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Каталог элективті пәндердің (таңдау бойынша компоненттердің) тізімін, пәндердің
пререквизиттері мен постреквизиттерін, пәнді оқыту мақсатын, олардың қысқаша
мазмұнын, күтілетін нәтижелерін қамтиді.

БІЛІМ АЛУШЫ МЕН ЭДВАЙЗЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАДНАМА
Мамандықтың барлық пәндері модульдер мен циклдер (бакалавриатта ЖБП, БП,
ПП; магистратура мен докторантурада БП, ПП) бойынша бөлінген. Олардың ішінде
пәндер міндетті және элективті (таңдау) пәндеріне бөлінген. Оқуға міндетті пәндердің
тізімі мамандықтың үлгілік оқу жоспарында (ҮОЖ) келтірілген. Мамандықтың әр курсы
үшін элективті пәндер тізімі элективті пәндер каталогында (ЭПК) келтірілген. ЭПК
мамандықтың таңдау пәндерінің жүйеленген аннотацияланған тізімі болып табылады.
ЭПК білім алушыларға оқытудың таңдалған траекториясына сәйкес элективті оқу
пәндерінің альтернативті таңдау мүмкіндігін беруі керек.
Мамандық бойынша ҮОЖ бен ЭПК негізінде білім алушының оқу жылына жеке
оқу жоспары (ЖОЖ) құрылады. ЖОЖ-ды шығарушы кафедра тағайындаған эдвайзердің
көмегімен бакалаврлар мен магистранттар құрастырады. Докторанттар ЖОЖ-ды өздері
кұрастырады. ЖОЖ мамандық шегінде әрбір білім алушының жеке білім алу
траекториясын анықтайды. ЖОЖ-ға ҮОЖ-дан міндетті компонент пәндері мен оқу
қызметінің түрлері (практикалар, зерттеу жұмысы, мемлекеттік (кешенді) емтихан,
дипломдық жұмысты (жобаны) жазу, диссертацияны ресімдеу және қорғау) және ЭПКдан таңдау компоненті пәндері кіреді.
Еңбек нарығының және жұмыс берушілердің талаптарының есебімен нақты жұмыс
саласына бағытталған білім беру траекториясының бакалаврларына көмек ретінде ЭПК
шегінде білім алушыларға көзделген білім беру траекториясын меңгеруді кепілдейтін
пәндер тізімі берілуі керек.
Элективті оқу пәндерін таңдаған кезде мыналарды есепке алу керек:
1 Бір семестрде міндетті түрде оқылатын оқытудың қосымша түрлерін (ОҚТ)
есептемегенде, күндізгі оқыту бөлімінің студенті 18-22 кредитті (міндетті және элективті),
сырттай оқыту бөлімінің студенті 9-12 кредитті (міндетті және элективті) игеруі тиіс.
2 Оқытудың барлық кезеңіндегі жалпы кредит саны мамандықтың ҮОЖ-нда
көрсетілген саннан аспауы керек.
3 Элективті пәндер тиісті нөмірі бар таңдау топтарына біріктірілген. Пәндердің әр
тобынан бір ғана элективті оқу пәнін таңдауға болады.
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BD2111 Бухгалтерлік іс жүргізу – 2 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері.
Оқыту мақсаты: студенттерге бухгалтерлік есептегі құжаттар айналымын оқыту,
бухгалтерлік іс жүргізуін студенттерге жеткізу
Қысқаша мазмұны: Құжаттар түсінігі және олардың мәні. Құжаттардың
сыныптамасы. Ұйымдастырушы - өкімдік құжаттар. Штаттық кесте. Жеке құрамы
бойынша құжаттар. Қаржылық-есептеу операциялары бойынша құжаттар. Шарттар, өнімді
өткізу мен жабдықтауға байланысты құжаттар. Бухгалтерия жұмысын регламентациялау.
Бухгалтерия қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулары. Бухгалтерияда құжаттармен

жұмысты ұйымдастыру. Бухгалтерлік құжаттар және оларды сақтау мерзімдері. Құжаттарды
ағымдағы сақтау.
Күтілетін нәтижелер: студенттердің бухгалтерлік құжаттарды рәсімдеуін үйрену,
құжаттар айналымының қозғалысын құрастыру
Постреквизиттері: Қаржылық есеп -1, Экономикалық талдау.
Rel2111.1 Дінтану – 2 кредит
Пререквизиттері: Философия, Қазақстан тарихы.
Оқыту мақсаты- Діндер тарихының әр түрлі діни формаларды қамтыған жүйелері
түсініктемелерімен таныстыру.
Қысқаша сипаттамасы: студенттерге дінтанудың негізгі теориялық мәселелерін
жүйелі түрде баяндау. Студенттердің бойында діннің әлеументтік және мәдени феномен
ретінде маңызы мен қызметі жайлы түсінік қалыптастыру. Əртүрлі дүниетанымдық
көзқарастар аясында студентердің діни философия және теологиядағы алуан түрлі
көзқарастармен таныстыру, сондай-ақ дінді сыни тұрғыда қарастырудың негізін үйрету.
Студенттерге дінтанудың теориялық тарауларындағы ұғымдық және методологиялық
аппараттарын игеруге көмектесу. Студенттердің бойында философиялық ойлау мәдениеті
мен діни мәселелерді құндылық және дүниетанымдық тұрғыдан пайымдау дағдыларын
дамыту.
Күтілетін нәтижелер: діннің тарихи даму жолдарын,тдіни мәселеге қатысты
негізгі теориялық және методологиялық әдістерін, діннің қоғам және басқа мәдени
салалармен өзара байланысын, дінтану ғылымының негізгі ұғымдық аппаратын, діни –
теологиялық, бағалау ерекшеліктерін, діннің қоғамдағы, мәдениет жүйесіндегі, руханиэтикалық өмірдегі орнын білу қажет.
Постреквизиттер: Менеджмент, Қызметкерлерді басқару.
_Sta2203 Статистика - 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттердің статистикалық көрсеткіштерді внықтау негіздерін
үйрету, экономикалық мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдалануын үйрету
Қысқаша мазмұны: Статистиканың жалпы теориясы. Статис-тиканың пәні мен
әдісі. ҚР мемлекеттік статистиканы ұй-ымдастыру қағидалары. Статистикалық бақылау.
Статистикалық жиынтық, топтастыру, жіктеу және статистикалық кестелер. Тарату
қатарлары және оны талдау. Статистикадағы жалпылама көрсеткіштер. Абсолютті және
салыстырмалы шамалар көрсеткіштер. Абсолютті және салыстыр-малы шамалар және
олардың графикалық көрінісі. Орта шамалар және вариация көрсеткіштері. Таңдамалы
бақылаулар. Қоғамдық құбылыстардың өзгерістерін меңгерудің статистикалық әдістері.
Индекстік әдістер. Маңызды экономикалық индекстер. Əлеуметтік экономикалық
статистика. Тұрғындар және еңбек ресурстарының статистикасы.
Күтілетін нәтижелер: студенттердің сандық және сапалық статистикалық
көрсеткіштерін анықтауын игеру.
Постреквизиттері: Экономикалық талдау.
_ESta 2203.1 Экономикалық статистика – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика
Оқыту мақсаты: студенттердің статистикалық көрсеткіштерді внықтау негіздерін
үйрету, экономикалық мәліметтерді өңдеу тәсілдерін пайдалануын үйрету

Қысқаша мазмұны: Əлеуметтік экономикалық статистиканың пәні мен
ерекшеліктері. Əлеуметтік экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесі мен қазіргі
жағдайы. Қазақстандық және халықаралық макроэкономикалық моделдер статистикасы,
оның маңызы, концепциясы мен категориялары. Халық шаруашылығының балансы
ұлттық шоттар жүйесіне қарсылықтары. Халықаралық қоғамдардағы стаистикалық
жүйенің қазіргі жағдайы..
Күтілетін нәтижелер: студенттердің сандық және сапалық статистикалық
көрсеткіштерін анықтауға бейімдеу
Постреквизиттері: Экономикалық талдау.
Men2204 Менеджмент - 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін басқару жүйесінде, басқару шешімдерін
қабылдауда теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының
пәні. Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері. Менеджменттің мәні
қағидалары. ҚР менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық
алғы шарттары. Менеджмент эволюциясы. Ұйымдар түсінігі және түрлері. Ұйымдардың
сыртқы және ішкі ортасы. Басқаруға жүйелік жол негіздері.
Күтілетін нәтижелер: студенттер басқару және басқару шешімдерін қабылдау
үшін менеджмент негіздері мен ерекшеліктерін толық игеру қажет
Постреквизиттері: Басқару есебі.
UP2204.1 Қызметкерлерді басқару - 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, Макроэкономика
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін басқару жүйесінде, басқару шешімдерін
қабылдауда теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Экономикалық ғылымдар жүйесіндегі басқару ғылымының
пәні. Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері. Менеджменттің мәні
қағидалары. ҚР менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық
алғы шарттары. Менеджмент эволюциясы. Ұйымдар түсінігі және түрлері. Ұйымдардың
сыртқы және ішкі ор-тасы. Басқаруға жүйелік жол негіздері.
Күтілетін нәтижелер: студенттер персоналды басқару және басқару шешімдерін
қабылдау үшін менеджмент негіздері мен ерекшеліктерін толық игеру қажет
Постреквизиттері: Басқару есебі.
FRP2205 Қаржы нарығы мен делдалдар - 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттердің қаржылық нарықта жұмыс атқару негіздерін
үйрену, болашақ мамандардарды қаржылық институттар ерекшеліктерінің теориялық
және тәжірибелік құралдарымен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Қаржы нарығының мәні мен түсінігі. Қар-жы нарығының
жіктелімінің ерекшеліктері. Қазақстанның қаржы нарығы және оның құрамдас бөліктері.
Ақша нарығының мағынасы мен мәні. Қаржы нарығы жүйесіндегі несие нарығының
орны. Несие нарығының құралдары. Валюта нарығы: түрлері және оның дамуындағы
негізгі кезеңдер. Қазақстандағы валюталық реттеудің негізгі бағыттары. Бағалы қағаздар
нарығының түсінігі, құрылымы мен түрлері. Сақтандыру нарығын дамытудың негізгі

аспектілері. Сақтандырудың түрлері. Сақтандырудың жіктелімі. Сақтандыру нарығының
құралдары. Қаржы нарығы жүйесіндегі зейнетақы нарығының орны. Жинақтаушы
зейнетақы жүйесі.
Күтілетін нәтижелер: студенттердің қаржылық нарықта жұмыс атқару негіздерін,
болашақ мамандардарды қаржылық институттар ерекшеліктерінің теориялық және
тәжірибелік құралдары білу қажет
Постреквизиттері: Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік,
банктердегі есеп.
_FM2205.1 Қаржылық менеджмент - 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттердің қаржылық нарықта жұмыс атқару негіздерін
үйрену, болашақ мамандардарды қаржылық институттарда қаржылық аналитиктер ретінде
жұмыс атқару үшін теориялық және тәжірибелік құралдарымен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: ҚР қаржылық менеджменттің қалыптасуы мен дамуы.
Қаржылық менеджмент эволюциясы. Ұйымдар түсінігі және түрлері. Ұйымдардың
сыртқы және ішкі ор-тасы. Басқаруға жүйелік жол негіздері. Басқарудың объектілері мен
субъектілері. Басқарудың ұйымдық құрылымы және оның сипаттамасы. Ұйымдарды
басқарудың ұйымдық құқықтық нысандарды. Менеджментті ақпаратпен қамтамасыз ету.
Басқарудағы коммуникация рөлі. Менеджмент жүйесіндегі басқару шешімдері. Басқарудың қазіргі заманғы әдістерінің жүйесі. Менеджмент функциясы.
Күтілетін нәтижелер: студенттер қаржылық менеджмент ерекшеліктерін,
қаржылық талдаудың тәсілдері мен әдістерін білу қажет.
Постреквизиттері:
Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік,
банктердегі есеп.
_Ek2205 Эконометрика – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Статистика.
Оқыту мақсаты: студенттердің математикалық статистика және ықтималдық
теория негіздерін үйрену, болашақ мамандардарды математикалық есептеудің теориялық
және тәжірибелік құралдарымен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Эконометрика анықтамасы. Макро және микро деңгейдегі нарық
экономикасы қыз-метінің заңдылықтарын шешудегі эконометрика есебі. Таңдама және
бас жиынтық үғымдары. Таңдама ковариациясы туралы ұғым, есептеудің негізгі
ережелері, таңдама дисперсиясы және дисперсияны есептеу ережелері. Классикалық
жұптық сызықты регрессия моделі. Бағалау теңдеулері. Баға-лаудың стандартты қателігі.
Корреляция және детерминация коэффициенті олардың мағынасы. Стьюдент статикасы.
Гипотезаларды F тесті және t-статистика бойынша тексеру. Сенімділік интервалы.
Қалдықтық автокорреляциясы. Көптік сызықты репрессия.
Күтілетін нәтижелер: студенттер ықтималды теория әдістері мен математикалық
статистика құралдарын білу міндетті
Постреквизиттері: Экономикалық талдау.
KMB2205.1 Бизнестегі сандық әдістер- 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикадағы математика, Статистика.
Оқыту мақсаты: студенттердің математикалық статистика және ықтималдық
теория негіздерін үйрену, болашақ мамандардарды математикалық есептеудің теориялық

