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СТУДЕНТ ЖАДНАМАСЫ 

 

         Құрметті Қазтұтынуодағы Қарағанды университетінің студенті! 

Сізге элективті оқу пәндерінің Каталогы ұсынылып отыр. Бұл жүйеленген аннотация 

берілген элективті оқу пәндерінің тізбесі. Ол сіз үшін оқытудың жеке траекториясын 

дербес, жедел, икемді және жан жақты қалыптастыру мүмкіндіктерін жасау мақсатында 

жасалды. Бұл Өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызды жасаудағы Сіздің көмекшіңіз. 

Кредиттік оқыту технологиясы жағдайында бүкіл оқу пәндері 3 цикл – Жалпы білім 

беруге (ЖБП), Базалыққа (БП) және Бейіндік пәндерге (БП) бөлінеді. Оқу пәндерінің осы 

циклдерінің әрбірінің ішінен 2 түрге – Міндетті компонент пен таңдаған компонентке 

(элективті, яғни таңдап алатын оқу пәндеріне) бөлінеді. Мамандықтар бойынша 

Мемлекеттік білім берудің жалпыға бірдей міндетті стандарттары мен міндетті пәндер 

компоненттерін аталған мамандық студенттерін қоспағанда бүкілі оқып үйренеді.  

Элективті оқу пәндерін кафедралар Сіздің оқып үйренуіңіз үшін ұсынады. 

Элективті оқу пәндерінің бүкіл тізбесінен Сіз, атап айтқанда Өзіңіз үшін 

қызықтысын таңдай аласыз. Осылай, оқу пәндерінің әрбір циклі бойынша Сіздің жеке оқу 

жоспарыңызға 2 бөлім: Міндетті компонент пен таңдаған Компонент (элективті оқу 

пәндері) енетін болады. 

Каталогтың көмегімен өзіңіздің жеке оқу жоспарыңызға енгізу үшін элективті 

оқу пәндерін қалай таңдауға болады? 

 1.  Тізімнен курстың және оқу семестрінің кестесін табыңыз. 

 2.  Элективті оқу пәндеріне Типтік оқу жоспарымен, барлығы қанша кредит 

бөлінетінін анықтаңыз. 

 3. Элективті оқу пәндері тізбесінің өзімен танысыңыз. Оқу пәндері таңдаған 

курстарға тиісті нөмермен біріктірілгеніне назар аударыңыз. Элективті пәндердің әрбір 

тобынан тек қана бір элективті оқу пәнін таңдауға болады.  

 4. Өзіңізді қызықтырған элективті оқу пәнінің Сипаттамасын оқыңыз және Өз 

таңдауыңызды жасаңыз.  

 5. Сіз таңдаған кредиттер санының Типтік оқу жоспары бойынша талап етілетін 

санға сәйкес келуін тексеріңіз. 

 6. Сізге элективті оқу пәндерін таңдауда өзіңіздің эдвайзеріңіз көмектеседі. 
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Қаржы, логистика және цифрлық технологиялар факультеті 

6В04103 - Есеп және аудит білім беру бағдарламасы 

Берілетін дәрежесі  - 6В04103-Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша  

бизнес және басқару бакалавры 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән  

циклі 

Пән коды Пәннің аты  Кредит 

саны  

Семестр  

1 курс 

ЖБП  Таңдау бойынша пән 1    5      1 

 EВZh Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі 

  

 Rel Дінтану   

 

MKTsME 

Пәнаралық курс «Мәңгілік 

Ел құндылықтары»  

  

                     
                                               Таңдау бойынша пән 1 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

Пререквизиттері: Химия, Биология, Физика, География және Математика (мектеп 

бағдарламасы көлемінде). 

Постреквизиттері: Экологиялық-экономикалық талдау. 

Мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты 

дамуының негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсінік алу, табиғи ресурстарды 

ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша 

теориялық және практикалық білім алу. Болашақ мамандарды қауіпсіз және жайлы өмір 

сүру жағдайларын жасауға, Төтенше жағдайлар кезінде халықты және шаруашылық 

жүргізуші объектілердің өндірістік персоналын аварияның, апаттардың, дүлей 

зілзалалардың ықтимал салдарларынан қорғау бойынша сауатты шешімдер қабылдауға, 

сондай-ақ салдарларды жою барысында қажетті теориялық біліммен және практикалық 

дағдылармен қаруландыру, яғни кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. Мақсаты: 

экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың тұрақты дамуының 

негіздері туралы терең жүйелі білім мен түсінік алу, табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдері бойынша теориялық 

және практикалық білім алу. Болашақ мамандарды қауіпсіз және жайлы өмір сүру 

жағдайларын жасауға, Төтенше жағдайлар кезінде халықты және шаруашылық жүргізуші 

объектілердің өндірістік персоналын аварияның, апаттардың, дүлей зілзалалардың 

ықтимал салдарларынан қорғау бойынша сауатты шешімдер қабылдауға, сондай-ақ 

салдарларды жою барысында қажетті теориялық біліммен және практикалық дағдылармен 

қаруландыру, яғни кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пән тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара 

әрекеттесуін, биосфераның даму заңдылықтарын, экологиялық жүйелер мен тұтастай 

биосфераның жұмыс істеуін, сондай-ақ алғашқы медициналық көмек көрсету және 

Техносфера жағдайында адамды антропогендік және табиғи шығу тегінің теріс әсерінен 

қорғау әдістерін зерттейді. 

Күтілетін нәтижелер: табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі 

заңдылықтарын; экожүйелердің жұмыс істеу және биосфераның даму негіздерін; өндіріс 

пен қоршаған ортаның зиянды және қауіпті факторларының адам денсаулығына әсерін; 

орнықты даму тұжырымдамасын, стратегиясын, проблемаларын және оларды жаһандық, 

өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің практикалық тәсілдерін; қоршаған ортаны 
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қорғау жөніндегі заңнама негіздерін; қауіпсіз өндірістік процестерді ұйымдастыру 

қағидаттарын білу. 

Табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалай білу; өндірістің қоршаған ортаға 

техногендік әсерін бағалауды жүргізу; табиғи ресурстарды пайдаланумен байланысты 

экологиялық-экономикалық жүйелердің даму үрдістерін сыни тұрғыдан түсіну және 

олардың экологиялық салдарын сипаттау. 

Экожүйелер мен тұтастай БиоСфера компоненттерін зерттеу; экологиялық-

экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; табиғат 

қорғау міндеттерін шешуге байланысты тақырыптар бойынша логикалық пікірталас 

жүргізу; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін меңгеру; ғылыми және 

арнайы әдебиеттерді іздеу және жүйелеу дағдыларына ие болу. тыныс-тіршілікті 

қамтамасыз ету негіздерін білуге, өз денсаулығы мен айналасындағылардың денсаулығын 

сақтау туралы біліктер мен дағдыларды қалыптастыруға; ағзаның құрылысы мен 

функциялары туралы білім беруге тиіс; үйлесімді дамыған және дені сау ұрпақтың 

дүниеге келуі мен тәрбиеленуі үшін қоғамдық санада жоғары жауапкершілікті 

қалыптастыру.Қауіпсіздік, денсаулық принциптері, Төтенше жағдайлар, жарақаттар, 

сынықтар, Төтенше жағдайлар кезінде алғашқы медициналық көмек көрсету, табиғи және 

техногендік апаттардың сипаттамасы, әртүрлі аурулардың клиникалық көрінісі және 

емдеу принциптері, сондай-ақ олардың алдын-алу сияқты ұғымдарды түсіну. Олардың 

көмегімен өмірдегі және тұрмыстағы, сондай-ақ өндірістегі нақты жағдайларды талдай 

білу, аурулардың, органдар мен жүйелердің клиникалық белгілерін, олардың өзара 

әрекеттесуінің функционалды ерекшеліктерін анықтау, денсаулықты сақтаудың әртүрлі 

бағдарламалары мен әдістерін қолдану. 

 

Дінтану 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі тарихы (мектеп бағдарламасы көлемінде). 

Постреквизиттері: Философия, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология. 

Мақсаты: негізгі діни бағыттар туралы білімді қалыптастыру, сондай-ақ 

конфессияаралық қарым-қатынас мәдениетін және діни экстремизмнің алдын алуды 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: дінтану пәні. Мемлекет және дін. Діннің ерте 

формалары. Иудаизм. Буддизм. Конфуцийшілдік. Даосизм. Индуизм. Ерте христиандық. 

Православие. Католицизм. Протестантизм. Ислам. Дәстүрлі емес діни бағыттар. Жалған 

діни экстремизм. Діни экстремизмнің алдын алу әдістері. 

Күтілетін нәтижелер: діннің әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері туралы түсінікке ие 

болу; ұғымдармен еркін жұмыс істеу; дін тарихын білу, дін дамуының мәнін, оның 

динамикасын түсіну; діннің жалпы теориялық мәселелерін түсіну; дінді философиялық 

талдаудың дағдылары мен тәсілдерін меңгеру. 

Білім мен түсіну қабілеттерін практикада қолдана білу, ақпаратты түсінудің 

теориялық деңгейін оған сәйкес коммуникативтік процестің деңгейіне айналдыру. Қандай 

да бір пайымдауларды ұсыну, негіздеу және сынға алу, маңыздысын маңызсыздан бөліп 

алу; конфессияаралық қатынастар саласындағы өзара байланыстар мен өзара іс-қимылды, 

мемлекет пен діннің өзара қарым-қатынасын ашу; дәстүрлі емес діндердегі 

қайшылықтарды анықтау және талдау, оны өзгерту мен дамытуда көру; діни өмірдің 

үзінділеріне талдау жүргізу. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, хабарламалардың 

әртүрлі формаларында ақпарат ұсыну және коммуникативті процесті құру. Өз бетінше 

жұмыс істеу дағдыларын арттыру және өмір бойы оқу мақсатында жеке және кәсіби өзін-

өзі жетілдіру қажеттілігін дамыту. 

 

Пәнаралық курс «Мәңгілік Ел құндылықтары» 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі тарихы (мектеп бағдарламасы көлемінде). 
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Постреквизиттері: Саясаттану, Әлеуметтану, Философия. 

