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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 

БП  Таңдау бойынша курс 1 10 1.2 

 Мin  Minor    Майнор - 

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

elektivnykh-distsiplin.html 

  

Таңдау бойынша курс 1 

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  2 курс   

  Таңдау бойынша курс 1 5 4 

 MK 1СB  1.Пәнаралық курс 1С:Бухгалтерия   

 1СР   2.1С:Кәсіпорын   

БП  Таңдау бойынша курс 2 5 4 

 Sta 1.Cтатистика    

 SSta 2.Әлеуметтік статистика   

БП  Таңдау бойынша курс 3 5 4 

 Eko (Eco)  1. Econometries  

(Эконометрика) 

  

 ADPE 2.Экономиканы болжау және мәліметтерді 

талдау 

  

БП  Таңдау бойынша курс 4 5 3 

 IBU 

(HRK) 

History of record-keeping (Бухгалтерлік есеп 

тарихы) 

  

 SRBUN Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде құрылуы 

және дамуы 

  

БП  Таңдау бойынша курс 5 10 3, 4 

 Мin  Minor    Майнор - 

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

elektivnykh-distsiplin.html 

  

БП  Таңдау бойынша курс 6 5 3 

 FU (2) 1.Қаржы есебі 2   

 FU 

SMSFO  

2.ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп   

ПД  Таңдау бойынша курс 7 5 4 

 EA  1.Экономикалық талдау   

 EEA  2.Экологиялық-экономикалық талдау   

https://www.keu.kz/ru/studentu/katalogi-elektivnykh-distsiplin.html
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Таңдау бойынша курс  1 

Пәнаралық курс 1C: Бухгалтерия 

Пререквизиттер: Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, Қаржылық есеп 1. 

Постреквизиттер: Салық есебі, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үйдегі бухгалтерлік есеп. 

Мақсаты: 1С-Бухгалтерия бағдарламалық кешенінде теориялық және практикалық 

жұмыс дағдыларын алу, есепке алу 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. 

Постреквизиттер: Салық есебі, Саудадағы бухгалтерлік есеп, Өндіріс саласындағы 

бухгалтерлік есеп, Туризмдегі және қонақ үйдегі 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. 

 

Таңдау бойынша курс 2 

Статистика 

Пререквизиттер: Экономикадағы Математика, Экономикалық теория, 

Микроэкономика, Макроэкономика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, экономикалық талдау. 
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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 іздеу және 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. 

 

Таңдау бойынша курс 3 

Эконометрика 

Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы Математика. 

Постреквизиттер: Басқару есебі, Экономикалық талдау. 
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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. 

Мақсаты: студенттерге шешім қабылдауды негіздеу және әлеуметтік-экономикалық 

дамуды болжау үшін әртүрлі сипаттағы деректерді талдау бойынша білім мен 

дағдыларды беру. 
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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 курс  4 

Бухгалтерлік есеп тарихы 

Пререквизиттер: Қазақстанның қазіргі тарихы, Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттер: 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 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: Басқару есебі 

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

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 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; 
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 - осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

- қазіргі бухгалтерлік ғылымды жетілдіру үшін тарихи тәжірибені қолдана отырып, 

аргументтерді тұжырымдау және бухгалтерлік есеп мәселелерін шешу; 

- Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдауларды 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен 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 курс  5 

Майнор 1/ Майнор 2 

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

 

Таңдау бойынша курс  6 

Қаржылық есеп 2 

Пререквизиттер: Микроэкономика, Макроэкономика, Қаржылық есеп 1.  

Постреквизты:  Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, 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. Теологиялық білімді практикада қолдану: бизнесті біріктіру, 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау, валюта бағамдарын өзгерту, КТС, 

акцияға пайданы есептеу операциялары бойынша міндеттерді шешу.  

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; ҚЕХС 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, Микроэкономика, Макроэкономика. 

Постреквизты:  Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, Аудит, 

дипломдық жұмыс. 
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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. 

 

Таңдау бойынша курс 7 

Экономикалық талдау 

Пререквизиттер: Статистика, Басқару есебі, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизты: Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, Аудит, 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. 

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. 
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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: магистр, аға оқытушы Досмагамбетова Б.Б. 

 

Экологиялық-экономикалық талдау 

Пререквизиттер: Статистика, Басқару есебі, Қаржылық есеп 2. 