және тәжірибелік құралдарымен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Ойындар теориясының есептерi, элементтері, қарама-қарсы
емес мүдделi ойындар теориясы, шешiм қабылдау теориясы, белсендi жүйелер теориясы
және іскер ойындарды модельдеу. Ойындарды жеңілдету. Ойындар теориясының
есептерін шешу геометриялық әдісі. Ойын теориясының есептерін сызықтық
программалау есептеріне ауыстыру. Басқару теориясының қазiргi бағыттарын қарастыру
арқылы, берілген мәселені толықтыруға болады. Белсенді жүйелерді басқару теориясы.
Басқару механизмінің тиімділігін бағалау. Жоспар және нарық. Жоспарлаудың бөліктей
орталықтандыру. Қатысушылар саны аз нарық және монопольді нарықтар.
Ұйымдастырылған жүйелерін басқару базалық механизмдері. Оңтайлы механизмдерді
талдау. Ұжымдық шешім қабылдау.
Күтілетін нәтижелер: студенттер ықтималды теория әдістері мен математикалық
статистика құралдарын білу міндетті
Постреквизиттері: Экономикалық талдау.
_Mar2210 Маркетинг – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін маркетинг жүйесіндегі тәсілдер мен
жарнама, сату мен жөнелтудің теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Маркетинг түсінігі, мәні және мазмұны. Маркетинг
мақсаттары, қағидалары, қыз-меттері. Маркетингмикс түсінігі. Маркетингтің негізгі
қағидалары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат
жүйесі. Маркетингтік зерттеулер әдістері. Нарықты сегменттеу, оның қағидалары және
шектері. Нарықты қамту стратегиялары. Нарықта тауарды жайғастыру. Тауар
нарықтарындағы тұты-нушылардың мінез-құлқы. Тауарларды сатып алу жөнінде шешім
қабылдау үрдісі. Маркетинг жүйесіндегі тауар. ТӨЦ тұжырымдамасы. ТӨЦ кезеңдерінің
сипаттамасы. Фирманың тауар саясаты: мәні, мақсаты, міндеттері. Тауардың бәсекеге
қабілеттілік параметрлері және көрсеткіштері. Тауарларды орау және меркілеу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер маркетингті ұйымдастыру ерекшеліктерін,
жарнама, тауарлар мен қызметтерді өткізу, сонымен қатар маркетингтік зерттеулерді
жүргізуді білу қажет
Постреквизиттері: Басқару есебі.
RD 2210.1 Жарнама қызметі - 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін маркетинг жүйесіндегі тәсілдер мен
жарнама, сату мен жөнелтудің теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Маркетинг түсінігі, мәні және мазмұны. Маркетинг
мақсаттары, қағидалары, қыз-меттері. Маркетингмикс түсінігі. Маркетингтің негізгі
қағидалары. Маркетингтік орта. Маркетингтік зерттеулер және маркетингтік ақпарат
жүйесі. Маркетингтік зерттеулер әдістері. Нарықты сегменттеу, оның қағидалары және
шектері. Нарықты қамту стратегиялары. Нарықта тауарды жайғастыру. Тауар
нарықтарындағы тұтынушылардың мінез-құлқы. Тауарларды са-тып алу жөнінде шешім
қабылдау үрдісі. Маркетинг жүйесіндегі тауар. ТӨЦ тұжырымдамасы. ТӨЦ кезеңдерінің
сипаттамасы. Фирманың тауар саясаты: мәні, мақсаты, міндеттері. Тауардың бәсекеге
қабілеттілік параметрлері және көрсеткіштері. Тауарларды орау және меркілеу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер маркетингті ұйымдастыру ерекшеліктерін,
жарнама, тауарлар мен қызметтерді өткізу, сонымен қатар маркетингтік зерттеулерді

жүргізуді білу қажет
Постреквизиттері: Басқару есебі.
OCP 2211 Құрылыс өндірісін ұйымдастыру - 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін құрылыс компанияларында, құрылыс
жұмысын атқарудың, құрылыс құжаттарын даярлаудың теориялық және тәжірибелік
тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Құрылыс технологиясының ролі мен маңызы. Геодезия,
геология, жер механикасы, құрылыс материалдары, архитектура, құрылыс ғимараттары,
құрылыс құрал жабдықтары мен машиналарын игерудің теориялық негіздері.
Құрылыстағы өндірісті бастаудың іс шаралары, жабдықтау, құрылысты жүргізу,
жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру, жаңа техникамен жабдықтау және т.б. теориялық
аспектілер.
Күтілетін нәтижелер: студенттер құрылыс объектісін дайындау, қажетті
материалдармен жабдықтау, құрылысты жүргізу, жұмысшылардың еңбегін ұйымдастыру,
жаңа техникамен жабдықтау, құрылыс объектілер өткізу, қажэеттті құжаттарды дайындау
және т.б. теориялық аспектілер білу қажет.
Постреквизиттері: Құрылыстағы бухгалтерлік есеп.
_ONGD2211.1 Мұнай газ ісінің негіздері - 2 кредит_
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін мұнай газ компанияларында, мұнай газ
жұмысын атқару, құжаттарын даярлаудың, мұнай газ саласындағы ақпараттық
басқарудың теориялық және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Мұнай газ саласының мәні, маңызы мен ерекшеліктері.
Геология, бақылау, іздену, бұрлау қызметтерімен танысу. Мұнайды өндеу тәсілдерімен
танысу. Жаңа мұнай жерлерің зерттеу іс шараларын ұйымдастыру, технологиялық
процестерді дайындау қызметтерімен танысу.
Күтілетін нәтижелер: студенттер геология негіздері, мұнай мен газды өндеу
жұмыстары, технологиялық процесстерді игеру тәсілдерімен, жер қойнауын зерттеу
тәсілдерін үйрену қажет.
Постреквизиттері: Мұнай газ саласындағы бухгалтерлік есеп.
OTNG2211.2 Мұнай мен газды тасымалдауды ұйымдастыру – 2 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика.
Оқыту мақсаты: Курстың мақсаты - студенттерді мұнайгазды тасымалдаудың
негіздерімен таныстыру, негізгі технологиялық үрдістеріменге және мұнайгаз өндірістің
іске ғылыми түсінікті беру. Пәннін міндеті студенттерді мұнай және газ геологиясының
негіздерімен, мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау негіздерімен, мұнай және газ кен
орындарды игерумен және пайдаланумен, мұнай және газ тасымалдаумен, сақтаумен және
өңдеумен, тасымалдаумен таныстыру.
Күтілетін нәтижелер: елдің мұнайтабу кешенінің құрылымды; ұңғыларын
бұрғылау принциптерды, пайдаланған жабдықтарды;мұнай және газ кенорындарды игеру
принциптерды; ұңғыларынды пайдалану арналған жабдықтарды; мұнай және газ
тасымалдауның және сақтауның негіздерінді білу керек.
Постреквизиттері: Мұнай газ саласындағы бухгалтерлік есеп.

_GRE2212 Экономиканы мемлекеттік реттеу – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика.
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін мемлекеттік органдар қызметімен,
құжаттарын даярлаумен, мемлекеттік органдарының ақпараттық басқарудың теориялық
және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру.
Қысқаша мазмұны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі
мен ғылыми-теориялық негіздері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы
жөніндегі ұғым және оның элементтері. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық
негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі. ЭМР-дің субъектілері мен объектілері.
Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік
шаралар. Əлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлаудың
экономиканы
мемлекеттік реттеудегі рөлі. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары және оны
жеделдету жөніндегі мемлекеттік шаралар. Халықты еңбекпен ұтымды қамту
Күтілетін нәтижелер: студент экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшеліктерімен,
мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың тәсілдеріме игеру қажет
Постреквизиттері: Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік.
GiB 2212.1 Мемлекет және бизнес– 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Макроэкономика
Оқыту мақсаты: болашақ маман иелерін мемлекеттік органдар қызметімен,
құжаттарын даярлаумен, мемлекеттік органдарының ақпараттық басқарудың теориялық
және тәжірибелік тәсілдермен қаруландыру
Қысқаша мазмұны: Экономиканы мемлекеттік реттеудің объективті қажеттілігі
мен ғылыми-теориялық негіздері. Экономиканы мемлекеттік реттеудің методологиясы
жөніндегі ұғым және оның элементтері. Экономиканы реттеудің ұйымдастырушылық
негіздері мен оның шетелдік тәжірибесі. ЭМР-дің субъектілері мен объектілері.
Экономикалық өсудің негізгі факторлары мен оны қамтамасыз етудегі мемлекеттік
шаралар. Əлеуметтік-экономикалық болжау мен жоспарлаудың экономиканы мемлекеттік
реттеудегі рөлі. Ғылыми-техникалық прогрестің бағыттары және оны жеделдету жөніндегі
мемлекеттік шаралар. Халықты еңбекпен ұтымды қамту.
Күтілетін нәтижелер: студент экономиканы мемлекеттік реттеу ерекшеліктерімен,
мемлекеттік бағдарламаларды іске асырудың тәсілдеріме игеру қажет.
Постреквизиттері: Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік.
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OT3217 Еңбекті қорғау - 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, Құрылыс өндірісін ұйымдастыру.
Оқыту мақсаты студенттердің «Еңбек қорғау» пәнін оқу барысында өндірістегі
еңбекті қауіпсіз ұйымдастыруға қабілетті, жоғарғы және кәсіби дайындығы бар маман
дайындау. Өз білімдерін үздіксіз тереңдете және толықтыра алатын, өндірістің,қоршаған
ортаның қауіпсіздігі туралы пікірлерін, теориялық және кәсіби білім деңгейін көтеретін,
ғылыми техникалық прогресті жетілдіруге ашық қатысатын болуы керек. Қоршаған