Мақсаты: жаңа буын мамандарын, ұлттық сана-сезімнің, ұлттық рухтың, патриотизм 

рухының, тарихи сана мен әлеуметтік жадтың даму деңгейі жоғары қоғамның әлеуметтік 

белсенді мүшелерін; мемлекетіміздің тұрақтылығын, тәуелсіздігін, қауіпсіздігін сақтау 

бойынша белсенді және батыл іс-қимылдарға дайын, басқа мәдениеттер өкілдерімен 

сындарлы диалог құруға қабілетті кәсібилік пен бәсекеге қабілеттілік рухын тәрбиелеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Мәңгілік Ел құндылықтары» - бұл халық 

дәстүрлерінің қайнар көздері мен Отанымыздың мүдделері туралы тұтас түсінік, 

Әлеуметтік - мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мәні, Белгілі бір тұрғылықты жердегі 

адамдар қауымдастығының-Атамекеннің тең құқылы өзара қарым-қатынасы мен 

бірлігінің ашық жүйесіне негізделген адамның қоғамдық және ішкі өмірі. 

Күтілетін нәтижелер: қазақ халқының қоғамдағы және адамзат өркениетіндегі орны 

мен рөлі туралы, саяси-құқықтық идеологияның оның дүниетанымдық негіздерінің, 

теориялық мазмұны мен бағдарламалық талаптарының бірлігінде дамуы туралы түсінікке 

ие болу; Тарихи терминологияны меңгеру; болашақ мамандардың тарихи және ұлттық 

тәжірибе туралы білімін жаңарта отырып, оларды анықтауға және болашаққа жасалған 

қадамдарды түзетуге үйрету. Білім мен түсіну қабілеттерін практикада қолдану; ақпаратты 

түсінудің теориялық деңгейін саяси ойлаудың тиісті деңгейіне айналдыру; саяси-

құқықтық жағдайды талдау және саяси-құқықтық мәтінді түсіндіру дағдыларын меңгеру; 

тарихи процесс барысында себеп-салдарлық байланыстарды анықтай білу; ұлт пен ұлттың 

қалыптасуы контексінде қазақ халқының өткен жолын жүйелі ұғынуды жүзеге асыру; 

бізде бір ел - бір тағдыр бар екенін жастардың санасына сіңіру. Тарихи және әлеуметтік-

мәдени контексте қазақ мәдениетінің кезеңдері мен эволюциясын әдіснамалық 

жалпылауды жүзеге асыру, қатаңдық критерийлеріне сәйкес дәлелдеу жүйесін құру, 

ақпараттық-іздестіру қызметін жүзеге асыру, қалыптасқан сындарлы-сындарлы функция 

негізінде аналитикалық-синтетикалық қызметті жүзеге асыру, жоғары саяси мәдениетті 

көрсету. Аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, хабарламалардың әртүрлі 

формаларында ақпарат ұсыну және саяси қарым-қатынас құру, болашақ мамандардың 

адамгершілік-рухани және зияткерлік-шығармашылық қызметін олардың кәсіби және 

жеке қалыптасуының маңызды құралы ретінде жандандыру. Өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын арттыру және өмір бойы оқу мақсатында жеке және кәсіби өзін-өзі жетілдіру 

қажеттілігін дамыту. 

 

Қаржы, логистика және цифрлық технологиялар факультеті 

6В04103 - Есеп және аудит білім беру бағдарламасы 

Берілетін дәрежесі  - 6В04103-Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша  

бизнес және басқару бакалавры 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән циклі Пән коды Пәннің аты  Кредит 

саны  

Семестр  

  2 курс   

БП  Таңдау бойынша пән 1   

 Mar (Mar) 1. Маркетинг (Marketing ) 5 3 

 РР 2. Тұтынушылардың мінез-құлқы 

БП  Таңдау бойынша пән 2   

 Men (Man)  1. Менеджмент (Management) 5 4 

 TPM  

 

2. Менеджмент теориясы мен 

тәжірибесі 

БП  Таңдау бойынша пән 3 5 3 

 IBU (HRK) 1.Бухгалтерлік есеп тарихы 

  (History of record-keeping) 
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 SRBUN 2. Бухгалтерлік есептің ғылым 

ретінде қалыптасуы мен дамуы 

  

БП  Таңдау бойынша пән 4 10 3,4 

ЖБП Мin  Minor    Майнор - 

https:www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

 4 

 

Таңдау бойынша пән1 

 

Маркетинг 

Пререквизиттер:  Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Саудадағы бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: маркетингтің теориялық негіздері мен ұғымдық аппаратын зерттеу, фирмалар 

мен компаниялар қызметінде маркетингтің элементтері мен қағидаттарын қолдану 

бойынша практикалық дағдыларды игеру 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетингтің пайда болуы мен дамуының 

экономикалық алғышарттары. Маркетингтің мәні. Маркетингтің негізгі түсініктері. 

Маркетингтің негізгі концепциялары. Маркетингтің түрлері мен түрлері. Маркетингтік 

ақпарат жүйесінің түсінігі. Маркетингтік ақпараттың жіктелуі. Маркетингтік зерттеулер 

ұғымы, олардың рөлі мен қажеттілігі. Маркетингтік зерттеулердің мақсаттары, 

объектілері және түрлері. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары. Шетелдік және 

отандық тәжірибеде маркетингтік зерттеулердің ерекшеліктері. Микроорта және оның 

компоненттері. Компанияның макро ортасы және оның негізгі факторлары. Бәсекелестік 

орта ұғымы. Фирмалардың жеткізушілермен қарым-қатынасын зерттеу. Делдалдар ұғымы 

және олардың түрлері. Түсінігі қажеттіліктерін. Қажеттіліктерді жіктеу. Тұтынушылардың 

түрлері. Тұтынушы түрлері арасындағы негізгі айырмашылықтар. Соңғы 

тұтынушылардың сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері. Тұтынушы ұйымдардың 

сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері. Аралық сатушылар мен мемлекеттік мекемелер 

нарығындағы сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері. Нарықтың сегментациясының 

мәні, мәні, белгілері. Сегменттеу түрлері. Тұтыну нарығын сегменттеу принциптері. 

Процесін позициялау тауар нарығында. Нарық сыйымдылығын бағалау. Нарық үлесін 

анықтау. Сыйымдылық пен нарық үлесінің динамикасына әсер ететін факторлар. Тауар 

ұғымы. Өнім деңгейлері. Тұтыну тауарларының жіктелуі. Тауар саясатының мәні, 

мақсаттары мен міндеттері. Ассортименттік саясат түсінігі. Тауар таңбаларының негізгі 

түсініктері. Қаптама түсінігі, мағынасы, функциялары. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігі 

туралы түсінік және оны анықтау критерийлері. Брендингтің мәні. Брендинг түрлері. 

Бренд құру және оны басқару принциптері.  

Күтілетін нәтижелер: 

- маркетинг тұжырымдамасының теориялық негіздері саласындағы білімді меңгеру, тауар, 

баға, өткізу және өнімді жылжыту саласында маркетингтік шешімдер қабылдауға әсер 

ететін факторларды зерделеу; 

- маркетингтік әдістер мен тәсілдердің мазмұны мен мәнін меңгеру және оларды 

нарықтық жағдайды талдау, нарықта тауарлар мен қызметтерді жылжыту үшін іс жүзінде 

пайдалану;  

- маркетингтік шешімдерді маркетингтік ақпаратты іздеу, жинау, талдау, нарықтық 

ортадағы байланыс және байланыс процестерін анықтау және маркетингтік зерттеулер 

жүргізу арқылы негіздеу; 

- функционалдық және корпоративтік маркетингтік стратегияларды, оларды іске асыру 

тактикасын әзірлеу; 

- алынған ақпаратты бизнес қоғамдастықтың және әртүрлі мемлекеттік емес мекемелердің 

өкілдерімен маркетингтік қызметті жүзеге асыру процесінде пайдалану; 
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- әр түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың, фирмалар мен компаниялардың 

маркетингтік қызметіне түзетулер енгізе білу; 

- маркетингтік зерттеулер, маркетингтік талдау және бақылау дағдылары. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Томашинова А.Е. 

 

Тұтынушылардың мінез-құлқы 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Саудадағы бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: сатып алушылардың түрлері, олардың қажеттіліктерінің ерекшеліктері, сатып 

алушылардың мінез-құлқын зерттеу әдістері, сондай-ақ әртүрлі нарықтардағы сатып 

алушылардың мінез-құлқын зерттеу үшін ақпарат жинау дағдылары туралы білімді 

қалыптастыру.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Маркетинг жүйесіндегі тұтынушының рөлі.  

Қажеттіліктерді зерттеудің негізгі тәсілдері. Сатып алу мінез-құлқының түрлері. 

Мотивтердің жіктелуі.  Мотивацияны зерттеу әдістері.  Тұтыну нарығы және сатып алу 

мінез-құлқы. Сатып алу мінез-құлқының модельдері. Жеке тұтынушының сатып алу 

әрекеті. Ақпарат көзін іздеу. Кейбір нарықтардағы ұйымдардың қажеттіліктері үшін сатып 

алушылардың мінез-құлқы. Сапа арқылы тұтынушылардың адалдығын қалыптастыру. 

Тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу бағыттары. Тұтынушының құндылық жүйесін 

зерттеу. Нарықты сегментациялау. Тұтынушы құқығын қорғау. 

Күтілетін нәтижелер: 

- сатып алу мінез-құлқының мотивациясы туралы түсінікке ие болу, әртүрлі ғалымдардың 

мотивациялық теорияларын түсіну; 

- тұтынушылардың мінез-құлқы саласындағы ұғымдармен еркін жұмыс істеу; 

- тұтынушылардың мінез-құлқына әсер ететін факторларды талдау үшін қажетті 

ақпаратты табу дағдылары мен әдістерін игеру; 

- нарықтағы тұтынушылардың мінез-құлқын болжау және олардың көзқарасын дәлелдеу. 

- тұтынушылардың мінез-құлқын зерттеу саласындағы маркетингтік жұмысты жетілдіруге 

бағытталған белгілі бір пайымдауларды ұсыну, негіздеу; 

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын арттыру және өмір бойы оқу мақсатында жеке және 

кәсіби жетілдіру қажеттілігін дамыту.  

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Томашинова А.Е. 

