіпорнында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Автокөлік 

құралдарын сатып алуды есепке алу. Автокөлік кәсіпорнының негізгі және айналым 

құралдарын есепке алу. Автокөлік құралдарының шығуы. Автомобиль көлігіндегі есепке 

алу ерекшеліктері. Жүк және жолаушылар автомобиль көлігінің жұмысын есепке алу. 

Көлік қызметтерінің құны. Автокөлік құралдарын жөндеуді есепке алу. Жанар-жағармай 

материалдарын есепке алу. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: іскерлік шешімдер қабылдау практикасындағы бухгалтерлік 

ақпараттың орнын; бухгалтерлік есеп стандарттарына және халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп жүргізудің базалық ережелерін. 

Істей алу керек: бухгалтерлік есеп ақпаратында бағдарлануы; екі еселік жазба әдісі 

және қаржылық - шаруашылық қызметтің бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары 

негізінде бухгалтерлік жазбаларды құрастыруды. 

Меңгеруі тиіс: ағымдағы активтерді: ақша қаражатын, дебиторлық берешекті, 

тауар-материалдық қорларды; ұзақ мерзімді активтерді, ағымдағы және ұзақ мерзімді 

міндеттемелерді, экономиканың әртүрлі салаларындағы капиталды есепке алуды жүргізу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Құзыретті болу: ұлттық экономиканың әртүрлі салаларында бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу. 

 

Бухгалтерлік есепте компьютерлік технологиялар 1С - 5 кредит 

Пререквизиттер: 1C кәсіпорын. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмысты жазу және дайындау. 

Пәнді оқытудың мақсаты студенттердің компьютерлік технологиялар және 

бухгалтерлік есеп жүйелері саласындағы теориялық білім негіздерін, Кәсіби 

бағдарламалық пакеттермен жұмыс істеудің практикалық дағдыларын қалыптастыру. 



Қысқаша мазмұны: "1С: Кәсіпорын" бағдарламасының жалпы сипаттамасы мен 

мүмкіндіктері, көп деңгейлі анықтамалықтар мен басқа параметрлерді баптау, есепке алу 

ақпаратын тіркеу әдістері, кассадағы ақша қаражатын есепке алу, есеп беретін 

тұлғалармен есеп айырысуды есепке алу, жалақыны есепке алу, қорларды есепке алу, 

негізгі құралдарды есепке алу, қаржылық нәтижелерді есепке алу. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқығаннан кейін студент: 

Білуі керек: ақпараттың бухгалтерлік есебін өңдеудің ақпараттық технологиясын, 

реляциялық деректер базасын құру принциптерін; ақпараттық технологияның құрылымы 

мен жұмыс істеуінің жалпы сызбасын. 

Істей алу керек: ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу және 

коммуникативтік міндеттерді шешу үшін техникалық құралдарды пайдалану.   

Дағдысы болу керек: бухгалтерлік есеп пен аудитті талдау және өңдеу үшін 

бағдарламалық-аспаптық құралдарды пайдалану дағдысы. 

Құзыретті болу: аналитикалық және зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи 

техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды қолдана білу. 
 

 
 

 