табиғи және өндірістік орта қауіпсіздігі туралы білімді жақсы меңгеруге, жауапты
шешімдерді қабылдай алатын, өндірісте белсенді және еңбек қорғау және қауіпсіздік
сұрақтарын басқаруды студенттерге үйрету қажет.
Қысқаша мазмұны: Кәсіпорындарында қауіпсіз, зиянсыз еңбек жағдайларын
жасау үшін, еңбек қорғау саласынан білікті мамандар қажет. Ондай мамандар өндірістегі
еңбек қорғау мен қауіпсіздік сұрақтарының кез келгенін шеше алатындай, қауіпсіз еңбек
жағдайларын ұйымдастыру әдістерін меңгерген болуы керек. Яғни, «Еңбек қорғау»
пәнінің мақсаты жоғарыда айтылған мәселерді шешу.
«Еңбек қорғау» пәні – студенттерді еңбек және қауіпсіздік заңдары, қарарлары,
ережелері, нұсқауларымен таныстырады, еңбек жағдайларын сараптау, өндірістік
мәдениет, өндіріс орындары мен жабдықтарға қойылатын талаптармен, апаттың және
жарақаттанудың, кәсіби қауіптің алдын алу, электр қауіпсіздігі, техниканы қауіпсіз
пайдалану және өрт қауіпсіздігі шараларымен таныстырады.
Күтілетін нәтижелер: еңбек қорғаудың ғылыми және заңдылық негізін білуі;
техника мен технологияны дұрыс таңдау және еңбекті ғылыми түрде ұйымдастыруға ие
болуы; еңбек жағдайларын сараптай білуді игеруі; кәсіби зияндылықтармен күресе білуі;
жарақаттанудың себептерін түсінуі; техника қауіпсіздігі, электр және өрт қауіпсіздігі
мәселелерін шешуге құзыретті болуы; еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыруды үйренуі
тиіс.
Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Ауылшаруашылығындағы
бухгалтерлік есеп.
EP3218 Кәсіпорын экономикасы- 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, макроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттерге кәсіпорын қызметі туралы жүйелендірілген
мәліметтерді ұсыну, кәсіпорындар қызметіне қаржы-экономикалық талдау жасауды оқыту
Қысқаша мазмұны: Мекеме шаруашылық объектісі. Мекеме классификациясы.
Мекеменің өндірістік және нарықтық байланыс. Мекеме және нарықтық өндіріс байланысы.
Мекеменің және оның көрсеткіш жүйесінің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі.
Мекеменің негізгі капиталы, қолданыспен жаңартылу көрсеткіштері. Мекеменің
амортизациялық политикасы. Айналым капиталы және оның өндірістегі құрылуы мен
қолданысы. Шикізаттық материалдық және жағармай – энергетикалық ресурстар. Еңбек ресурсы, өндірістің кадрлар жайлы полити-касы және еңбек ресурстарында өндірістік қажеттіліктің анықталуы. Ресурс төлемақысы. Мекеменің инвестициялық және инновациялық
политикасы.
Күтілетін нәтижелер: студенттер кәсіпорын қызметі мен оның қаржыэкономикалық талдауын жүргізуді игеруі қажет
Постреквизиттері: Қаржылық және басқарушылық талдау, Салық есебі.
EOrP3218.1 Экономика және өндірісті ұйымдастыру- 3 кредит
Пререквизиттері: Микроэкономика, макроэкономика.
Оқыту мақсаты: студенттерге кәсіпорын қызметі туралы жүйелендірілген
мәліметтерді ұсыну, кәсіпорындар қызметіне қаржы-экономикалық талдау жасауды оқыту

Қысқаша мазмұны: Мекеме шаруашылық объектісі. Мекеме классификациясы.
Мекеменің өндірістік және нарықтық байланыс. Мекеме және нарықтық өндіріс байланысы.
Мекеменің және оның көрсеткіш жүйесінің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі.
Мекеменің негізгі капиталы, қолданыспен жаңартылу көрсеткіштері. Мекеменің
амортизациялық политикасы. Айналым капиталы және оның өндірістегі құрылуы мен
қолданысы. Шикізаттық материалдық және жағармай – энергетикалық ресурстар. Еңбек ресурсы, өндірістің кадрлар жайлы саясаты және еңбек ресурстарында өндірістік қажетті-ліктің
анықталуы. Ресурс төлемақысы. Меке-менің инвестициялық және инновациялық политикасы.
Күтілетін нәтижелер: студенттер кәсіпорын қызметі мен оның қаржыэкономикалық талдауын жүргізуді игеруі қажет.
Постреквизиттері: Қаржылық және басқарушылық талдау, Салық есебі.
BUTOP 3218 Саудадағы және қоғамдық тамақтанудағы бухгалтерлік есеп – 4 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде саудадағы және қоғамдық
тамақтанудағы есеп және есептіліктің ұсыну ережелерін және ХҚЕС-тарын сәйкес
қаржылық есептілікті дайындауды оқыту.
Қысқаша мазмұны: Саудадағы және қоғамдық тамақтану ұйымдарындағы реттеу
және қадағалауды ұйымдастырудың мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат
айналымы. Түгендеу. Есептік цикл. Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Туризм
және қонақ үй мекемелерінің бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Сауда ұйымдарының
есеп саясаты. Қоғамдық тамақтану мекемелерінің активтер, міндеттемелер, капитал есебі.
Шығындар мен дайын өнім есебі. Сауда және қоғамдық тамақтандыру ұйымдарының
есептіліктері мен қаржылық есептеменің дайындау тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студенттер бухгалтерлік құжаттарды әзірлеуді туризм және
қонақ ұй мекемелерінің өндірістік және қаржылық есептемелерді дайындауды игеру
қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
_BUsh3218.1 Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп – 4 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп-1
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде ауыл шаруашылығындағы есеп және
есептіліктің ұсыну ережелерін және
ХҚЕС-тарын сәйкес қаржылық есептілікті
дайындауды оқыту.
Қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығындағы реттеу және қадағалауды
ұйымдастырудың мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат айналымы.
Түгендеу.
Есептік цикл. Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Ауыл
шаруашылығындағы мекемелердегі бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Ауыл
шаруашылығындағы мекемесінің есеп саясаты. Ауыл шаруашылығындағы активтер,
міндеттемелер, капитал есебі. Шығындар мен дайын өнім есебі. Ауыл шаруашылығындағы
мекемесінің есептіліктері мен қаржылық есептеменің дайындау тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студенттер бухгалтерлік құжаттарды әзірлеуді, ауыл
шаруашылығындағы ұйымдарында өндірістік және қаржылық есептемелерді дайындауды
игеру қажет
Постреквизиттері: Салық есебі.
FU3303 Қаржылық есеп 2. – 3 кредит

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, қаржылық есеп-1
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде ХҚЕС-тарын бухгалтерлік есепті
жүргізу және есептіліктің ұсыну ережелерін және ХҚЕС-тарын сәйкес қаржылық
есептілікті дайындауды оқыту
Қысқаша мазмұны: ХҚЕС 3 Бизнестің бірігуі. Қаржылық инвестицияларды
бағалау.Инвестиция-ларды бір категориядан екінші категорияға ауыстыру. Қаржылық
есеп берудің шоғырландырылған әдістерінің құрастырылуы. Ақшаны алынған күніне
шоғырлан-дырылған балансы. Инвестициялық меншік. Шоғырландырылған баланста
көрсетілгендей. Акцияға пайда. Есеп саясаты. Ақшаның уақытша құны мен бухгалтерлік
есебі. Қаржылық құралдар есебі мен бағалануы.
Күтілетін нәтижелер: студенттер ХҚЕС-тарын қолдануды және осы стандартарға
сәйкес бухгалтерлік есеп объектілерінің есебін жүргізуін игеру қажет.
Постреквизиттері: Халықаралық қаржылық есептеме стандарты.
ЕA 3304 Экономикалық талдау – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп-2.
Оқыту мақсаты: студенттерге экономикалық талдау тәсілдерін, өндірістік және
қаржылық есептеме негізінде алынған сапалық көрсеткіштерін қалыптастыруды оқыту
Қысқаша мазмұны:
Экономикалық талдау негіздері. Экономи-калық талдау пәні және объектілері. Экономикалық талдау түрлері. Экономиалық талдау әдістері мен тәсілдері. Факторлық талдау
әдістемесі. Детермиациялық талдаудағы факторлардың әсері және олардың өлшену
әдістері. Талдаудың экономика-математикалық әдістері. Резерветрді есепке алумен
анықтар әдістемесі. Ұйымның қаржылық талдауы. Қаржылық талдаудың мәні мен
міндеттері. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Баланс құрылымын талдау.
Баланстың жойылымын талдау. Қаржылық коэффициенттер талдауы. Қаржы нәтижесін
талдау
Күтілетін нәтижелер: студенттер қаржылық есептемені талдаудың негізінде
барлық аналитикалық процедураларды толық игеруі қажет
Постреквизиттері: Салық есебі, Құрылыстағы бухгалтерлік есеп.
PU3220 Өндірістік есеп – 3 кредит
Пререквизиттері: Басқару есебі-1, Қаржылық есеп-1.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде
кәсіпорындарда басқару есебін
ұйымдастыру негіздерін, ережелерін және бюджеттендірудің жүргізілуін ұйрету мен
оқыту.
Қысқаша мазмұны: Басқару есебінде дербес есеп түріндегі "бюджет" термині,
батыс елдерінде смета (кірістер мен шығыстардың сметасы) ретінде – біздің ұғымға жақын
басқаша мағынада қолданылады.
Бюджет дегенде, әдетте жоспарлы табысты және немесе шығынды көрсететін,
белгілі бір уақыт мерзіміне дейін әзірленіп, қабылданған ақша түріндегі сандық жоспар.
Бюджет – жауапты орталықтардың жоспарды қалай орындағанын бағалау негізі. Мекеме
қызметін жоспарлау және бақылау. Бюджеттік бақылау. Мекеме бюджетін қалыптастыру
әдісі.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде кәсіпорындарда басқару есебін
ұйымдастыру негіздерін, ережелерін және бюджеттендірудің жүргізілуінің негізгі
бағыттарын қалыптастыру
Постреквизиттері: Халықаралық қаржылық есептеме стандарты.

_ BUYT3220.1 Бюджеттеу – 3 кредит
Пререквизиттері: Басқару есебі – 1, Қаржылық есеп-1.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде
кәсіпорындарда басқару есебін
ұйымдастыру негіздерін, ережелерін және бюджеттендірудің жүргізілуін ұйрету мен
оқыту.
Қысқаша мазмұны: Басқару есебінде дербес есеп түріндегі "бюджет" термині,
батыс елдерінде смета (кірістер мен шығыстардың сметасы) ретінде – біздің ұғымға жақын
басқаша мағынада қолданылады.
Бюджет дегенде, әдетте жоспарлы табысты және немесе шығынды көрсететін,
белгілі бір уақыт мерзіміне дейін әзірленіп, қабылданған ақша түріндегі сандық жоспар.
Бюджет – жауапты орталықтардың жоспарды қалай орындағанын бағалау негізі. Мекеме
қызметін жоспарлау және бақылау. Бюджеттік бақылау. Мекеме бюджетін қалыптастыру
әдісі.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде кәсіпорындарда басқару есебін
ұйымдастыру негіздерін, ережелерін және бюджеттендірудің жүргізілуінің негізгі
бағыттарын қалыптастыру
Постреквизиттері: Халықаралық қаржылық есептеме стандарты.
ABU3221 Бухгалтерлік есепті автоматизациялау – 3 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері.
Оқыту мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің автоматтандырылған
бағдарламаларымен таныстыру мен оқыту.
Қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыруға ар-налған
программалардың түрлері мен бағытталуы. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті автомттандыруға арналған программалар, жұмысының принциптері мен негізгі мүмкіндіктері (1С
бухгалтерия). Анықтамаларды жөндеу және кірістіру, өткізбелерді, операцияларды жою және
жөндеу. Құжаттармен жұмыс, қорытындыларды басқару және есеп берулерді қалыптастыру.
Программалардың сервистік мүмкіндіктері. Программаның интерфейсімен танысу.
Анықтамаларды жөндеу және кірістіру. Кассалық және банктік операциялар. Кез келген
қаржылық-шаруашылық операциялардың есебі, ішкі шоттар, шоттар бойынша толыққанды
есептер. Журнал ордерлердің құрамының, айналымдардың, бұрамаланған сальдо мен
айналдырылған сальдоның автоматты қосымша шоты
Күтілетін нәтижелер: студенттер курс соныңда бухгалтерлік есептің
автоматтандырылған бағдарламаларының негізінде құжаттарды, құжаттар айналымын
игеру қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
KTBU 3221.1 Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялар – 3 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері.
Оқыту мақсаты: студенттер бухгалтерлік есептің автоматтандырылған
бағдарламаларымен таныстыру мен оқыту.
Қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепті автоматтандыруға арналған
программалардың түрлері мен бағытталуы. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті автомттандыруға арналған программалар, жұмысының принциптері мен негізгі мүмкіндіктері (1С
бухгалтерия). Анықтамаларды жөндеу және кірістіру, өткізбелерді, операцияларды жою және
жөндеу. Құжаттармен жұмыс, қорытындыларды басқару және есеп берулерді қалыптастыру.