  

Таңдау бойынша пән 2 

Менеджмент 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 

Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, нақты дағдыларды қалыптастыру 

басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды 

жобалау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ұйымдарда болып жатқан процестерді басқарудың 

жалпы теориялық объектілерін зерттеуді қамтиды. Курстың негізгі сұрақтары теориялық 

тұжырымдамаларды, принциптерді, ережелерді, әдістер мен басқару құралдарын зерттеу 

мәселелері болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

- басқару саласындағы болашақ мамандардың танымына ықпал ететін "менеджмент" 

пәнінің әдістемесі мен әдістемесін меңгеру, оқытылатын пәннің негізгі санаттарын 

меңгеру. 

-  теориялық білімді практикада қолдана білу және олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

мақсаты мен рөлін түсіну. 

- іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасау және шешім қабылдау.  
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- хабарламалардың әртүрлі формаларында ақпарат ұсыну, топта жұмыс істеу және жұмыс 

істеу, өз ұстанымын талқылау және қорғау, шешім қабылдау. 

- персоналды басқару жүйесіне кіретін іс-шаралар кешенін іске асыру бойынша 

дағдыларды игеру. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: аға оқытушы Блялов Б.Е. 

 

Менеджмент теориясы мен практикасы 

 Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика. 

 Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 

 Мақсаты: басқару туралы білім кешенін қалыптастыру, нақты дағдыларды қалыптастыру 

басқару қызметінің әртүрлі түрлерін жүзеге асыру, басқару жүйелерін талдау және оларды 

жобалау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 

Ұйым басқару объектісі ретінде. Ұйымдағы менеджердің рөлі. Организация производства 

на предприятии. Компанияны басқаруды жоспарлау. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру. 

Организация труда на предприятии. Кәсіпорын персоналын басқару. Инновациялық 

процестерді басқару. Инвестициялар және жобаларды басқару. Сапаны басқару. 

Кәсіпорындағы маркетингті басқару. Фирмалардың тәуекелдері, олардың алдын алу және 

сақтандыру. Фирманың қаржысын басқару. Фирманың шаруашылық қызметін талдау. 

Компанияны басқарудағы логистикалық жүйелер 

Күтілетін нәтижелер: 

-  теориялық білімді практикада қолдана білу және олардың кәсіби міндеттерді шешудегі 

мақсаты мен рөлін түсіну. 

- іздеу, жинау, талдау және жүйелеу арқылы дәлелдер жасау және шешім қабылдау.  

- хабарламалардың әртүрлі формаларында ақпарат ұсыну, топта жұмыс істеу және жұмыс 

істеу, өз ұстанымын талқылау және қорғау, шешім қабылдау. 

- басқару жүйесіне кіретін іс-шаралар кешенін іске асыру бойынша дағдыларды игеру. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: аға оқытушы Блялов Б.Е. 

 

Таңдау бойынша пән3 

Бухгалтерлік есеп тарихы 

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі тарихы, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Басқару есебі. 

Мақсаты: бухгалтерлік есеп тарихы туралы білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: экономикалық есеп және қос бухгалтерияның пайда 

болуы: ежелгі әлем, орта ғасырлардағы экономикалық есеп. Есеп парадигмалары. Ұлттық 

есепке алу жүйесін қалыптастыру және дамыту. Еуропадағы есеп ғылымының қалыптасуы 

мен дамуы. Ресейде бухгалтерлік есептің пайда болуы және дамуы. АҚШ-та бухгалтерлік 

идеяларды дамыту. Есеп заңнамасы және оның Бухгалтерлік есеп практикасына әсері. 

Қазақстанда есептің дамуы. 

Күтілетін нәтижелер: 

- әлемдік тәжірибеде бухгалтерлік есептің қалыптасу және даму тарихын білу;; 

- Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есеп пен аудиттің ең жаңа тарихын білу. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: ф.ғ.к., профессор Аубакирова Г.Т. 

 

Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы мен дамуы 

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі тарихы, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы, Басқару есебі. 

Мақсаты: бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасуы мен даму тарихын зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: бухгалтерлік есептің пайда болуы және дамуы. Орта 

ғасырдағы есеп. Запта Қос бухгалтерияның таралуы. XVI-XIX ғасырлардағы Еуропа. в. 

XIX-XX ғасырлардағы бухгалтерлік есептің ғылыми дамуы. в. бухгалтерлік есептің 
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құқықтық теориясы және оның өкілдері. Бухгалтерлік есептің экономикалық және 

баланстық теориялары. ХХ ғасырдағы бухгалтерлік есептің негізгі идеялары.Червони, Л. 

Гомберг, Е.Сивер, Н. Блатова. Баланстық мектептің өкілдері-в.Крекнит, М. Берлинер, Ф. 

Гюгли, и. Шер, ж. Дюмарше және т. б. институционалистер мен персоналистердің 

идеялары. ХХІ ғасырдағы ғылым ретінде есептің дамуы. 

Күтілетін нәтижелер: 

- есептің даму заңдылықтарын білу және түсіну; 

- осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

- заманауи бухгалтерлік ғылымды жетілдіру үшін тарихи тәжірибені қолдана отырып, 

аргументтерді тұжырымдау және есеп мәселелерін шешу; 

- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыра білу; 

- мамандарға да, маман еместерге де бухгалтерлік ғылым тарихының ақпаратын, 

идеяларын, мәселелерін хабарлау. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Нуржанова И.С. 

 

Таңдау бойынша пән  4 

Сілтеме: https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html  

 

6В04103 - Есеп және аудит білім беру бағдарламасы 

Берілетін дәрежесі  - 6В04103-Есеп және аудит білім беру бағдарламасы бойынша  

бизнес және басқару бакалавры 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 

Пән  

циклі 

Пән коды Пәннің аты  Кредит 

саны  

Семестр  

БП  3 курс   

  Таңдау бойынша пән  1 5 6 

 MK 1СB  1.Пәнаралық курс 1С Бухгалтерия   

 1СР   2. 1С: Кәсіпорын   

БП  Таңдау бойынша пән  2 5 6 

 Sta 1.Статистика   

 SSta  2. Әлеуметтік статистика   

БП  Таңдау бойынша пән  3 5 6 

 Eko (Eco)  1. Эконометрика (Econometries)   

 ADPE 2. Деректерді талдау және экономиканы 

болжау 

  

БП  Таңдау бойынша пән  4 5 5 

 ЕР 1. Кәсіпорын экономикасы   

 ЕОР 2. Экономика және өндірісті ұйымдастыру   

БП  Таңдау бойынша пән 5 10 5, 6 

 Мin  Minor    Майнор - 

https:www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-

elektivnykh-distsiplin.html 

  

БП  Таңдау бойынша пән 6 5 5 

 FU (2) 1. Қаржылық есеп 2   

 FU SMSFO  2. ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп   

БП  Таңдау бойынша пән 7 5 5 

 NN(ТТ) Салықтар және салық салу (Тaxes and 

taxation) 

  

 NHS Шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық 

салу 

  

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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БП  Таңдау бойынша пән 8 5 6 

 EA  1. Экономикалық талдау   

 EEA  2. Экологиялық-экономикалық талдау   

 

Таңдау бойынша пән 1 

Пәнаралық курс 1C-Бухгалтерия 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Қаржылық есеп 1, 

Қаржылық есеп 2. 

Постреквизиттер: Салық есебі, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: 1С-Бухгалтерия бағдарламалық кешенінде теориялық және практикалық 

жұмыс дағдыларын алу, есеп және аудит саласында алған білімдерін пайдалану. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау. Қолданбалы 

бағдарламалық қамтамасыз ету. Бухгалтерлік бағдарламалық кешендер: Лука, Алтын, 1С-

Бухгалтерия. Кіріктірілген 1С бағдарламалау тілі-Бухгалтерлік есеп. Баптау. Есеп 

конфигурациясы. Object Pascal жоғары деңгейлі бағдарламалау тілі. Мәліметтер базасын 

құру. Деректер базасын басқару. Object Pascal көмегімен экономикалық мәселелерді 

шешу. 

Күтілетін нәтижелер: 1С-Бухгалтерия бағдарламалық кешенінде жұмыс істеу 

дағдысының болуы, алынған білімді есепке алу және аудит саласында пайдалану. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Ибрагимова М.С. 

 

1С: Кәсіпорын 

Пререквизиттер:  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Қаржылық есеп 1, 

Қаржылық есеп 2. 

Постреквизиттер: Салық есебі, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: 1С-Кәсіпорын бағдарламалық кешенінде теориялық және практикалық жұмыс 

дағдыларын алу, есеп және аудит саласында алған білімдерін пайдалану. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ААЖ-салық. "1С: Кәсіпорын" бағдарламалық құралы. 

Деректер базасын жұмысқа дайындау. "1С: кәсіпорын"жұмысының негізгі режимдері. 

Банктік және кассалық операцияларды есепке алу. Тауарлық-материалдық қорларды 

есепке алу. Негізгі құралдарды есепке алу АЖ. ҒЗТКЖ-ға арналған материалдық емес 

активтер мен шығыстарды есепке алу. Контрагенттермен өзара есеп айырысуларды есепке 

алу. Кадрларды есепке алу және жалақыны есептеу. Материалдарды есепке алу. Дайын 

өнімді өндіру және шығару шығындарын есепке алу жөніндегі операциялар. ҚҚС есебі. 

Табыс салығын есепке алу. Есептік құжаттаманы қалыптастыру. Кәсіпорынның 

шаруашылық қызметіне талдау жүргізу. 

Күтілетін нәтижелер: студенттер пәнді оқу барысында есептеу мен қаржыландырудың 

ЭАЖ құру және жұмыс істеу негіздерін; заманауи ақпараттық технологияларды білуі және 

оларды кәсіпорынды басқаруда тиімді пайдалануы тиіс; 

- ақпараттық жүйелердің мақсаттары мен міндеттерін анықтай білу; қаржыны басқару 

және есепке алу АЖ артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтай білу; 

- кәсіпорын анықтамаларын қалыптастыру негізінде мәліметтер базасын құру 

- біріздендірілген құжаттарға сәйкес бастапқы және шығыс ақпарат түрінде ақпарат беру. 