Постреквизты: Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум, Аудит, 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.  

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. 
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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 

Семест

р 

3 курс 

БП  Таңдау бойынша курс 1 5 5 

 NU  1.Салық есебі   

 NPNK  2.Салықтық жоспарлау және салықтық 

бақылау 

  

БП  Таңдау бойынша курс  2 5 5 

 BUT  1.Саудадағы бухгалтерлік есеп    

 МК 

ОUVED  

2. «Сыртқы экономикалық қызметтің есебі» 

пәнаралық курсы  

  

БД  Таңдау бойынша курс  3 5 5 

 BUPS  1.Өндіріс саласындағы бухгалтерлік есеп   

 BUSН  2.Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп    

БП  Таңдау бойынша курс  4 5 5 

 BUTG

B   

1.Туризм және қонақ үй бизнесіндегі 

бухгалтерлік есеп 

  

 UORD

GB  

2.Ресторандық іс және қонақ үй бизнесіндегі 

есеп пен есепберу 

  

БП  Таңдау бойынша курс  5       5 5 

 Aud  1. Аудит   

 АВ 2. Бизнес аудиті   

БП  Таңдау бойынша курс  6      5 5 

 LPBU 1. Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік 

практикум 

  

 FOSMSFO 2. ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік   

 

Таңдау бойынша курс  1  

Салық есебі 

Пререквизиттер: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 2. 

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. 

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: маг., оқытушы Игликова Д.Д. 

 

Таңдау бойынша курс  2 

Саудадағы бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер: Пәнаралық курс 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 ұйымдастыру және есепке алу» пәнаралық 

курсы» 

Пререквизиттер: Пәнаралық курс 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 
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ерекшеліктерімен, маңыздылығымен, мақсатымен және зерттеу міндеттерімен 

анықталады. Студенттерді 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 курс  3 

Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер: Пәнаралық курс 1С: Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі. 

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. 

"Құрылысқа арналған шарттар" № 11 ХҚЕС сәйкес дайын өнім үшін есеп айырысудың 

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:  Пәнаралық курс 1С:Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі. 

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

жануарларды есепке алу. Ауыл шаруашылығы өндірісінің өнімдерін есепке алу және 

оны 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 курс  4 

Туризмдегі және қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп 

Пререквизиттер:  Пәнаралық курс 1С:Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі. 

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: Пәнаралық курс 1С: Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі. 

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 
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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. 

- 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 курс 5 

Аудит 

Пререквизиттер:  Пәнаралық курс 1С:Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 

2, Басқару есебі. 

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. 

 

Аудит бизнеса 

Пререквизиттер:  Пәнаралық курс 1С:Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 

2, Басқару есебі. 

Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты: бизнес аудитінің 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 
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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: «Бизнес аудиті» пәнін оқығаннан кейін студент: 

- қаржылық есептіліктің дұрыстығын растай білу; 

- 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 курс  6 

Бухгалтерлік есеп бойынша тәжірибелік практикум 

Пререквизиттер: Пәнаралық курс 1С: Бухгалтерия, Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп 

2. 

Постреквизиттер: өндірістік тәжірибе, дипломдық жұмыс.  

Мақсаты: бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум өткізу дағдыларын 

игеру.  

Курстың қысқаша сипаттамасы: бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық семинарда 

Экономикалық қызмет фактілерінің белгілі бір жағдайын ашатын міндеттер бар, бұл 

осы курсты оқып жатқандардың бухгалтерлік шоттардағы экономикалық 

операцияларды көрсету процесін де, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін қажетті 

ақпаратты жинақтау ерекшеліктерін де түсінуді білдіреді.  

Күтілетін нәтижелер: 

- бухгалтерлік есеп бойынша теориялық білімді және нақты кәсіпорында практикалық 

қолдану әдістерін жүйелеу; 

- бухгалтерлік құжат айналымын жүргізу бойынша практикалық дағдысы болуы тиіс; 

- бухгалтерлік бағдарламаларды іс жүзінде қолдану үшін маңызды басқару шешімдерін 

қабылдай білу; 

- бухгалтер мен аудитордың кәсіби қызметінде пайдалану үшін бұрын алған білім мен 

дағдыларды синтездеу. 

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

 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есептілік      

Пререквизиттер: Пәнаралық курс 1С: Бухгалтерия, 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 
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