Программалардың сервистік мүмкіндіктері. Программаның интерфейсімен танысу.
Анықтамаларды жөндеу және кірістіру. Кассалық және банктік операциялар.
Күтілетін нәтижелер: студенттер курс соныңда бухгалтерлік есептің
автоматтандырылған бағдарламаларының негізінде құжаттарды, құжаттар айналымын
игеру қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
KSP3223 Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы – 3 кредит
Пререквизиттері: Басқару есебі -1.
Оқыту мақсаты: Студенттерге өндірістік шығындарды, калькуляциялау
тәсілдерін, шығындарды бақылау мен талдау және де басқару шешімдерін қабылдауды
оқыту мен үйрету
Қысқаша мазмұны: Өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау.
Калькуляциялау принциптері, оның объектісі мен тәсілдері. Шығын есебі мен калькуляциялау
тәсілдерінің түрлері. Калькуляциялаудың процестік тәсілі. Калькуляциялаудың бөлістік тәсілі.
Калькуляциялаудың тапсырыстық тәсілі. Толық және толық емес өзіндік құнды
калькуляциялау
Күтілетін нәтижелер: студенттер өнімдерді, қызметтерді калькуляциялау тәсілдері
мен түрлерін, бюджеттеу, шығындарды бақылау мен талдау және де басқару шешімдерін
қабылдауды толық игеруі қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
SD3223.1 Сметалық жұмыс – 3 кредит
Пререквизиты: Басқару есебі.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде сметалық жұмысты ұйымдастыру
және оның қызметін қалыптастыруды оқыту.
Қысқаша мазмұны: Сметалау - бұл тек бір жағдайды ғана емес, барлық
кәсіпорынның қызметін тұтастай қамтитын шешім қабылдау процесінің ерекше тұрпаты.
Ол қысқа және ұзақ мерзімді болуы мүмкін. Алдағы кезеңге құрылған жоспар төрт-бес
жылдың ішіндегі, тіпті одан да ұзақ кезендегі келешектегі оқиғалардың дамуына қатысты
әкімшіліктің ұйғарымдарын жиынтықтайды. Ұзақ мерзімді жоспарлаудың міндеті –
бүгінгі таңда немесе жақын арада арнайы шараларды қабылдауды талап ететін
кажеттіліктер мен сұрау салуларды қарастырады
Күтілетін нәтижелер: курс соныңда студенттерге тәжірибеде сметалық жұмыс
құжаттарын құрастыру.
Постреквизиттері: Салық есебі.
BUGBiT 3224 Туризм мен қонақ үй бизнесіндегі бухгалтерлік есеп – 3 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп -1.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде туризм және қонақ ұй мекемелерінің
есеп және есептіліктің ұсыну ережелерін және ХҚЕС-тарын сәйкес қаржылық есептілікті
дайындауды оқыту.
Қысқаша мазмұны: Туризм және қонақ үй мекемелерінің
реттеу және
қадағалауды ұйымдастырудың мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат
айналымы. Түгендеу. Есептік цикл. Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Туризм
және қонақ үй мекемелерінің бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Қонақ үй мекемесінің
есеп саясаты. Туризм және қонақ ұй мекемелерінің активтер, міндеттемелер, капитал есебі.

Шығындар мен дайын өнім есебі. Туризм және қонақ үй мекемелерінің мекемесінің
есептіліктері мен қаржылық есептеменің дайындау тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студенттер бухгалтерлік құжаттарды әзірлеуді туризм және
қонақ үй мекемелерінің өндірістік және қаржылық есептемелерді дайындауды игеру
қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
BUMSB3224.1 Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік есеп – 3 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп-1.
Оқыту мақсаты – шағын және орта бизнес кәсіпорындағы стратегиялық және
тактикалық жоспарлаудың, яғни бизнес-жоспарды құрудың мақсаттары мен міндеттері,
кезеңдері мен әдістері, оған әсер ететін факторлар туралы білімгерлерге толық әрі дәйекті
мағлұмат беру.
Пәннің міндеттері: Шағын және орта бизнес субъектілеріндегі бухгалтерлік
есепті жаңа бағытта қазіргі нарық талабына сай оқып үйрену: студенттердің санасында
коммерциялық қызметті ұйымдастыру туралы көзқарас қалыптастыру, алынған міндеттер
бойынша материалдық және қаржылық жауапкершілікті сезіну, студенттерді тек
коммерциялық қызметтің жүйесі құрылысының жалпы принциптерімен таныстырып қана
қоймай, оның басқару механизмі, есеп жүйесі, талдау мен қазіргі заманда комерциялық
қызметтің дамуын көрсету.
Күтілетін нәтижелер: студенттер шағын және орта бизнес субъектілерінде
бухгалтерлік құжаттарды дайындауды, өңдеуді, ұсынуды, сондай-ақ ұйымдардың
өндірістік және қаржылық есептемелерді дайындауды игеру қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі.
_ FUAn 3305 Қаржылық және басқарушылық талдау – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық талдау.
Оқыту мақсаты: студенттерге қаржылық есептемені талдау тәсілдерін, қаржылық
есептеме негізінде алынған сапалық көрсеткіштерін қалыптастыруды оқыту
Қысқаша мазмұны: Қаржылық және басқарушылық талдаудың негідері, пәні,
объектілері, түрлері. Қаржылық және басқарушылық талдаудың әдістері мен тәсілдері.
Факторлық талдау әдістемесі. Детермиациялық талдаудағы факторлардың әсері және
олардың өлшену әдістері. Талдаудың экономико-математикалық әдістері. Резерверді
есепке алумен анықтар әдістемесі. Ұйымның қаржылық талдауы. Қаржылық талдаудың
мәні мен міндеттері. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз ету. Баланс құрылымын
талдау. Баланстың жойылымын талдау. Қаржылық коэффициенттер талдауы. Қаржы
нәтижесін талдау. Өнімнің көлемі мен оны өндіруге кеткен шығындар көлемін талдау
Күтілетін нәтижелер: студенттер қаржылық есептемені талдаудың негізінде
барлық аналитикалық процедураларды толық игеруі қажет.
Постреквизиттері: Салық есебі, Халықаралық қаржылық есептеме
стандарты.
_ AFO3305.1 Қаржылық есептемені талдау – 3 кредит
Пререквизиттері: Экономикалық талдау.
Оқыту мақсаты: студенттерге қаржылық есептемені талдау тәсілдерін, қаржылық

есептеме негізінде алынған сапалық көрсеткіштерін қалыптастыруды оқыту
Қысқаша мазмұны: Ұйымның қаржылық есептемесінің талдауы. Қаржылық
есептемені талдаудың мәні мен міндеттері. Қаржылық талдауды ақпараттық қамтамасыз
ету. Баланс құрылымын талдау. Баланстың жойылымын талдау. Қаржылық
коэффициенттер талдауы. Қаржы нәтижесін талдау.
Күтілетін нәтижелер: студенттер қаржылық есептемені талдаудың негізінде
барлық аналитикалық процедураларды толық игеруі қажет
Постреквизиттері: Салық есебі, Халықаралық қаржылық есептеме
стандарты.
UU3306 Басқару есебі 2. – 3 кредит
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері.
Оқыту мақсаты: Басқару есебі пәнін оқыту негізінде ұйымда өзіндік құнды
анықтау тәсілдерімен таныса келіп, шығындарды жіктеу негіздерімен танысу және олар
арқылы өндіріс тиімділігін арттыруға, пайда табу және тауарлар мен қызметтер
нарығындағы мақсатына жетуге бағытталған кәсіпкерлік қызметін басқару механизмі
ретіндегі басқару есебі екенін тануды, басқару есебінің концепцияларын қолданып
менеджментке ауқымды ықпал етуді, бюджеттеу мен ауытқуларды талдау әдістері арқылы
бақылау функцияларын орындауды меңгеру қажеттілігіне көз жеткізу.
Қысқаша мазмұны: Жас мамандарды өздерінің жұмысында баламалық таңдау
негізінде басқару шешімдерін қабылдауда және ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің
нәтижесіне әсер етуін талдау арқылы менеджерлерге маңызды көмек көрсетуде, ұйым
жұмысының тиімділігін арттыруда, есеп, жоспарлау, жобалау, қорытынды есеп жасауда,
аудит және талдау үрдістеріне қатысып, нарықтық экономикаға да әсерін тигізуді үйрету.
Күтілетін нәтижелер: курстың мақсаты мен міндеттерін, басқару функцияларын
орындағанда менеджерлерге көмек көрсету мақсатымен бухгалтерлік ақпараттың
калыптасу қағидаларын; басқару есебін құру принциптерін, шаруашылық процестерді
басқару мен қаржылық қорытындыларды анықтау мақсаты үшін есепті ұйымдастырудың
тәсілдері мен амалдарын; шығындардың бейімделуін, дұрыс шешімдер қабылдауда
құрылым бөлімшелерінің басшыларын қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін өндіріс
шығындарының есебімен өзіндік құнын калькуляциялаудың тәсілдерін; пайда болу
орындарында шығындарды басқару, бақылау үшін бюджеттік бақылау, қаржылық
нәтижені жоспарлауда басшылар үшін алынатын маңызды ақпаратты талдауды;
бюджеттеу мен ауытқуларды анықтау әдістері арқылы бақылау функцияларын
орындауды; кәсіпорын мен оның ішкі бөлімшесі жөніндегі ақпаратты жинау, өңдеу және
әзірлеу жүйесін басқару шешімдерін қабылдауға пайдалы ақпаратты қалыптастыру
процесінде бухгалтер-талдаушылар шешетін проблемаларды ұсынуды.
Постреквизиттері: Қаржылық және басқарушылық талдау.
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BU str4223 Құрылыстағы бухгалтерлік есеп – 3 кредит__
Пререквизиттері:
Бухгалтерлік
есеп
негіздері,
Қаржылық
есеп-1,
Басқарушылық есеп-1.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде құрылыс кәсіпорындардың есеп және
есептіліктің ұсыну ережелерін және ХҚЕС-тарын сәйкес қаржылық есептілікті
дайындауды оқыту.
Қысқаша мазмұны: Құрылыстағы мекемелерінің реттеу және қадағалауды
ұйымдастырудың мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат айналымы.
Түгендеу. Есептік цикл. Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Құрылыстағы
мекемелерінің бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Құрылыстағы мекемесінің есеп
саясаты. Құрылыстағы мекемелерінің активтер, міндеттемелер, капитал есебі. Шығындар
мен дайын өнім есебі. Құрылыстағы мекемелерінің мекемесінің есептіліктері мен қаржылық
есептеменің дайындау тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студентер курс соңында құрылыс
кәсіпорындардың
бухгалтерлік құжаттарын, өндірістік есептіліктерін және қаржылық есептемесін дайындау
мен ұсынуын толық игеру қажет.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
BU ng 4223.1 Мұнай газ ісіндегі бухгалтерлік есеп – 3 кредит
Пререквизиттері:
Бухгалтерлік
есеп
негіздері,
Қаржылық
есеп-1,
Басқарушылық есеп-1.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде мұнай газ секторындағы есеп және
есептіліктің ұсыну ережелерін және ХҚЕС-тарын сәйкес қаржылық есептілікті
дайындауды оқыту.