- есептің пәндік саласының міндеттерін қоюда практикалық дағдыларды меңгеру; 1С: 

бухгалтерия бағдарламасындағы міндеттерді шешу бойынша жұмыстың практикалық 

дағдылары, кәсіпорынның айналым-сальдолық ведомосі және теңгерім түрінде нәтиже 

ақпаратын қалыптастыру. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: э.ғ.к., доцент Аяжанов К.С. 
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Таңдау бойынша пән  2 

Статистика 

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 

Мақсаты: Студенттерді Статистикалық зерттеу әдістерін, мәліметтерді жинау, сандық 

Материалдарды өңдеу, алынған ақпаратты талдау және алған білімдерін тәжірибеде 

қолдану әдістерін қолдануға үйрету.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кезеңдегі статистиканың пәні, әдісі, міндеттері. 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік статистиканы ұйымдастыру. Статистикалық 

бақылау. Статистикалық жиынтық, топтастыру және кестелер. Абсолютті және 

салыстырмалы шамалар, олардың графикалық көрінісі. Вариацияның орташа мәні мен 

көрсеткіштері. Іріктемелі байқау. Әлеуметтік құбылыстардың динамикасын 

Статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-экономикалық құбылыстардың өзара 

байланысын Статистикалық зерттеу. Әлеуметтік-экономикалық статистиканың ғылыми 

негіздері. Халық және еңбек ресурстары статистикасы. Ұлттық байлық статистикасы. 

Шығындар мен аралық тұтыну статистикасы. Тауарлар мен қызметтерді өндіру 

статистикасы. Тауар және ақша айналысының статистикасы. Баға статистикасы. Өндіріс 

тиімділігінің статистикасы. Ұлттық шоттар жүйесі, негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіштер. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы.  

Күтілетін нәтижелер:  

- статистикалық әдістің мәні және оны әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен 

процестерді зерттеуде қолдану ерекшеліктері туралы түсінікке ие болу; 

- деректерді жинау және топтау, сандық Материалды өңдеу әдістерін білу; 

- статистикалық жиынтықты дербес талдауды жүзеге асыру, экономика саласында болып 

жатқан құбылыстар мен процестер арасындағы өзара байланысты орнату; 

- статистикалық әдістер мен білімдерін тәжірибеде қолдануды негіздеу; 

- курсты одан әрі зерттеу тұрақты жеке даму мен кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігін 

жүзеге асыруға көмектеседі.  

Жүргізетін оқытушының аты жөні: аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б. 

 

Әлеуметтік статистика  

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 

Мақсаты: деректерді жинау, сандық Материалды өңдеу, кірістерді, шығыстарды және 

халықтың тұтынуын, қоғамда болып жатқан әлеуметтік процестерді талдау әдістерін 

үйрету, алған білімдерін іс жүзінде қолдану. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі кезеңдегі әлеуметтік статистиканың пәні, әдісі, 

міндеттері. Ұлттық шоттар жүйесіндегі үй шаруашылықтарының қызметін зерттеудің 

негізгі бағыттары. Халық статистикасы. Еңбек нарығы мен еңбек ресурстарының 

статистикасы. Халықтың табысын Статистикалық зерттеу. Халықтың шығыстары мен 

тұтынуын статистикалық зерттеудің негізгі бағыттары. Халықтың білім статистикасы. 

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау статистикасы. Тұрғын үй нарығының және 

халықтың тұрғын үй жағдайының статистикасы. Халықтың өмір сүру деңгейі және 

адамның дамуы. 

Күтілетін нәтижелер:   

- экономикалық-статистикалық талдау жүргізу үшін статистикалық әдіснаманы қолдана 

білу (әдебиеттерді талдау, теориялық және практикалық дағдылар); 

- алынған ақпаратты талдауды өз бетінше жүзеге асыра білу; 

- алған білімдерін практикалық қызметте қолдана білу. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б. 
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Таңдау бойынша пән  3 

Эконометрика 

Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы Математика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 

Мақсаты: студенттерді нақты статистикалық мәліметтер негізінде нақты экономикалық 

құбылыстардың математикалық модельдерін құруға және талдауға, модельдеу 

нәтижелерін көрнекі түрде өңдеуге және ұсынуға үйрету: кестелер, графиктер, 

диаграммалар түрінде. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Эконометрика пәні. Экономикалық құбылыстардың 

кездейсоқ сипаты және статистикалық заңдылық. Эконометриялық модельдеу кезеңдері. 

Бас жиынтық және іріктеу. Статистикалық деректерді ұсыну және өңдеу тәсілі. 

Таңдамалы сипаттамалар. Статистикалық гипотеза. Бірінші және екінші типтегі қателер. 

Гипотезаларды тексерудің жалпы схемасы. Пирсон Өлшемі. Жұптасқан сызықтық 

регрессия. Ең кіші квадраттар әдісі. Корреляция коэффициенті. Бірнеше регрессияның 

классикалық қалыпты сызықтық моделі. Бірнеше регрессияның сызықтық моделінің 

параметрлерін бағалау. Көпше және жеке корреляция. Мультиколлинеарлықтың мәні. 

Мультиколлинеарлықтың салдары. Мультиколлинеарлықты анықтау. 

Мультиколлинеарлықты жою. Жалған айнымалыларды қолдану қажеттілігі. ANCOVA-

жалған айнымалыда екі балама бар модельдер. ANCOVA-сапалы айнымалыларда екіден 

көп балама бар модельдер. Бір сандық және екі сапалық айнымалысы бар Регрессия. 

Сызықтық емес регрессия сыныптары. Тәуелділіктің параболалық түрі. Тәуелділіктің 

гиперболалық түрі. Тәуелділіктің экспоненциалды формасы. Тәуелділіктің қуат формасы. 

Серпімділік ұғымы. Серпімділіктің орташа және нүктелік коэффициенттері. Әр түрлі 

регрессиялық теңдеулер үшін серпімділік коэффициенттерін есептеу формулалары. 

Серпімділіктің ерекше коэффициенттері. 1. Сызықтық регрессия және корреляция 

параметрлерінің маңыздылығын бағалау. Сызықтық емес регрессия параметрлерінің 

маңыздылығын бағалау. Бірнеше регрессия мен корреляция нәтижелерінің сенімділігін 

бағалау. Гетероскедастиканың мәні және оның салдары. Гетероскедастиканы анықтау. 

Гетероскедастиканы жұмсарту әдістері. Автокорреляцияның мәні. Кездейсоқ 

компоненттердің автокорреляциясын анықтау. Автокорреляцияны жою әдістері. 

Ауытқулар арасындағы корреляция коэффициентін бағалау әдістері. Эконометрикалық 

жүйелердің түрлері. Құрылымдық модель параметрлерін бағалау. Бағалау әдістерін 

талдау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- Курсты меңгеру үшін студент статистикалық гипотезаларды тексеру әдістерін, 

кореляциялық-регрессиялық талдау негізінде эконометриялық модельдерді құруды игеруі 

керек; 

- Студенттер зерттелетін экономикалық көрсеткіштердің мінез-құлқын түсіндіру 

үшін құрастырылған модельдерді қолдану бойынша практикалық ұсыныстар жасай алады; 

- Ақпарат жинауды, деректерді талдауды, модельдердің параметрлерін және олардың 

сапасын бағалауды ұйымдастырудың практикалық дағдыларын меңгереді; 

- Зерттеу нәтижелерін түсіндіре алады, экономикалық көрсеткіштерді болжай алады 

және ұйымның немесе мемлекеттің экономикалық саясатын жүргізу үшін ұсыныстар бере 

алады; 

- Олар экономиканың кез-келген саласында тәуелсіз зерттеулер жүргізе алады және 

алған білімдерін әртүрлі экономикалық мәселелерді шешу үшін қолдана алады. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Игилик С.И. 

 

Деректерді талдау және экономиканы болжау 

Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы Математика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 
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Мақсаты: студенттерге шешім қабылдауды негіздеу және әлеуметтік-экономикалық 

дамуды болжау үшін әртүрлі сипаттағы деректерді талдау бойынша білім мен дағдыларды 

беру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық болжаудың мәні. Экономикадағы 

болжауды ақпараттық қамтамасыз ету. Әлеуметтік-экономикалық процестерді болжаудың 

сапалы әдістері. Көп факторлы регрессиялық модельдер негізінде болжау. Уақыт 

қатарлары. Экономикалық процестер динамикасының көрсеткіштері. Уақыт қатарларын 

тегістеу. Бөлінген лагы бар динамикалық модельдер. Тренд негізінде болжау. Маусымдық 

процестерді болжау. Дәрежелік корреляция. Дисперсиялық талдау. Компоненттік талдау. 

Факторлық талдау. Кластерлік талдау. Дискриминантты талдау. 

Күтілетін нәтижелер: 

- Әлеуметтік-экономикалық дамудың ғылыми негізделген макро - және 

микроэкономикалық болжамдарын жасау әдіснамасының, әдістемесі мен 

технологиясының негіздерін білу; 

- Болып жатқан құбылыстардың мәнін түсіну және әртүрлі экономикалық жағдайларда 

дұрыс шешім қабылдау; 

- Болжамдау объектісінің жай-күйі және өткен уақыттағы болжамдық Фон туралы 

экономикалық ақпаратты жинауды жүзеге асыру, болжамдау әдістерін немесе көп өлшемді 

Статистика әдістерін қолдану арқылы осы ақпаратты қайта өңдеу; 

- Болашақта жүйенің жай-күйін болжау және статистикалық ақпаратты болжау және өңдеу 

нәтижелерін ұсыну; 

- Қажетті статистикалық ақпаратты жинауды өз бетінше жүзеге асыра білу, алдағы 

кезеңде объектінің дамуын өңдеу және болжау. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Игилик С.И. 

 

Таңдау бойынша пән  4 

Кәсіпорын экономикасы 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, 

Менеджмент. 