Қысқаша мазмұны: Мұнай газ секторындағы реттеу және қадағалауды
ұйымдастырудың мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат айналымы.
Түгендеу. Есептік цикл. Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Мұнай газ
секторындағы мекемелерінің бухгалтерлік есептің ерекшеліктері. Мұнай газ
секторындағы ы мекемесінің есеп саясаты. Мұнай газ секторындағы мекемелерінің
активтер, міндеттемелер, капитал есебі. Шығындар мен дайын өнім есебі. Мұнай газ
секторындағы мекемелерінің мекемесінің есептіліктері мен қаржылық есептеменің дайындау
тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студентер курс соңында мұнай газ секторындағы
кәсіпорындардың бухгалтерлік құжаттарын, өндірістік есептіліктерін және қаржылық
есептемесін дайындау мен ұсынуын толық игеру қажет.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
_ MSA 4310 Халықаралық аудит стандарттары - 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп-1, Қаржылық есеп-2.
Оқыту мақсаты: халықаралық аудит стандартарын дұрыс қолдануын оқыту мен
үйрету.
Қысқаша мазмұны: Халықаралық аудит стандартарының мәні мен маңызы. ХАС
түрлері. Аудит жүргізуде ХАС қолдану. Аудитті жоспарлау. Аудиторлық дәлелдемелер.
Аудиторлық тәуекелділік. Аудиторлық процедуралар түрлері. Ішкі бақылау жуйесі,
аудиторлық талдау. Сыртқы және ішкі аудит. Аудиттің заңды жауапкершілігі мен оны
құқықтық реттеу; дәлелдеме типтері және аудитордың жұмыс құжаттары.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде халықаралық аудиторлық
стандартарын қаржылық есептілікті тексеру үшін қолдануын қалыптастыру
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
NA 4310.1_Салықтық аудит – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп-1, Қаржылық есеп-2.
Оқыту мақсаты: салық аудитің ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін
оқыту және студентерге салық есептілігін аудиттеу негіздерін бейімдеу.
Қысқаша мазмұны: Аудит сипаты, мақсаттары мен көлемі, кәсіби этика. Сыртқы
және ішкі аудит. Аудиттің заңды жауапкершілігі мен оны құқықтық реттеу; дәлелдеме
типтері және аудитордың жұмыс құжаттары. Аудитті жоспарлау; Ішкі бақылау жуйесі,
аудиторлық талдау. Салық аудитің мәні, маңызы және өткізу тәртібі. Аудиттегі
қорытынды кезең. Аудиттің басқа түрлері және ілеспелі қызметтер.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде аудиторлық стандартар мен
аудиторлық процедураларды салықтық есептіліктерді тексеру үшін салықтық аудит
негіздерін қалыптастыру.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
NU 4311 Салық есебі – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп-2.
Оқыту мақсаты: салық есебін ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін оқыту
және студентерге салық есептілігін қалыптастыру негіздерін бейімдеу.
Қысқаша мазмұны: Салықты алдын ала анықтау және оны жоспарлы түрде уақтылы
төлеп отыруды игеру, салық есебі мен қаржылық, басқару есептерінің арасындағы бірлікті және
аралық байланысты анықтау, болашақ мамандардың алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі

болып табылады. Осы мақсаттарға қол жеткізу «Салық есебі пәнінің алдындағы негізгі
мақсат.Салық есебін жүргізу тәртібі. Салық есептілігін дайындау және өткізу тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде салықтық есеп пен есептіліктің
ережелерін қолдану және салық комитетінің, салық кодексің талаптарына сәйкес
салықтық есептілікті дайындау.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
_NO 4311.1 Салықтық есептеме – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп -1, Қаржылық есеп-2.
Оқыту мақсаты: салық есебін ұйымдастырудың теориясы мен тәжірибесін оқыту
және студентерге салық есептілігін қалыптастыру негіздерін бейімдеу
Қысқаша мазмұны: Салық есебін жүргізу тәртібі. Салық есептілігін дайындау және
өткізу тәртібі. Еңбек рыногының талаптарына сай нарықтық жағдайда мемлекеттің салық
саясатының алатын орны өте күрделі және үлкен. Осы жағдайда салықтың дұрыс есептеліп,
уақытында төленіп отыруы, тек мемлекеттік мүдде ғана емес, ол сонымен қатар ұйымның да
негізгі мақсаттарының бірі болып танылады.
Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде салықтық есеп пен есептіліктің
ережелерін қолдану және салық комитетінің, салық кодексің талаптарына сәйкес
салықтық есептілікті дайындау
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
MSFO 4308_Халықаралық қаржылық есептеме стандарты – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп - 2.
Оқыту мақсаты: ХҚЕС-на сәйкес есепті ұйымдастырудың теориясы және
тәжірибесін оқыту мен қатар ХҚЕС-рын қолдана отырып қаржылық есептілікті
қалыптастыруға студентерді бейімдеу
Қысқаша мазмұны: ХҚЕС маңызы мен жіктелуі. ҚР-да ХҚЕС-терді қолдану
жағдайы.Тауарлы материалдық қорлардың есебі. ҚХЕС 2. ТМҚ түрлері олардың жіктелуі,
ТМҚ бағалануы. ТМҚ синте-тикалық есебі. ТМҚ пайдалануы мен олардың жағдайын
бақы-лау. Ұзақ мерзімді активтердің есебі. ҚХЕС 16. Негізгі құралдардың есебі. ҚХЕС
38. Материалды емес актив-тердің қозғалысы бар болуының есебі. Материалды емес
активтердің тозуы. ҚХЕС 18. ҚХЕС 1. Есеп саясаты. Өндірістік есептің негіздері.
Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде ХҚЕС –на сәйкес есепті жүргізу
тәртібін қалыптастыру.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
OMU 4308.1 Халықаралық есептің негіздері – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп - 2.
Оқыту мақсаты: ХҚЕС-на сәйкес есепті ұйымдастырудың негіздерін және
тәжірибесін оқыту мен қатар халықаралық стандарттардың негіздерін қолдана отырып
қаржылық есептілікті қалыптастыруға студентерді бейімдеу.
Қысқаша мазмұны: ХҚЕС маңызы мен жіктелуі. ҚР-да ХҚЕС-терді қолдану
жағдайы.Тауарлы материалдық қорлардың есебі. ҚХЕС 2. ТМҚ түрлері олардың жіктелуі,
ТМҚ бағалануы. ТМҚ синте-тикалық есебі. ТМҚ пайдалануы мен олардың жағдайын
бақы-лау. Ұзақ мерзімді активтердің есебі. ҚХЕС 16. Негізгі құралдардың есебі. ҚХЕС
38. Материалды емес актив-тердің қозғалысы бар болуының есебі. Материалды емес
активтердің тозуы. ҚХЕС 18. ҚХЕС 1. Есеп саясаты. Өндірістік есептің негіздері.

Күтілетін нәтижелер: студенттерге тәжірибеде ХҚЕС –на сәйкес есепті жүргізу
тәртібін қалыптастыру.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
UOGO 4309 Мемлекеттік мекемелердегі есеп және есептілік – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп 1, Қаржылық есеп - 2.
Оқыту мақсаты: студенттерге тәжірибеде мемлекеттік мекемелердегі есеп және
есептіліктің ұсыну ережелерін және қоғамдық сектордағы ХҚЕС-тарын қаржылық
есептілікті дайындауды оқыту
Қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты – алғашқы құжаттарды жинау мен өңдеуге,
қаржылық есеп берулерді құрастыруға және мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін
талдау бойынша мамандарды дайындау болып табылады. Пәннің негізгі міндеті:
мемлекеттік органдардағы есепке алу мен есеп беруді жүргізу кезінде пайдаланылатын
негізгі экономикалық ұғымдарды, көрсеткіштер мен категорияларды қарастыру;
мемлекеттік органдардағы есепке алу мен есеп беруді жүргізудегі қолданылатын
топтастыру мен жіктеуді игеру.
Күтілетін нәтижелер: студенттер тәжірибеде мемлекеттік мекемелердегі есеп пен
есептіліктің ережелерін және қоғамдық сектордағы ХҚЕС-тарын қолданып мемлекеттік
органдарда қаржылық есептілік дайындауды білу қажет.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
UB 4309.1 Банктердегі есеп – 3 кредит
Пререквизиттері: Қаржылық есеп -1, Қаржылық есеп - 2.
Оқыту мақсаты: банктік мекемелерде есепті ұйымдастырудың теориясы және
тәжірибесін оқыту мен қатар ХҚЕС-рын қолдана отырып қаржылық есептілікті.
қалыптастыруға студентерді бейімдеу
Қысқаша мазмұны: Банкттерді реттеу және қадағалауды ұйымдастырудың
мақсаты мен қажеттілігі. Құжаттама және құжат айналымы. Түгендеу Есептік цикл.
Бухгалтерлік есептегі қатені түзету тәсілдері. Банк мекемелердегі бухгалтерлік есептің
ерекшеліктері. Банк мекемесінің есеп саясаты. Банктегі активтер, міндеттемелер, капитал
есебі. Банк мекемесінің есептіліктері мен қаржылық есептеменің дайындау тәртібі.
Күтілетін нәтижелер: ХҚЕС-на сәйкес қаржылық және банктік мекемелерде
есепті ұйымдастырудың теориясы және тәжірибесі мен қатар ХҚЕС-рын қолдана отырып
қаржылық және банктік мекемелерде қаржылық есептілікті қалыптастыруды білу қажет.
Постреквизиттері: дипломдық жұмысты қорғау.
AUD3306 Аудит – 3 кредит
Пәннің пререквизиттері: Экономикалық теория, Бухгалтерлік есеп негіздері,
Қаржылық есеп-1.
Оқыту мақсаты: бұл пәнді оқу студенттер үшін аудиттің теориялық және
әдістемелік негіздерін үйретеді. Болашақ мамандарды білікті аудиторлық тексеруді жүзеге
асыруға, бухгалтерлік есептің заңнамалық талаптарға сәйкестігін анықтауға, қаржылық
есептілікті талдау және сараптама жасай отырып, есептік ақпараттың шынайылығын
анықтауға, жалпылама қорытынды жасауға және орын алған кемшіліктерді жоюға
бағытталған ұсыныстар дайындап беруге үйрету.
Күтілетін нәтижелер: аудиттің ғылыми-әдістемелік және нормативтік негіздерін;
аудиттің негізгі қағидалары мен функцияларын; ҚР-да аудитті ұйымдастырудың

құқықтық базасын; аудиторлардың этикалық кодексін және стандарттарын; аудит
түрлерін; аудит тәуекелдерін; аудиттің әдіс-тәсілдерінің қолданылу әдістемесін игеру.
Пәннің постреквизиттері: Дипломдық жұмысты қорғау.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени К.И. САТПАЕВА

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
5В050800 – УЧЕТ И АУДИТ

Каталог элективных дисциплин утвержден научно-методическим советом
Казахского национального исследовательского технического университета имени К.И.
Сатпаева (протокол №5 от «05» июня 2015 г.). Алматы, КазНИТУ, 2015.

Каталог включает в себя перечень элективных дисциплин (компонента по выбору)
специальности, пререквизиты и постреквизиты дисциплин, цель изучения дисциплины, их
краткое содержание, ожидаемые результаты.