Постреквизты:  Экономикалық талдау, Аудит, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс 

саласындағы бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: Кәсіпорын экономикасының экономикалық мәнін, нарықтық экономиканың 

қалыптасуындағы рөлі мен функцияларын, кәсіпорындардың жұмыс істеуі туралы 

заңнамалық және нұсқаулық материалдарды біліңіз. Салыстыру кезінде кәсіпорындардың 

тәжірибесін зерттеу, осы негізде кәсіпорынды басқарудың тиімді бағыттарын, нысандары 

мен әдістерін іздеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорын шаруашылық жүргізу объектісі, 

экономикалық жүйенің негізгі буыны ретінде. Кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық 

нысандары және олардың жұмыс ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономикасының салалары мен секторларында кәсіпкерлік субъектілерін дамыту 

ерекшеліктері. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер мен банкроттық. Кәсіпорынның негізгі 

капиталы. Кәсіпорынның негізгі капиталын пайдалану тиімділігін бағалау әдістемесі. 

Негізгі капиталдың амортизациясы және амортизацияны есептеу әдістері. Кәсіпорынның 

айналым капиталы. Кәсіпорынның айналым қаражатын пайдалану тиімділігін анықтау 

әдістемесі. Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстар. 

Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстарды қалыптастыру көздері. 

Кәсіпорынның еңбек ресурстары. Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық 

қызметі. Өнімді өндіру және өткізу шығындары. Өндірістің экономикалық тиімділігін 

бағалау әдістемесі. 

Күтілетін нәтижелер: 

- кәсіпорында болып жатқан экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні, олардың 

өзара байланысы мен өзара тәуелділігі туралы білімді меңгеру; 
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- алған білімдерін іс жүзінде қолдана білу, жүйелеу және модельдеу, әртүрлі 

факторлардың әсерін анықтау; 

- кәсіпорын алдында тұрған экономикалық мәселелерді шешудің ең жақсы тәсілдерін 

таңдау үшін қажет шығармашылық ойлауды дамыту; 

- қол жеткізілген нәтижелерді бағалау, өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтау; 

- басқарудың нарықтық түрі жағдайында кәсіпорынның жұмыс істеуінің экономикалық 

механизмін зерттеу негізінде экономикалық ойлауды дамыту. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: д.э.н., профессор Доскалиева Б.Б. 

 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Пререквизиттер: Менеджмент, Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Экономикалық талдау, Аудит, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс 

саласындағы бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: кәсіпорынның өндірістік құрылымын, өндірістік процесті, өндірісті 

ұйымдастырудың түрлері мен нысандарын зерттеу 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Өндіріс процесі 

және оны ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен формалары. Өндірісті 

ғылыми-техникалық дайындау мен жетілдіруді ұйымдастыру. Өнім сапасын бақылауды 

ұйымдастыру. Өндірістік инфрақұрылымды ұйымдастыру (технологиялық жабдықты 

жөндеу арқылы өндіріске қызмет көрсетуді ұйымдастыру, энергетикалық, көліктік, қойма 

шаруашылығын ұйымдастыру). Басқару кәсіпорынның экономикалық дамуының 

интеграциялық факторы ретінде. Кәсіпорында жоспарлау. Өнімдер мен қызметтерді 

өндіруді жоспарлау. Өндірісті жедел-өндірістік жоспарлау және реттеу. Кәсіпорындағы 

персоналды басқару. Өндіріс шығындарын, кірістер мен кірістілікті жоспарлау. 

Күтілетін нәтижелер: өндірісті ұйымдастыру және басқару білігі 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: д.э.н., профессор Доскалиева Б.Б. 

 

Таңдау бойынша пән  5 

Майнор 3/ Майнор 4 

Сілтеме: https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html 

 

Таңдау бойынша пән  6 

Қаржылық есеп 2 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржылық 

есеп 1.  

Постреквизты:  Салық есебі,  Аудит. 

Мақсаты: ХҚЕС сәйкес компаниялардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін 

қажетті ақпаратты жинау, өңдеу және тіркеу дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Компанияларды біріктіру кезінде сатып алу әдісі 

туралы; инвестициялық меншікті есепке алу туралы. Ақшаның уақытша құны туралы. 

Валюта бағамдарының өзгеруінің әсері туралы. Пайда салығы туралы.  

Айырмашылықтардың түрлері және олардың корпоративтік табыс салығына әсері. Қаржы 

құралдарын есепке алу туралы.  Есеп саясатындағы өзгерістер туралы. Жалдау 

операцияларын есепке алу туралы. Тоқтатылған қызметті есепке алу. Акцияға пайданы 

есептеу. Теориялық білімдерін тәжірибеде қолдану: осы бизнесті біріктіру операциялары 

бойынша міндеттерді шешу, шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау, валюта 

бағамдарын өзгерту, корпоративтік табыс салығын, акцияға пайданы есептеу.  

Күтілетін нәтижелер: Акцияға шаққандағы пайда туралы түсінік алыңыз және 

аналитикалық кестелер жасаңыз; уақыт айырмашылықтарын және олардың КТС-қа әсерін 

есептеңіз; ақшаны дисконттауды, жалдау ақысын есептеңіз. Дәлелдер мен дәлелдер құру: 

Қаржылық есеп саласындағы ұғымдық-терминологиялық аппаратты меңгеру; ХҚЕС 
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қолдану жағдайында қаржылық есептің теориялық мәселелері бойынша пікір білдіру; есеп 

айырысу міндеттерін шешу дағдыларын меңгеру. Аудиторияның ерекшелігін ескере 

отырып, хабарламалардың әртүрлі формаларында ақпарат ұсыну. Өзіндік жұмыс 

дағдыларын арттыру және жеке және конфессиялық өзін-өзі жетілдіру қажеттілігін 

дамыту; тану және есепке алу әдістерін игеру кезінде практикалық дағдылар қажет; 

инвестициялық меншік, жалдау қатынастары, бірлескен кәсіпкерлік. Теологиялық білімді 

практикада қолдану: бизнесті біріктіру, шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау, 

инвестициялық мүлікті есепке алу, жалдау операциялары, валюта бағамдарын өзгерту, 

корпоративтік табыс салығын, акцияға пайданы есептеу, бірлескен кәсіпкерлік 

операциялары, Бағалау міндеттемелерін, шартты активтер мен міндеттемелерді, қаржы 

құралдарын есепке алу операциялары бойынша міндеттерді шешу. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Мусипова Л.К. 

 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық теория, Микроэкономика, 

Макроэкономика, Қаржылық есеп 1. 

Постреквизты: Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, Аудит, дипломдық 

жұмыс. 

Мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты-халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың 

қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу 

дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  

Қысқа мерзімді активтерді есепке алу: ақша қаражатын және дебиторлық берешекті 

есепке алу, қорларды есепке алу (ХҚЕС (IAS) 2), негізгі құралдарды есепке алу: бастапқы 

тану және бағалау (ХҚЕС (IAS) 16), материалдық емес активтерді есепке алу (ХҚЕС (IAS) 

38), Активтердің құнсыздануы (ХҚЕС (IAS) 36), ұйым міндеттемелерін есепке алу, түсім, 

кірістер мен шығыстарды тану, капитал мен резервтерді есепке алу, қаржылық есептілікті 

ұсыну (ХҚЕС (IAS) 1), шоғырландырылған қаржылық есептілік (ХҚЕС (IFRS) 10), валюта 

бағамдарының өзгеруінің әсері (ХҚЕС (IAS) 21), пайдаға салынатын салықтар (ХҚЕС 

(IAS) 12). 

Күтілетін нәтижелер:  

- студенттер «ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп» курсын табысты аяқтағаннан кейін 

мынадай салаларда теориялық білімдері мен практикалық дағдылары болуы тиіс: 

қаржылық есептің тұжырымдамалары мен негіз қалаушы қағидаттары; ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есептіліктің барлық нысандарын дайындау; шоғырландырылған қаржылық 

есептілікті дайындау; серіктестіктерде, акционерлік қоғамдарда және корпорацияларда 

капиталды есепке алу және т. б.; 

- байланысты, теория мен практиканың интеграциясын көрсетуі тиіс, басқарушылық 

шешімдерді талдай және қабылдай білуі, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыруы, 

халықаралық есепке алу стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыруы 

және ұсынуы тиіс; 

- қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының деректерін ғана емес, сонымен 

қатар проблеманы өз көзқарасын қолдана отырып, кәсіпорынның қызметін көрсететін 

бастапқы және жиынтық құжаттарды тиісті түрде толтыра отырып, экономикалық 

операциялар туралы ақпаратты жинай және жинақтай білу; 

- кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда ХҚЕС-ті қолдануға қатысты 

ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен олардың шешімдерін тек мамандардың ғана емес, 

сонымен қатар маман еместердің аудиториясында да хабарлай және көрнекі түрде ұсына 

білу; 

- ХҚЕС-ті және оларға әдістемелік ұсынымдарды зерделеу кезінде өз бетінше жұмыс істеу 

дағдыларын көрсету. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Мусипова Л.К. 
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Таңдау бойынша пән 7 

Салықтар және салық салу 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттер: Салық есебі, Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, 

Аудит. 

Мақсаты: студенттерде салық жүйесін құру және оның жұмыс істеу негіздері бойынша 

теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтардың экономикалық мәні. Салық салу 

негіздері. Мемлекеттің салық саясаты. Салық жүйесі. Қазақстан Республикасында салық 

жүйесінің қалыптасуы мен дамуы. Корпоративтік табыс салығы және жеке табыс салығы. 

Акциз. Қосылған құн салығы. Заңды тұлғалардың және жеке тұлғалардың мүлкіне 

салынатын салық. Көлік құралдарына салынатын салық. Басқа тікелей салықтар. 

Алымдар. Салық органдарындағы есеп және есептілік. Салық органдарының салықтардың 

есептелуін және төленуін бақылау. Дамыған шет елдердің салықтары. 

Күтілетін нәтижелер: студент салық салу теориясының дамуының тарихи кезеңдерін; 

салық салу және салық салу негіздерін, салық жүйесін қалыптастыру және салықтарды 

жіктеу принциптерін; Қазақстан Республикасының салық жүйесінің негіздерін, салық 

саясатының мазмұнын, оның мақсаттары мен міндеттерін, іске асыру құралдарын; 

салықтар мен алымдардың жекелеген топтарының мәнін, мәнін және функцияларын, 

оларды есептеу және төлеу тетігін білуі тиіс. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, оқытушы Игликова Д.Д. 

 

Шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық салу 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Қаржы.  

Постреквизиттер: Салық есебі, Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, 

Аудит. 