ПАМЯТКА ОБУЧАЮЩЕМУСЯ И ЭДВАЙЗЕРУ
Все учебные дисциплины специальности в бакалавриате делятся по циклам ООД,
БД, ПД, БД,ПД в магистратуре и докторантуре, модулям, внутри которых они
разделяются на обязательные и элективные (по выбору) дисциплины. Перечень
обязательных для изучения дисциплин приводится в типовом учебном плане
специальности (ТУПл). Перечень элективных дисциплин для каждого курса
специальности представляется в каталоге элективных дисциплин (КЭД), который является
систематизированным аннотированным перечнем дисциплин по выбору специальности.
КЭД должен давать (обеспечивать) обучающимся возможность альтернативного выбора
элективных учебных дисциплин в соответствии с выбранной траекторией обучения.
На основании ТУПл и КЭД формируется индивидуальный учебный план (ИУП)
обучающегося на учебный год. Помощь бакалаврам и магистрантам при составлении ИУП
оказывает эдвайзер, назначенный выпускающей кафедрой. Докторанты ИУП составляют
самостоятельно. ИУП определяет индивидуальную образовательную траекторию каждого
обучающегося в рамках специальности. В ИУП включаются дисциплины обязательного
компонента и виды учебной деятельности (практики, исследовательская работа,
государственный (комплексный) экзамен, написание и защита дипломной работы
(проекта), диссертации) из ТУПл и дисциплины компонента по выбору из КЭД.
В помощь бакалаврам образовательной траектории, ориентированной на
конкретную сферу деятельности с учетом потребностей рынка труда и работодателей, в
рамках КЭД должен быть представлен перечень дисциплин, гарантирующий
обучающимся целенаправленное освоение намеченной образовательной программы.
При выборе элективных дисциплин необходимо учитывать следующее:
1 В одном семестре студент очной формы обучения должен освоить 18-22 кредита
(обязательных и элективных), дистанционной формы – 9-12 кредитов (обязательных и
элективных), без учета дополнительных видов обучения (ДВО), которые являются
обязательными для изучения.
2 Общее количество кредитов за весь период обучения не должно превышать
указанное в ТУПл специальности количество.
3 Элективные дисциплины объединены в группы по выбору с соответствующим
номером. Из каждой группы дисциплин можно выбрать только одну элективную учебную
дисциплину.
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BUHDe2111 Бухгалтерское делопроизводство -2 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского делопроизводства,
изучение документообоброта в бухгалтерском учете
Краткое содержание: Понятие документов и их значения. Классификация
документов. Организационно-правительственные документы. Штатное расписание.
Документы по личному составу. Документы по финансово-расчетным операциям.

Подготовка документов по снабжению и реализации товаров и условия. Регламентация
бухгалтерского дела. Должностные указания сотрудников бухгалтерий. Организация
работы с бухгалтерской документтацией. Бухгалтерские
документы. Сроки их
хранения. Текущее хранение документов. Подготовка дел для длительного хранения.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота.
Постреквизиты: Финансовый учет-1, Экономический анализ.
Rel2111.1 Религиоведение – 2 кредита
Пререквизиты: Философия, История Казахстана.
Цель изучения - подготовка специалистов, владеющих современными знаниями,
методами, умениями и навыками в области методики преподавания религиоведения.
Краткое содержание: формирование у студентов первоначальных навыков
педагогической и воспитательной деятельности; углубление и закрепление теоретических
знаний по религиоведению в контексте их применения в конкретных педагогических
задачах; формирование специфических профессионально-педагогических умений.
Ожидаемые результаты: В результате изучения данной дисциплины студенты
должны иметь представление: о месте и роли религиоведения в системе
общеобразовательных
наук;
теоретические
основы
методики
преподавания
религиоведческих дисциплин; понимать, излагать и критически анализировать
религиоведческую проблематику; определять и решать обучающие, развивающие и
воспитательные задачи учебного занятия; практического использования теоретических
религиоведческих знаний и методов религиоведческого исследований.
_ Sta 2203 Статистика - 3 кредита_
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: овладение студентами навыков вычисления статистических
показателей, умение использовать статистические приемы и способы обработки
экономической информации
Краткое содержание: Общая теория статистики. Предмет статистики и метод
статистики. Принципы организации государственной статистики в Республике Казахстан.
Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, группировка, классификация и
статистические таблицы. Ряды распределения и методы их анализа. Обобщающие показатели
в статистике. Абсолютные и относительные величины и их графические изображения.
Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Статистические методы
изучения динамики общественных явлений. Индексные методы. Важнейшие экономические
индексы. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика. Система показателей социально-экономической
статистики.
Ожидаемые результаты: способность студентов определять качественные и
количественные статистические показатели.
Постреквизиты: Экономический анализ.
ESta 2203.1 Экономическая статистика – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика
Цель изучения: овладение студентами навыков вычисления статистических
показателей, умение использовать статистические приемы и способы обработки
экономической информации

Краткое содержание: Общая теория статистики. Предмет статистики и метод
статистики. Принципы организации государственной статистики в Республике Казахстан.
Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, группировка, классификация и
статистические таблицы. Ряды распределения и методы их анализа. Обобщающие показатели
в статистике. Абсолютные и относительные величины и их графические изображения.
Средние величины и показатели вариации. Выборочное наблюдение. Статистические методы
изучения динамики общественных явлений. Индексные методы. Важнейшие экономические
индексы. Статистические методы изучения взаимосвязи социально-экономических явлений.
Социально-экономическая статистика. Система показателей социально-экономической
статистики.
Ожидаемые результаты: способность студентов определять качественные и
количественные статистические показатели.
Постреквизиты: Экономический анализ.
_ Men2204 Менеджмент – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе управления, для принятия
управленческих решений.
Краткое содержание: Предмет науки управления в системе эко-номических наук.
Теоретические и методологические основы менеджмента. Сущность и принципы
менеджмента. Политические и экономические предпосылки становления и развития
менеджмента в РК. Эволюция менеджмента. Понятие и виды организации. Внутренняя и
внешняя среда организации. Основы системного подхода в управлении. Объект и субъект
управления. Организационные структуры управления и их характеристики.
Организационно-правовые формы
управления организацией. Информационное
обеспечение менеджмента. Роль коммуникаций в управлении. Управленческие решения в
системе менеджмента. Система современных методов управления. Функции
менеджмента: планирование, мотивация, организация и контроль.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности менеджмента,
управления, принимать управленческие решения
Постреквизиты: Управленческий учет.
UP 2204 Управление персоналом – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, Макроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе управления, для принятия
управленческих решений.
Краткое содержание: Предмет науки управления в системе эко-номических наук.
Теоретические и методологические основы менеджмента. Сущность и принципы
менеджмента. Политические и экономические предпосылки становления и развития
менеджмента в РК. Эволюция менеджмента. Понятие и виды организации. Внутренняя и
внешняя среда организации. Основы системного подхода в управлении. Объект и субъект
управления. Организационные структуры управления и их характеристики.
Организационно-правовые формы
управления организацией. Информационное
обеспечение менеджмента. Роль коммуникаций в управлении. Управленческие решения в
системе менеджмента. Система современных методов управления. Функции
менеджмента: планирование, мотивация, организация и контроль.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности менеджмента,

управления персоналом, принимать управленческие решения.
Постреквизиты: Управленческий учет.
FRP 2205 Финансовые рынки и посредники – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы на финансовых рынках, изучить
особенности финансовых институтов
Краткое содержание: Понятие и сущность финансового рынка. Особенности
классификации финансовых рынков. Финансовый рынок Казахстана и его составные
элементы. Сущность и значение денежного рынка. Место кредитного рынка в системе
финансового рынка. Инструменты кредитного рынка. Валютные рынки: виды и основные
этапы развития. Основные направления валютного регулирования в Казахстане. Понятие
рынка ценных бумаг, его структура и виды. Состояние рынка ценных бумаг в Казахстане.
Основные аспекты развития страхового рынка. Виды страхования. Классификация страхования. Инструменты рынка. Место пенсионного рынка в системе финансового рынка.
Накопительная пенсионная система.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности финансовых рынков
и других финансовых институтов.
Постреквизиты: Учет и отчетность в гос.органах, Учет в банках.
_ Fin men 2205.1 Финансовый менеджмент - 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы финансовыми аналитическими на
финансовых рынках, изучить особенности финансовых институтов
Краткое содержание: Понятие и сущность финансового менеджмента. Финансовый
рынок Казахстана и его составные элементы. Сущность и значение денежного рынка. Место
кредитного рынка в системе финансового рынка. Инструменты кредитного рынка. Валютные
рынки: виды и основные этапы развития. Основные направления валютного регулирования в
Казахстане. Понятие рынка ценных бумаг, его структура и виды. Состояние рынка ценных
бумаг в Казахстане. Основные аспекты развития страхового рынка.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности финансового
менеджмента, приемы и методы финансового анализа.
Постреквизиты: Учет и отчетность в гос.органах, Учет в банках.
Ek 2209 Эконометрика – 2 кредита
Пререквизиты: Математика в экономике, Статистика.
Цель изучения: овладение студентами навыков из из теории вероятностей и
математической статистики, вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями
и практическими навыками, необходимых для математических вычислений
Краткое содержание: Сведения из теории вероятностей и математической
статистики. Проверка статистических гипотез. Понятие выборки и генеральной
совокупности. Понятие выборочной ковариации, основные правила расчета, выборочная
дисперсия и правила расчета дисперсии. Классическая парная регрессионная модель.
Стандартная ошибка оценки. Статистика Стьюдента. Доверительный интервал. F и t –
статистика для проверки гипотезы. Коэффициент корреляции и детерминации, их

смысловое
содержание.
Множественная
линейная
рег-рессия.
Понятие
мультиколлинеарности во множественной регрессии. Дисперционный анализ.
Корреляционный анализ. Временные ряды.
Ожидаемые результаты: студент должен знать методы теории вероятностей и
математической статистики
Постреквизиты: Экономический анализ.
KMB 2209.1 Количественные методы в бизнесе – 2 кредита
Пререквизиты: Математика в экономике, Статистика.
Цель изучения: овладение студентами навыков из из теории вероятностей и
математической статистики, вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями
и практическими навыками, необходимых для математических вычислений
Краткое содержание: Сведения из теории вероятностей и математической
статистики. Проверка статистических гипотез. Понятие выборки и генеральной
совокупности. Понятие выборочной ковариации, основные правила расчета, выборочная
дисперсия и правила расчета дисперсии. Классическая парная регрессионная модель.
Стандартная ошибка оценки. Статистика Стьюдента. Доверительный интервал. F и t –
статистика для проверки гипотезы. Коэффициент корреляции и детерминации, их
смысловое
содержание.
Множественная
линейная
регрессия.
Понятие
мультиколлинеарности во множественной регрессии. Дисперционный анализ.
Корреляционный анализ. Временные ряды.
Ожидаемые результаты: студент должен знать методы теории вероятностей и
математической статистики.
Постреквизиты: Экономический анализ.
Mart 2210 Маркетинг - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе маркетинга, отделов сбыта
и реализации, рекламы.
Краткое содержание: Понятие, сущность и содержание маркетинга. Цели, принципы,
функции маркетинга. Понятие маркетингмикс. Основные концеп-ции маркетинга.
Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и система маркетин-говой информации.
Процесс маркетинговых исследований и его этапы. Методы маркетин-говых исследований.
Сегментирование рынка, его принципы и критерии. Стратегии охвата рынка.
Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на товарных рынках. Процесс
принятия решения о покупке това-ров. Товар в системе маркетинга. Концепция ЖЦТ.
Характеристика этапов ЖЦТ. Товарная политика фирмы: сущность, цели, задачи. Параметры и
показатели, конкурентоспособности товара. Упаковка и маркировка товара
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности организации
маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг, а также уметь проводить
маркетинговые исследования.
Постреквизиты: Управленческий учет.
RD2210.1 Рекламная деятельность - 3 кредита_
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в системе маркетинга, отделов сбыта
и реализации, рекламы.