Мақсаты: салық салу теориясы мен практикасын зерделеу, студенттерде шаруашылық 

жүргізуші субъектілер мен халықтың салықтарының жұмыс істеу және есептеу негіздері 

бойынша теориялық және практикалық білім кешенін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Салықтар мен салық салу жүйесінің жұмыс істеуінің 

теориялық аспектілерін зерделеу, атап айтқанда, салықтардың экономикалық мазмұнын, 

функциялары мен қағидаттарын, ҚР салықтары мен салық жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуының тарихи кезеңдерін, елдегі салық реформасының негізгі тұжырымдамаларын 

ашу. Салықтық преференциялар. Қазақстан Республикасында резидент еместерге салық 

салу. Салықтық тексерулер нәтижелеріне және салық органдары лауазымды адамдарының 

әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым жасау. 

Күтілетін нәтижелер: студент салықтардың жұмыс істеуі мен дамуын; Қазақстан 

Республикасының салық жүйесінің қалыптасуы мен дамуын; салықтар мен алымдардың 

жекелеген топтарының жұмыс істеуін, оларды есептеу мен төлеу тетігін; салық төлеуден 

жалтарғаны, салық заңнамасын бұзғаны үшін Санкциялар қолданғаны үшін 

жауапкершілікті білуі тиіс. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: к.э.н., доцент Улаков Н.С. 

 

Таңдау бойынша пән 8 

Экономикалық талдау 

Пререквизиттер: Статистика, Басқару есебі, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизты: Аудит, Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, дипломдық 

жұмыс. 

Мақсаты: өндірісті басқарудың тиімділігін, тауарлар мен қызметтердің бәсекеге 

қабілеттілігін, кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығын, төлем қабілеттілігі мен 

өтімділігін талдау, талдаудың жеке нәтижелерін қорыту және оңтайлы басқару 

шешімдерін қабылдау саласындағы білімді қалыптастыру. 
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Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, пәні 

және міндеттері. Экономикалық талдаудың әдістері, тәсілдері және әдістері. Факторлық 

талдау. Қаржылық коэффициенттер әдісі. Басқарушылық талдау негіздері. Компанияның 

маркетингтік қызметін талдау. Өнімді өндіру мен сатуды талдау. Өндірістік ресурстарды 

пайдалануды талдау. Өнімнің өзіндік құнын талдау. Қаржылық талдау негіздері. 

Компанияның қаржылық жағдайын жалпы бағалау. Баланстың өтімділігін талдау. 

Қаржылық тұрақтылықты талдау. Ақша ағындарын талдау. Ұйымның кірістілігін талдау. 

Күтілетін нәтижелер: - "Экономикалық талдау" пәнінің әдістемесі мен әдістемесін, 

негізгі экономикалық көрсеткіштерді меңгеру, осы салада алған білімдері мен түсініктерін 

көрсету. 

- Ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін талдай білу, талдаудың жеке нәтижелерін 

қорыту және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында тиісті қорытынды жасау. 

 - Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратты 

жинау, талдау, жүйелеу арқылы дәлелдер әзірлеу және экономикалық сипаттағы 

проблемаларды шешу. 

- ҚР ұйымдарының табыстылығына, ақша ағынына, қаржылық тұрақтылығына, 

өтімділігіне, төлем қабілеттілігіне бағалау жүргізу. 

- Ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін талдау кезінде өзіндік 

жұмыс дағдысының болуы. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: маг., аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б. 

 

Экологиялық-экономикалық талдау 

Пререквизиттер: Статистика, Басқару есебі, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизты: Аудит, Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, дипломдық 

жұмыс. 

 

Мақсаты: Кәсіпорынның қоршаған ортамен өзара әрекеттесу ерекшелігін, осы өзара 

әрекеттесудің экономикалық қызметтің соңғы нәтижелеріне әсер ету дәрежесін көрсететін 

экологиялық және экономикалық көрсеткіштер жүйесін зерттеу және кәсіпорынның 

(аймақтың) экологиялық және экономикалық дамуының болжамдарын жасау). 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Мазмұны, пәні, міндеттері және экологиялық-

экономикалық талдауды ұйымдастыру. Кәсіпорында экологиялық талдауды қалыптастыру 

ерекшеліктері және оның түрлері. Экологиялық-экономикалық көрсеткіштер жүйесі және 

ұлттық есеп жүргізу. Экологиялық есептің мәні мен модельдері. Пайдалы қазбалар мен 

табиғи активтерді бағалау, есепке алу және талдау. Табиғат пайдаланудағы шығындарды 

есепке алу мен талдауды ұйымдастыру. Сақтандыру экологиялық резервтерін есепке алу 

және талдау. Жер экологиялық-экономикалық есеп пен талдаудың объектісі ретінде. 

Қоршаған ортаны қорғау сипатындағы күрделі шығындарды талдау. Қоршаған ортаны 

қорғаудың негізгі қорларының тиімділігін талдау. Ағымдағы қоршаған ортаны қорғау 

шығындарының тиімділігін талдау. Ресурстарды үнемдейтін технологиялардың 

тиімділігін бағалаудағы аналитикалық процедуралар. Табиғатты ұтымды пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау нәтижелері мен тиімділігін талдау. Экологиялық-экономикалық 

тәуекелдерді талдау және болжау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратты жинау, талдау, 

жүйелеу арқылы дәлелдер әзірлеу және экономикалық сипаттағы проблемаларды шешу; 

- ұйымдардың қаржы-шаруашылық қызметінің көрсеткіштерін талдау кезінде өзіндік 

жұмыс дағдысының болуы; 

- табиғатты ұтымды пайдалануды талдау және экологиялық-экономикалық тәуекелдерді 

болжау әдістемесін меңгеру. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б. 

 



19 

 

5В050800 - Есеп және аудит мамандығы 

Берілетін дәрежесі  - 5В050800 -Есеп және аудит мамандығы бойынша  бизнес және 

басқару бакалавры 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР 
Пән 

циклі 

Пән коды Пәннің аты  Кредит 

саны  

Семестр  

4 курс 

БП  Таңдау бойынша пән 1 3 7 

 MU 4305 1. Халықаралық есеп   

 MSU 4305 2. Халықаралық есепке алу жүйелері   

БП  Таңдау бойынша пән 2        5 7 

 NU 4306 1.Салық есебі   

 NPNK 4306 2. Салықтық жоспарлау және 

салықтық бақылау 

  

БП  Таңдау бойынша пән 3     5 7 

 BUT 4307 1. Саудадағы бухгалтерлік есеп   

 UVED 4307 2. Сыртқы экономикалық қызметті 

есепке алу 

  

БП  Таңдау бойынша пән 4 5 7 

 BUPS 4308 1. Өндірістік саладағы бухгалтерлік 

есеп   

  

 BUSH 4308 2. Ауыл шаруашылығындағы 

бухгалтерлік есеп 

  

БП  Таңдау бойынша пән 5 3 7 

 BUTGB  

4309 

1. Туризмдегі және қонақ үй 

бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

  

 UORDGB 

4309 

2. Мейрамхана ісі мен қонақ үй 

бизнесіндегі есеп және есептілік 

  

БП  Таңдау бойынша пән 6       5 7 

 Aud 4311 1.Аудит   

 РА   4311 2. Тәжірибелік аудит   

БП  Таңдау бойынша пән 7      3 7 

 FOCMSFO 

4312      

1. ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік   

 AFO 4312 2. Қаржылық есептілікті талдау   

 
Таңдау бойынша пән  1 

Халықаралық есеп 

Пререквизиттер: Халықаралық экономика, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 1, Басқару 

есебі 2. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: нарықтық экономикасы дамыған елдерде қабылданған есептің іргелі 

ережелерін зерделеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Халықаралық есепке алу жүйесінің (ЖӨБ) 

ұйымдастырушылық және әдіснамалық қағидаттары. Халықаралық бухгалтерлік жүйелер, 

үкіметаралық және халықаралық, кәсіби ұйымдардың МӘМ дамуындағы рөлі. Есепке алу 

және есептілік қағидаттарын заңнамалық реттеу. Бухгалтерлік есеп шоттары 

жоспарларының халықаралық жүйелері. Бухгалтерлік білім мен этиканың халықаралық 

стандарттары. АҚШ-тағы бухгалтерлік есеп әдістемесі. Ұлыбританияда, Францияда, 

Германияда есепке алу ерекшеліктері. 
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Күтілетін нәтижелер: студенттер халықаралық тәжірибені зерделеу негізінде 

бухгалтерлік, кәсіптік этиканы, кәсіптік білім беруді жетілдірудің негізгі бағыттарын 

айқындай білуі тиіс. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Нуржанова И.С. 

 

Халықаралық есепке алу жүйелері 

Пререквизиттер: Халықаралық экономика, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 1, Басқару 

есебі 2. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: нарықтық экономикасы дамыған елдерде қабылданған есептің іргелі 

ережелерін зерделеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Бухгалтерлік есеп жүйесінің сипаттамасы. 

Бухгалтерлік жүйелердің жіктелуі: Британдық; франко-испан-португал; неміс-Дат; 

американдық; коммунистік. Британдық, американдық, континенталды-еуропалық; 

франко-испан-португал, неміс-Нидерланды, Латын Америкасы, аралас экономика (Шығыс 

Еуропа елдері және бұрынғы Кеңес Одағы мемлекеттері); англо-американдық, еуропалық, 

голландиялық, латын-американдық, исламдық, постсоциалистік, ҚЕХС. ЕО, АҚШ және 

Канада елдерінің, Оңтүстік Америка мемлекеттерінің, Африка бірлігі ұйымдарының есеп 

жүйесі. 

Күтілетін нәтижелер: 

- осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, халықаралық есепке алу 

жүйесінің білімі мен түсінігін көрсету; 

- осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

- бухгалтерлік есеп саласындағы дамыған елдердің халықаралық тәжірибесін зерттей 

отырып, студенттер Қазақстандағы бухгалтерлік есеп саласындағы барлық реформаларды 

түсінуі керек;  

- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, басқа елдердегі 

бухгалтерлік есеп ерекшеліктері туралы пікір қалыптастыру үшін ақпарат жинау және 

түсіндіру мүмкіндігі;  

- мамандарға, сондай-ақ маман еместерге халықаралық есеп жүйесі мәселелері бойынша 

ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен шешімдерді хабарлау.  

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Нуржанова И.С. 

 

Таңдау бойынша пән  2 

Салық есебі 

Пререквизиттер: Салық және салық салу, Қаржы, Қаржылық есеп 1. 

Постреквизиттер: Өндірістік практика және дипломдық жұмыс.   

Мақсаты: Кірістер мен шегерімдерді дұрыс қалыптастыру, салық төлемдерінің 

сомаларын анықтау және КТС салықтық есебін ұйымдастыру бойынша теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды меңгеру.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орны. Салық 

есебін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін анықтайтын заңнамалық негіздер. 

Кәсіпорындардың есеп және салық саясаты. Жылдық жиынтық табысты анықтау. 

Жылдық жиынтық табысқа енгізілетін кірістер. Жылдық жиынтық табыстың ағымдағы 

салықтық есебін жүргізу тәртібі. Жылдық жиынтық табысты түзету.  Заңды тұлғаларға 

берілетін шегерімдердің сипаттамасы. Салық салу кезінде есепке алынатын шегерімдердің 

ағымдағы салықтық есебін жүргізу тәртібі. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысынан 

шегерімдердің ағымдағы салықтық есебін жүргізу тәртібі. 
Күтілетін нәтижелер: корпоративтік табыс салығын салықтық есепке алу үшін қаржылық есепке 

алу ақпаратын жинау, тіркеу және өңдеу; жиналған ақпарат негізінде қажетті салықтық 

есептеулерді жасау; корпоративтік табыс салығы бойынша декларация және қосымшалар жасау. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: аға оқытушы Ундерис Е. 
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Салықтық жоспарлау және салықтық бақылау 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика, Салық 

және салық салу, Қаржы. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: студенттердің салықтық жоспарлау және салықтық бақылау саласындағы 

білімдерін игеруі, салықтық жоспарлау және болжау қажеттілігін негіздеуге мүмкіндік 

беретін заманауи экономикалық ойлауды қалыптастыру және салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдердің уақтылы түсуіне салықтық бақылауды жүргізу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Экономикалық мәні, табиғаты, салықтық жоспарлау 

қажеттілігі. Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжау. Корпоративтік салықтық 

жоспарлау. Кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлау. Стратегиялық салықтық жоспарлау. 

Экономикалық мазмұны. Салықтық бақылаудың мақсаттары мен міндеттері. Салық 

міндеттемесі. Салық органдарының бақылау жұмысын ұйымдастыру. Салықтық 

тексерулер. Камералдық бақылау. 

Күтілетін нәтижелер: Студенттерді заманауи салықтық жоспарлау және салықтық 

бақылау мақсаттары, міндеттері, әдістері мен қағидаларына жүйелі түрде оқыту. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні:  магистр, оқытушы Игликова Д.Д. 

 

Таңдау бойынша пән  3 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер: Маркетинг, Менеджмент, 1С: Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: Сауда кәсіпорындарындағы тауар операцияларын есепке алу ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазіргі уақытта халық тұтынатын тауарлар 

саудасымен ірі мамандандырылған сауда ұйымдары - Акционерлік қоғамдар, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, сондай-ақ жеке сектор мен өнеркәсіптік 

кәсіпорындар өздерінің фирмалық дүкендері арқылы айналысады.  Аталған ерекшеліктер 

саудадағы бухгалтерлік есептің рөлі мен маңызын сауда-қаржы қызметін табысты 

басқарудың және басқару шешімдерін қабылдаудың міндетті шарты ретінде күшейтеді. 

Есепке алу объектілері. Саудадағы бухгалтерлік есепті құрудың жалпы схемасы. Бөлшек 

сауда субъектілеріндегі тауарларды есепке алу. Тауарлар мен ыдыстардың талдамалы 

есебін ұйымдастыру. Материалдық жауапты тұлғалардың тауарлар мен ыдыстардың 

болуы және қозғалысы туралы есептілігі. Тауар шығындарын есепке алу. Тауарлық-

материалдық қорларды түгендеу.   Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарында өз 

өндірісінің өнімдерін өндіру мен өткізуді есепке алу. Тауарларды өткізу бойынша 

шығыстарды есепке алу 

Күтілетін нәтижелер: "Саудадағы Бухгалтерлік есеп" пәнін оқу нәтижесінде студенттер 

сауда ұйымдарында бухгалтерлік есеп жүргізудің практикалық дағдыларын игеруі керек. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні:  аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Сыртқы экономикалық қызметті есепке алу 

Пререквизиттер:  Халықаралық экономика, 1С: Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: сыртқы экономикалық қызметті есепке алу ерекшеліктерін зерделеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: сыртқы экономикалық қызметтің мазмұны және 

бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Валюталық құндылықтар мен ұйымдарды есепке алу. 

Экспорттық және импорттық тауарларды жеткізудің негізгі шарттары және олардың 

есепке әсері. Экспорттық операцияларды есепке алу. Импорттық операцияларды есепке 

алу.  СЭҚ-та қолданылатын есеп айырысу нысандары. Сыртқы экономикалық қызметтің 

бухгалтерлік есебі бухгалтерлер мен менеджерлер үшін ерекшеліктерімен, 

маңыздылығымен, мақсатымен және зерттеу міндеттерімен анықталады. Студенттерді 
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Халықаралық Есеп және есептілік жүйесінің ұйымдастырушылық және әдіснамалық 

принциптерімен таныстыру қажет.  Ол үшін дәстүрлі оқыту әдістерімен қатар 

ситуациялық есептерді, іскерлік ойындарды, әртүрлі тестілерді қолдану қажет. 

Күтілетін нәтижелер: Сыртқы экономикалық қызметтің бухгалтерлік есебін практикалық 

жүргізу дағдыларының болуы. 

 Жүргізетін оқытушының аты-жөні: аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Таңдау бойынша пән  4 

Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: студенттерді Қазақстан Республикасының өндірістік саласының әртүрлі 

кәсіпорындарында қорларды есепке алуды, еңбекақы, өндірістік шығындар, дайын 

өнімдер (жұмыстар, қызметтер) бойынша персоналмен есеп айырысуды ұйымдастырумен 

таныстыру.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру нысандары. 

Құрылыс өндірісін материалдық-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыру. Құрылыс 

объектілері мен бухгалтериядағы материалдық қорларды есепке алу ерекшеліктері. 

Титулдық емес ғимараттар мен құрылыстарды есепке алу. Құрылыс машиналары мен 

механизмдерін пайдалану бойынша шығындарды есепке алу. Негізгі және қосалқы 

өндірістердің шығындарын есепке алу. Үстеме шығыстарды бөлуді есепке алу. Құрылыс 

өндірісінің шығындарын есепке алу. Мердігерлік жұмыстардың іске асырылуын 

(тапсырылуын) және қосалқы мердігерлік ұйымдардың тапсырыс берушілерімен есеп 

айырысуды есепке алу. Құрылыстағы инвестицияларды есепке алу.  

Ауыл шаруашылығы субъектілерінің есеп және салық саясаты. Ауылшаруашылық 

өндірісінің әртүрлі салаларында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері. 

Шаруа (фермер) қожалықтарында есепке алуды ұйымдастыру. Ауыл шаруашылығындағы 

амортизацияланатын активтерді (негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді) 

есепке алу ерекшеліктері. Малды өсіру мен бордақылауда есепке алу. Ауыл 

шаруашылығы өндірісі өнімінің өндірісін және өзіндік құнын калькуляциялауды есепке 

алу. 

Күтілетін нәтижелер: пәнді оқу процесінде студенттер: өндірістік кәсіпорындар 

шығыстарының түсінігі мен сыныптамасын; өндіріс шығындарын есепке алу және өнімнің 

(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялау әдістерінің түрлері мен 

мазмұнын; өндіріс шығындарын есепке алуды және өндірістік кәсіпорындарда өнімнің 

(жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнын калькуляциялауды ұйымдастыруды білуге 

тиіс. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: магистр, аға оқытушы Нуржанова И.С. 

 

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты:  Мал басын, жемшөпті, тұқымды және басқа да қорларды есепке алу 

ерекшеліктерін зерделеу, мал шаруашылығы және Өсімдік шаруашылығы өнімдерін 

өндіруге жұмсалатын шығындарды есепке алуды ұйымдастыру рәсімін және осы өнімнің 

өзіндік құнын калькуляциялау ерекшеліктерін қарау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Ауыл шаруашылығының ерекшелігімен анықталатын 

бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есепті 

ұйымдастырудың негізгі принциптері. Негізгі және материалдық емес активтерді есепке 

алу ерекшеліктері. Өсіру мен бордақылаудағы жерді, тұқымдарды, азықтарды, 

жануарларды есепке алу. Ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімдерін есепке алу және оны 
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сату. Негізгі өндіріс шығындарын есепке алу. Өсімдік шаруашылығы өнімінің өзіндік 

құнының калькуляциясы мал шаруашылығы өнімінің өзіндік құнының калькуляциясы. 

Күтілетін нәтижелер: Студенттер мына мәселелерде құзыретті болуы тиіс: Ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарының шығасылары (шығыстары) түсінігі және жіктелуі; ауыл 

шаруашылығындағы өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өндірісі мен өзіндік құнын 

калькуляциялау шығындарын есепке алу әдістерінің түрлері мен мазмұны; жер мен 

қорларды бағалаудың құрамы, сипаттамасы және жалпы принциптері, оларды пайдалану 

ерекшеліктері, құжаттық ресімдеуді ұйымдастыру, ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында синтетикалық және талдамалық есепке алу. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: магистр, аға оқытушы Нуржанова И.С. 

 

Таңдау бойынша пән 5 

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер:  Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: туризм мен қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: туризмде экскурсиялық қызмет көрсету және 

тамақтануды ұйымдастыру. Ішкі және халықаралық туризм. Туристік фирмалар мен қонақ 

үй бизнесіндегі құжаттама және түгендеу. Негізгі құралдардың меншікті капиталын, 

материалдық емес активтерді, тауар-материалдық қорларды есепке алу, Туризмдегі және 

қонақ үй бизнесіндегі еңбек пен оған ақы төлеуді есепке алу. Туристік қызметтер мен 

қонақ үй қызметтерінің өзіндік құнына кіретін шығындарды есепке алу. Туристік 

қызметтер көрсететін шаруашылық жүргізуші субъектінің ақшалай қаражаты мен 

міндеттемелерін есепке алу. Туристік фирмалар мен қонақ үй шаруашылықтарының 

қаржылық нәтижелерін есепке алу және қаржылық есептілікті жасау. Халықаралық 

туризмді есепке алу ерекшеліктері. 