Краткое содержание: Понятие, сущность и содержание маркетинга. Цели, принципы,
функции рекламной деятельности. Понятие маркетингмикс. Основные концепции рекламной
деятельности. Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и система маркетинговой
информации. Процесс маркетинговых исследований и его этапы. Методы маркетинговых
исследований. Сегментирование рынка, его принципы и критерии. Стратегии охвата рынка.
Позиционирование товара на рынке. Поведение потребителей на товарных рынках. Процесс
принятия решения о покупке товаров. Товар в системе маркетинга. Концепция ЖЦТ.
Характеристика этапов рекламной деятельности. Товарная политика фирмы: сущность, цели,
задачи. Параметры и показатели, конкурентоспособности товара. Упаковка и маркировка
товара
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности организации
маркетинга, рекламы и продвижения товаров и услуг, а также уметь проводить
маркетинговые исследования в области рекламной деятельности.
Постреквизиты: Управленческий учет.
OCP 2211 Организация строительного производства - 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в строительных компаниях,
углубление знаний в строительном деле и строительной документации
Краткое содержание: Роль и значения технологии строительства. базируется на
знании геодезии, геологии, механики грунтов, строительных материалов, архитектуры,
строительных конструкций и элементов зданий и сооружений, строительных машин и
предусматривает освоение теоретических основ, методов выполнения отдельных
производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и
конструкций, современных технических средств, прогрессивной организации труда
рабочих.
Ожидаемые результаты: знать основные положения и задачи строительного
производства; виды и особенности строительных процессов, выполняемых при
возведении зданий и сооружений; потребные ресурсы; техническое и тарифное
нормирование; требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;
требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды; методы
и способы выполнения практически всех строительных процессов, в том числе в
экстремальных климатических условиях; методику выбора и документирования
технологических
решений
на
стадиях
проектирования
и
реализации;
уметь устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том
числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного
процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты
строительных процессов; определять трудоемкость строительных процессов, время
работы машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов,
полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам (рабочим);
устанавливать обьемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять контроль за
их качеством.
Постреквизиты: Бухгалтерский учет в строительстве.
_ ONGD 2211.1 Основы нефтегазового дела - 2 кредита_
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и

практическими навыками, необходимых для работы в нефтегазовых компаниях,
углубление знаний в нефтегазовом деле и подготовка выпускников к организационноуправленческой, информационно-аналитической и предпринимательской деятельности,
обеспечивающей эффективное управление на предприятиях нефтегазового дела.
Краткое содержание: Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к
информационно-аналитической деятельности, в т.ч. на анализ и применение знаний в
области геологии, методики поисков, разработки и эксплуатации месторождений;
возможность применения методов картирования и подсчета запасов; составление
проектов исследования месторождений и технологических процессов нефтегазодобычи.
Ожидаемые результаты: знать: основы геологии, поиска, бурения, разработки
нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти, ее транспорта и переработки;
методику проведения геологического анализа месторождения, разработки и эксплуатации,
применять программные комплексы для автоматизации процессов. Уметь: применять
методы картирования и подсчета запасов; проектировать рациональную систему
разработки и эксплуатации месторождений. Владеть (методами, приёмами): методами
обоснования и выбора оптимальных систем поиска, разведки и разработки
месторождений.
Постреквизиты: Бухучет в нефтегазовом секторе.
OTNG2211.2 Организация транспортировки нефти и газа – 2 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Микроэкономика.
Цель изучения: Целью курса является ознакомление студентов с основными
технологиями добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. В задачи спецкурса
входит изучение основных технологий поиска и разведки месторождений нефти и газа,
бурения нефтяных и газовых скважин, добычи нефти и газа; изучение способов
транспортировки и хранения нефти и газа, рассмотрение различных видов воздействия на
компоненты природной среды и мероприятий по защите окружающей среды при
проектировании, строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса.
Ожидаемые результаты: знать: основы геологии, поиска, бурения, разработки
нефтяных и газовых месторождений, добычи нефти, ее транспорта и переработки;
методику проведения геологического анализа месторождения, разработки и эксплуатации,
применять программные комплексы для автоматизации процессов. Уметь: применять
методы картирования и подсчета запасов; проектировать рациональную систему
разработки и эксплуатации месторождений. Владеть (методами, приёмами): методами
обоснования и выбора оптимальных систем поиска, разведки и разработки
месторождений.
Постреквизиты: Бухучет в нефтегазовом секторе.
_GRE2212 Государственное регулирование экономики - 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в государственных органах.
Краткое содержание: Объективная необходимость и научно-тео-ретические основы
государственного регулирования экономики. Понятие методологии ГРЭ и ее основные
элементы. Организационные основы регулирования экономики и его зарубежный опыт.
Субъекты и объекты государственного регулирования экономики. Экономический рост:
основные факторы и государственные меры по его обеспечению. Роль социальноэкономического прогнозирования и планирования в государственном регулировании

экономики. Направления научно-технического прогресса и государственные меры по его
ускорению. Основные направления государственного регулирования рациональной.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности государственного
регулирования экономикой, владеть методами обоснования и выбора оптимальных
государственных программ.
. Постреквизиты: Учет и отчетность в государственных органах.
_GiB 2212.1 Государство и бизнес – 3 кредита
Пререквизиты: Экономическая теория, Макроэкономика.
Цель изучения: вооружить будущих специалистов теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимых для работы в государственных органах.
Краткое содержание: Объективная необходимость и научно-теоретические основы
государственного регулирования экономики. Понятие методологии ГРЭ и ее основные
элементы. Организационные основы регулирования экономики и его зарубежный опыт.
Субъекты и объекты государственного регулирования экономики. Экономический рост:
основные факторы и государственные меры по его обеспечению. Роль социальноэкономического прогнозирования и планирования в государственном регулировании
экономики. Направления научно-технического прогресса и государственные меры по его
ускорению. Основные направления государственного регулирования рациональной.
Ожидаемые результаты: студент должен знать особенности государственного
устройства, владеть методами обоснования и выбора оптимальных государственных
программ и бизнеса
Постреквизиты: Учет и отчетность в государственных органах.
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OT3217 Охрана труда – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, Организация строительного производства.
Целью изучения курса «Охрана труда» является формирование современного
представления о методах и средствах обеспечения безопасности производственной

деятельности человека; навыков самостоятельной работы, необходимых для
использования знаний в области безопасности при изучении специальных дисциплин и
дальнейшей практической деятельности.
Краткое содержание: В результате изучения дисциплины «Охрана труда» (ОТ)
студенты ИДО должны обладать таким составом знаний и умений, которые достаточны
для дальнейшего изучения других общенаучных, общетехнических и специальных
дисциплин и самостоятельного выполнения раздела «Охрана труда» квалификационной
выпускной работы.
ОТ – наука о сохранении здоровья и безопасности человека и среды обитания,
призванная выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, разрабатывать
методы и средства снижения уровней опасных и вредных факторов до приемлемых
значений.
Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины «Основы
безопасности труда» студент должен получить представление: о системе управления
охраной труда в организации РК; о подходах к нормированию вредных и опасных
производственных факторов.
Знать и уметь: идентифицировать опасные и вредные факторы среды обитания;
эффективно применять средства защиты; планировать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной деятельности; определять возможные
вероятные чрезвычайные ситуации; правила пользования средствами первичного
тушения; правила оказания первой помощи.
Постреквизиты:
Экономический
анализ,
Бухгалтерский
учет
в
сельскохозяйственном производстве.
EP 3218 Экономика предприятия – 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, макроэкономика.
Цель изучения: дать систематизированное представление о деятельности
предприятия, проводить анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Краткое содержание: Предприятие как объект хозяйствования. Классификация
предприятий. Производственные и рыночные связи предприятия. Сущность экономической и
социальной эффективности производства и система ее показателей. Основной капитал
предприятия, показатели использования и обновления. Амортизационная политика
предприятия. Оборотный капитал, его формирование и использование на предприятии.
Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Трудовые ресурсы, кадровая
политика предприятия и определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. Оплата
ресурса. Инвестиционная и инновационная политика предпринятия.
Ожидаемые результаты: способность студентов анализировать экономическую
деятельность предприятия.
Постреквизиты: Управленческий учет-1, Налоговый учет.
_EiOP 3218.1 Экономика и организация производством - 3 кредита
Пререквизиты: Микроэкономика, макроэкономика
Цель изучения: дать систематизированное представление о деятельности
предприятия, проводить анализ финансово-экономической деятельности предприятия.
Краткое содержание: Предприятие как объект хозяйствования. Классификация
предприятий. Производственные и рыночные связи предприятия. Сущность экономической и
социальной эффективности производства и система ее показателей. Основной капитал

предприятия, показатели использования и обновления. Амортизационная политика
предприятия. Оборотный капитал, его формирование и использование на предприятии.
Сырьевые, материальные и топливно-энергетические ресурсы. Трудовые ресурсы, кадровая
политика предприятия и определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. Оплата
ресурса. Инвестиционная и инновационная политика предпринятия.
Ожидаемые результаты: способность студентов анализировать экономическую
деятельность предприятия.
Постреквизиты: Управленческий учет-1, Налоговый учет.
BUTOP3218 Бухгалтерский учет в торговле и общественном питаний – 4 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет 1,
Управленческий учет-1.
Цель изучения: Целью дисциплины является получение студентом необходимого
и достаточного объема упорядоченного по определенному алгоритму информации,
которая нужна современным руководителям и специалистам ( менеджерам) любого
уровня в процессе управления предпринимательской деятельностью.
Краткое содержание: Данный курс является элективным курсом. Дисциплина
(курс) развивает концептуальное понимание роли бухгалтерской информации в рыночных
условиях формирования рыночных отношений. Студент научится на основании данных
учета самостоятельно выполнять анализ хозяйственной ситуации для подкрепления
принимаемых
управленческих
решений,
научиться
внедрять
эффективный
управленческий контроль в системах хозяйствования, узнает больше о материальной и
моральной ответственности бухгалтеров аналитиков, занимающихся учетом.
Ожидаемые результаты: Знать предмет цели и задачи деятельности предприятия
общественного питания. Уметь представлять специфику хозяйственной деятельности
предприятия общественного питания. Иметь навыки по владению выполнением
предприятия общественного питания раздела разработанного бизнесспланом. Быть
компетентным в понятии о способах и приемах осуществления процессов управления
входе увязки реальных количественных показателей с расчетными данными.
BUsh3218.1 Бухгалтерский учет сельского хозяйства – 4 кредита_
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского учета на
предприятиях сельского хозяйства.
Краткое содержание: Документация и документооборот. Инвентаризация, пробный
баланс, учетный цикл. Учетная политика предприятия. Организация и особенности учета в
гостиничном бизнесе и туризме. Признание доходов и расходов. Закрывающие проводки.
Финансовые отчетности на предприятиях сельского хозяйства.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, отчеты и финансовую отчетность предприятий сельского хозяйства.
Постреквизиты: Налоговый учет.
_FU-2 3303_Финансовый учет 2 - 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского делопроизводства,
изучение документообоброта в бухгалтерском учете
Краткое содержание: МСФО 3 Объединение бизнеса. Консолированный

бухгалтерский баланс. Учет инвестиций в дочерние и зависимые организации. Методика
составления консолидированной отчетности.. Признание и оценка финансовых
инструментов. Инвестиционная собственность. Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы. Оценка финансовых инвестиций. Бухгалтерский учет и
временная стоимость денег. Прибыль на акцию. Учетная политика. Связанные стороны. Учет
и оценка финансовых инструментов.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, применять международные стандарты финансовой отчетности.
Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности.
EA 3304 Экономический анализ – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков проведения анализа финансовой
отчетности и формирование качественных показателей финансовой отчетности.
Краткое содержание: Основы экономического анализа. Предмет и объекты
экономического анализа. Виды экономического анализа. Приемы и методы
экономического анализа. Методика факторного анализа. Способы измерения, влияния
факторов детерминированном анализе. Экономико-математические методы анализа.
Методика, выявления подсчета резервов. Финансовый анализ предприятия. Понятие,
значение и задачи финансового анализа. Информационное обеспечение финансового
анализа. Анализ структуры баланса. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовых
коэффициентов (платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности,
доход.). Анализ материальных, трудовых и основных ресурсов.
Ожидаемые результаты: способность студентов использовать аналитические
процедуры для проведения анализа финансовой отчетности
Постреквизиты: Налоговый учет.
_PU 3220 Производственный учет – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета.
Цель изучения: Научить студентов применять методы калькулирования,
бюджетирования и принимать управленческие решения.
Краткое содержание: Методы учета затрат на производство и калькулирование
себестоимости. Учет затрат вспомогательного производства. Попроцессная калькуляция.
Позаказная калькуляция. Функциональная калькуляция. Стандартная калькуляция.
Нормативная калькуляция. Учет и анализ отклонений по статьям затрат. Калькуляция с полным
распределением затрат и по переменным издержкам..Бюджетирование. Принятие
управленческих решений
Ожидаемые результаты: уметь использовать приемы управленческого учета,
составлять бюджеты и принимать управленческие решения.
Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности.
BUYT3220.1 Бюджетирование - 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского делопроизводства,
изучение документообоброта в бухгалтерском учете.
Краткое содержание: Бюджет – это план, представленный в финансовом и или
количественном выражении по всей компании либо по различным ее подразделениям на