Күтілетін нәтижелер: Курсты оқу нәтижесінде студент туризм мен қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп ерекшеліктерін білуі керек. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі есеп және есептілік 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер:  Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс. 

Мақсаты: реторан ісі мен қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есепті құру ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесіндегі есепке 

алуды ұйымдастырудың жалпы принциптері мен міндеттері; мейрамхана мен қонақ үй 

бизнесіндегі шарттардың түрлері; мейрамханалар мен қонақ үйлердегі баға белгілеу және 

калькуляция; мейрамханалар мен қонақ үйлердің шикізаттарын, тауарларын, керек-

жарақтарын есепке алу; шығыстар мен кірістерді есепке алу; өндіріс шығындарын есепке 

алу және реттеу; материалдық-техникалық жарақтандыру заттарын есепке алу. 

Күтілетін нәтижелер: негізгі құралдарды, ыдыс-аяқтарды, аспаптарды және асханалық 

мүкәммалды, қонақ үй іш киімін есепке алуды ұйымдастыру, шикізат, тауарлар, қонақ үй 

аксессуарлары қозғалысын құжаттамалық ресімдеу саласында теориялық білімі және 

практикалық дағдылары болуы тиіс. 

- теория мен практиканың байланысын, интеграциясын көрсете білу, басқарушылық 

шешімдерді талдай білу және қабылдай білу; теориялық білімді практикада қолдана білу. 

- Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті 

ұйымдастыруда кәсіпорынның қызметін, идеяларын, проблемалары мен олардың 

шешімдерін көрсететін бастапқы және жиынтық құжаттарды тиісті түрде толтыра 

отырып, шаруашылық операциялары туралы ақпаратты жинай және жинақтай білуе. 
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- Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінде есеп жүргізу және есеп беру саласында әр түрлі 

хабарлама формаларында аудиторияның ерекшелігін ескере отырып, мамандарға да, 

маман еместерге де ақпарат беру.  

- Мейрамхана ісі мен қонақ үй бизнесінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті қалыптастыру 

мәселелерін өз бетінше зерттеу дағдыларын меңгеру. Мейрамхана ісі мен қонақ үй 

бизнесінде есеп пен есептілік бойынша нормативтік, ғылыми және оқу-әдістемелік 

әдебиеттерді өз бетінше қолдана білу, командада жұмыс істей білу және қазіргі кезеңде 

есеп пен есептілік саласындағы проблемаларды анықтай білу. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Таңдау бойынша пән  6 

Аудит 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты: аудиттің теориялық негіздерін зерделеу, сондай-ақ аудиторлық тексеру 

жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Аудиттің мазмұны, мәні және түрлері. Қазақстан 

Республикасындағы аудиторлық қызметті нормативтік реттеу жүйесі. Бақылау және 

аудит. Аудиторлық тәуекел және маңыздылық. Аудиторлық дәлелдерді алуды 

ұйымдастыру және әдістері. Аудитті ұйымдастыру және жүргізу тәртібі. Аудит сапасын 

бақылау. 

Күтілетін нәтижелер:  

- Аудит саласындағы білімді меңгеру, тәуекелдер, маңыздылық, дәлелдеме, аудиторлық 

есеп, аудиторлық тексеру сияқты ұғымдарды меңгеру. 

- Аудит теориясының мақсаты мен рөлін, аудиторлық дәлелдерді алу әдістері мен 

әдістерін, сондай-ақ аудит принциптерін түсіну. 

- Кәсіпорынның экономикасына немесе оның қызметінің белгілі бір түріне 

(инвестициялық, маркетингтік және т. б.) жүйелі және жан-жақты талдау жүргізе білу, 

субъектінің қаржылық есептілігінің дұрыстығын растай білу. 

- Кәсіпорын қызметінің оның жарғысына сәйкестігін, кәсіпорын жасаған бизнес-

жоспардың дұрыстығын тексеру дағдыларына ие болу, сондай-ақ шешім қабылдау үшін 

логикалық негізделген негіз құру үшін жеткілікті Құзыретті ақпаратқа баға беру. 

-  Бастапқы құжаттарды дербес тексеру, олардың шаруашылық операциялардың шынайы 

мазмұнына сәйкестігін анықтау және экономикалық және басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін есептік деректер негізінде негізделген қорытындылар ұсыну. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Тәжірибелік аудит 

Пререквизиттер:  Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 1, Басқару есебі 2. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты: практикалық аудиттің теориялық негіздерін зерделеу, сондай-ақ аудиторлық 

тексеру жүргізудің практикалық дағдыларын меңгеру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Аудиттің мазмұны, мәні және түрлері. Қазақстан 

Республикасындағы аудиторлық қызметті нормативтік реттеу жүйесі. Ақпараттық база, 

қаржылық есептілік аудитін жүргізудің мақсаттары мен тәсілдері. Сатып алу циклінің 

аудиті. Өндіріс циклінің аудиті.  Қаржылық нәтижелерді іске асыру және қалыптастыру 

циклінің аудиті. Ақша аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. Инвестициялау циклінің 

аудиті. Міндеттемелер мен капиталдың аудиті. Аудиттегі талдау. Аудиттің соңғы кезеңі. 

Аудиттің басқа түрлері және ілеспе қызметтер. 

Күтілетін нәтижелер: "Практикалық аудит" пәнін оқығаннан кейін студент: 

- қаржылық есептіліктің дұрыстығын растай білу; 
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- шешім қабылдау үшін логикалық негізделген негіз құру үшін жеткілікті Құзыретті 

ақпаратқа баға беру; 

- кәсіпорын экономикасына немесе оның жеке қызмет түріне жүйелі талдау жүргізу; 

- бастапқы құжаттарды тексере білу және олардың операцияның шынайы мазмұнына 

сәйкестігін анықтау; 

- негізделген басқарушылық шешімдер қабылдау үшін есептік деректер негізінде 

негізделген қорытындылар бере білу. 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: аға оқытушы Ныйканбаева А.И. 

 

Таңдау бойынша пән  7 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік      

Пререквизиттер:  Экономикалық талдау, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты:  халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес ұйымдардың 

қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу 

дағдыларын игеру.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілікті дайындаудың 

тұжырымдамалық негіздері мен принциптері. ҚР-дағы қаржылық есептілікті реттеу және 

оны қалыптастыруға қойылатын талаптар. Бухгалтерлік баланс-компанияның қаржылық 

жағдайы туралы есеп. Қаржылық нәтижелер туралы есеп. (Пайда мен шығындар туралы 

және жиынтық пайда туралы есеп). Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. Капитал 

тұжырымдамасы. Есеп саясатындағы түсіндірме жазба және өзгерістер. Есепті кезең 

аяқталғаннан кейінгі оқиғалар туралы ақпаратты есепке алу және ашу. 10 (IAS) "Есепті 

кезең аяқталғаннан кейінгі оқиғалар"ХҚЕС. Аралық қаржылық есептілік. 34 (IAS) 

"Аралық қаржылық есептілік" ХҚЕС. Компанияның қаржылық есептілігіне Экспресс - 

талдау. 

Күтілетін нәтижелер: 

- қаржылық есептің негіз қалаушы қағидаттары саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдылары болуы; ХҚЕС-ке сәйкес қаржылық есептіліктің барлық 

нысандарын дайындау; шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау; 

- байланысты, теория мен практиканың интеграциясын көрсету, басқарушылық 

шешімдерді талдай және қабылдай білу, ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру, 

қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есептілікті 

қалыптастыру және ұсыну; 

- кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруда ХҚЕС-ын қолдануға қатысты 

ақпаратты, идеяларды, проблемалар мен олардың шешімдерін тек мамандардың ғана емес, 

сонымен қатар маман еместердің аудиториясында да хабарлай және көрнекі түрде ұсына 

білу. 

Жүргізетін оқытушының аты-жөні: магистр, аға оқытушы Мусипова Л.К. 

 

Қаржылық есептілікті талдау 

Пререквизиттер:  Экономикалық талдау, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизиттер: Өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты: кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін зерделеу, резервтерді анықтау және әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар 

қызметінің тиімділігін арттыру көздерін іздеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық 

жағдайын талдаудың мәні, міндеттері және ақпараттық базасы, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын талдаудың әдістері мен әдістері, қаржылық есептіліктің мәні және оны 

қалыптастыру принциптері. Қаржылық есептіліктің жекелеген нысандарының 

сипаттамасы. Балансты "оқу" негізінде кәсіпорынның қаржылық жағдайын алдын-ала 

бағалау. Кәсіпорынның мүліктік жағдайын бағалау. Кәсіпорын балансының өтімділігін 
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және оның төлем қабілеттілігін бағалау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалау. 

Капитал құрылымын, меншікті және қарыз қаражатының жай-күйін талдау. Шаруашылық 

жүргізуші субъектінің табыстылығын талдау. Шаруашылық жүргізуші субъектінің 

іскерлік белсенділігін талдау. Айналым капиталы ұғымы және оның құрылымы мен 

динамикасын қаржылық есептілікке сәйкес зерттеу мүмкіндігі. Шаруашылық жүргізуші 

субъектінің әлеуетті банкроттығын талдау. 

Күтілетін нәтижелер: 

– кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау әдістері мен тәсілдерін білу; 

- кәсіпорынның қаржылық есебінің принциптері мен көрсеткіштерін білу; 

- кәсіпорынның мүліктік жағдайына, теңгерімнің өтімділігіне және оның төлем 

қабілеттілігіне бағалау жүргізе білу; 

- кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын, шаруашылық жүргізуші субъектінің әлеуетті 

банкроттығының ықтималдығын анықтау;; 

- алған білімдерін практикалық қызметте қолдана білу 

Жүргізетін оқытушының аты жөні: магистр, аға оқытушы Мусипова Л.К. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