определенный период времени в будущем. Бюджеты составляются в рамках задач и
политики, определяемой высшим руководством компании. Задачи и цели планирования.
Стадии процесса планирования. Этапы составления бюджета.
Виды и типы бюджетов. Гибкие бюджеты и отклонения. Бюджеты продаж,
производства. Финансовое планирование. Управление составлением бюджета.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота.
Постреквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности.
_ ABU 3221 Автоматизация бухгалтерского учета – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков работы с автоматизированными
программами бухгалтерского учета
Краткое содержание: Назначение и виды программ для автоматизации
бухгалтерского учета. Основные возможности и принципы работы программы для
автоматизации бухгалтерского учета на предприятий (1C бухгалтерия). Ввод и
редактирование констант справочников. Ввод остатков по счетам, проводок.
Редактирование и удаление операций проводок. Работа с документами, управление
итогами и формирование отчетов. Сервисные возможности программы. Знакомство с
интерфейсом программы. Ввод и редактирование констант справочников. Ввод входящих
остатков. Кассовые и банковские операции. Учет любых финансово-хозяйственных
операций, полноценный учет по счетам, субсчетам. Автоматический подсчет развернутого
и свернутого сальдо, оборотов, составление журналов-ордеров.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота на автоматизированных программах
бухгалтерского учета.
Постреквизиты: Налоговый учет.
KTBU 3221.1 Компьютерные технологии в бухгалтерском учете – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков работы с автоматизированными
программами бухгалтерского учета
Краткое содержание: Назначение и виды программ для автоматизации
бухгалтерского учета. Основные возможности и принципы работы программы для
автоматизации бухгалтерского учета на предприятии (1C бухгалтерия). Ввод и
редактирование констант, справочников. Ввод остатков по счетам, проводок. Редактирование
и удаление операций, проводок. Работа с документами, управление итогами и формирование
отчетов. Сервисные возможности программы. Знакомство с интерфейсом программы. Ввод и
редактирование констант и справочников. Ввод входящих остатков.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота на автоматизированных программах
бухгалтерского учета.
Постреквизиты: Налоговый учет.
KSP3223 Калькуляция себестоимости продукции - 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Управленческий учет-1.
Цель изучения: Научить студентов применять методы калькулирования,

определять себестоимость производимой продукции.
Краткое содержание: Сущность калькулирования себестоимости продукции.
Объекты калькулирования и калькуляционные единицы. Виды калькуляции. Методы и
приемы калькулирования. Калькулирование можно разделить на предварительные (плановые,
сметные, проектные, нормативные) и последующие (отчетные). Виды и типы норм и
нормативов.
Ожидаемые результаты: способность студентов определять себестоимость
продукции, использовать методы калькулирования.
Постреквизиты: Бухучет в строительстве, Бухучет в нефтегазовом секторе.
CD 3223.1_Сметное дело - 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Управленческий учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков по составлению смет и сметной
документации
Краткое содержание: Руководство по разработке смет представляет собой
документ, устанавливающий постоянные инструкции, регулирующие ответственность
сотрудников, а также порядок, формы и записи в отношении подготовки и использования
бюджетов. Также в руководстве определяется порядок составления смет, ответственность
каждого задействованного лица и временное расписание.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять сметную
документацию
Постреквизиты: Бухучет в строительстве, Бухучет в нефтегазовом секторе.
BUGBiT 3224_Бухучет в гостиничном бизнесе и туризме - 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения: овладение студентами навыков бухгалтерского делопроизводства,
изучение документообоброта в бухгалтерском учете
Краткое содержание: Документация и документооборот. Инвентаризация, пробный
баланс, учетный цикл. Учетная политика предприятия. Организация и особенности учета в
гостиничном бизнесе и туризме. Признание доходов и расходов. Закрывающие проводки.
Финансовые отчетности на предприятиях туризма и т.д.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские
документы, составлять график документооборота.
Постреквизиты: Налоговый учет.
BUMSB3224.1 Бухучет малого и среднего бизнеса – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-1.
Цель изучения дисциплины– сформировать систему знаний в области ведения
учета, формирования отчетности и налогообложения субъектов малого бизнеса. Задачи
дисциплины:
1. Сформировать у студентов знания в области законодательного регулирования
деятельности субъектов малого предпринимательства.
2. Привить навыки организации и ведения бухгалтерского учета по упрощенный
форме.
3. Привить навыки расчета налогооблагаемых баз и исчисления налогов
специальных налоговых режимов, оформления налоговой отчетности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в
информационном пространстве с целью поиска использования информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач; применять регистры
упрощенной формы бухгалтерского учета для отражения хозяйственных операций малого
предприятия; рассчитывать единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе
налогообложения; рассчитывать единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности; рассчитывать взносы на социальное страхование лиц, занятых в сфере
малого предпринимательства; заполнять декларации по указанным налогам.
Ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать: законодательные основы деятельности субъектов малого бизнеса;
особенности организации и ведения учета на малых предприятиях по упрощенной форме;
особенности налогообложения малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
особенности признания и учета доходов и расходов в условиях несоблюдения метода
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Постреквизиты: Налоговый учет.
_
FUA 3305 Финансовый и управленческий анализ - 3 кредита
Пререквизиты: Экономический анализ.
Цель изучения: овладение студентами навыков проведения анализа финансовой
отчетности и формирование качественных показателей финансовой отчетности.
Краткое содержание: Основы экономического анализа. Предмет и объекты
экономического анализа. Виды экономического анализа. Приемы и методы
экономического анализа. Методика факторного анализа. Способы измерения, влияния
факторов детерминированном анализе. Экономико-математические методы анализа.
Методика, выявления подсчета резервов. Финансовый анализ предприятия. Понятие,
значение и задачи финансового анализа. Информационное обеспечение финансового
анализа. Анализ структуры баланса. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовых
коэффициентов (платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности,
доход.). Анализ материальных, трудовых и основных ресурсов.
Ожидаемые результаты: способность студентов использовать аналитические
процедуры для проведения анализа финансовой отчетности.
Постреквизиты: Налоговый учет, Международные стандарты финансовой
отчетности.
_ AFO 3305.1__ Анализ финансовой отчетности – 3 кредита_
Пререквизиты: Экономический анализ.
Цель изучения: овладение студентами навыков проведения анализа финансовой
отчетности и формирование качественных показателей финансовой отчетности.
Краткое содержание: Анализ финансовой отчетности предприятия. Понятие,
значение и задачи финансового анализа. Информационное обеспечение финансового
анализа. Анализ структуры баланса. Анализ ликвидности баланса. Анализ финансовых
коэффициентов (платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности,
доход.). Анализ денежных потоков. Анализ собственного капитала. Анализ материальных,
трудовых и основных ресурсов.
Ожидаемые результаты: способность студентов использовать аналитические
процедуры для проведения анализа финансовой отчетности.
Постреквизиты: Налоговый учет, Международные стандарты финансовой
отчетности.

UU3306 Управленческий учет 2. – 3 кредита
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет-2.
Цель преподавания дисциплины: Учебная дисциплина обеспечивает подготовку
магистров по направлению «Менеджмент» к решению ряда профессиональных задач и
вносит важный вклад в формирование модели магистра менеджмента.
Краткое содержание: Дисциплина дает студентам необходимый объем знаний о
сущности и организации управленческого учета, классификации и поведении затрат,
базовых положениях планирования и бюджетирования, об анализе и принятии
долгосрочных инвестиционных решений и о внутрихозяйственной отчетности по уровням
управления и сегментам бизнеса и сформировать у слушателей навыки анализа
существующей системы информационного обмена, направленного на принятие
управленческих решений в организации, и практического построения системы
управленческого учета на предприятиях малого и среднего бизнеса различных форм
собственности.
Ожидаемые результаты: В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: роль и назначение управленческого учета; порядок и необходимость
классификации затрат; организационные аспекты внедрения управленческого учета;
содержание управленческого учета, его предмет, принципы, метод и регламент;информационную базу для проведения учетных мероприятий; классификацию затрат и
структуру себестоимости; современные методы учета затрат
калькулирования
себестоимости. Уметь: классифицировать затраты по множеству признаков;
калькулировать себестоимость различными методами; использовать результаты
управленческого учета для выработки эффективных управленческих решений.
Постреквизиты: Бухучет в строительстве, Бухучет в нефтегазовом секторе.

______4________
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БД 4.2.23.1
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дисциплины
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BU ng 4223.1
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Наименование
дисциплины
Бухучет в строительстве
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Международные
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Налоговый аудит
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3
3
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3

7

7
7

4
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3
7
5
ПД 4.3.11 NU 4311 Налоговый учет 3 7
6 ПД 4.3.11.1 NO 4311.1 Налоговая
отчетность 3 7
7 ПД 4.3.8 MSFO 4308 МСФО 3 7
8 ПД 4.3.8.1
OMU 4308.1 Основы международного учета 3 7 9 ПД 4.3.9 UOGO 4309 Учет и отчетность в
государственных органах 3 7
10 ПД 4.3.9.1 UB 4309.1 Учет в банках 3 7
4305 Аудит 3 7
_ BU str 4223_Бухгалтерский учет в строительстве - 3 кредита__

11 ПД 4.3.7 Aud

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет -1, Финансовый
учет -2.
Цель изучения: овладение студентами навыков ведения бухгалтерского учета на
предприятиях строительства и умение формировать их финансовую отчетность.
Краткое содержание: Документация и документооборот. Инвентаризация, пробный баланс,
учетный цикл. Учетная политика предприятия. Организация и особенности учета в
строительстве. Учет затрат на строительстве объектов. Признание доходов и расходов.
Закрывающие проводки. Финансовые отчетности на предприятиях строительства.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские документы,
производственные отчеты и финансовую отчетность предприятий строительства.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
_ BU ng 4223.1 Бухгалтерский учет в нефтегазовом секторе_- 3 кредита_
Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета, Финансовый учет -1, Финансовый
учет -2.
Цель изучения: овладение студентами навыков ведения бухгалтерского учета на
предприятиях нефтегазового сектора и умение формировать их финансовую отчетность.
Краткое содержание: Документация и документооборот. Инвентаризация, пробный баланс,
учетный цикл. Учетная политика предприятия. Организация и особенности учета в в
нефтегазовом секторе. Учет затрат на нефтегазовых объектов. Признание доходов и расходов.
Закрывающие проводки. Финансовые отчетности на предприятиях нефтегазова.
Ожидаемые результаты: способность студентов оформлять бухгалтерские документы,
производственные отчеты и финансовую отчетность предприятий нефтегазового сектора.
Постреквизиты: защита дипломной работы
_ MSA 4310_Международные стандарты аудита – 3 кредита_
Пререквизиты: Аудит.
Цель изучения: овладение студентами навыков для правильного использования
международных стандартов аудита.

Краткое содержание: Аудиторский риск. Виды аудиторских процедур.
Последовательность осуществления аудиторской проверки. Планирование аудита.
Осуществление аудиторской проверки. Сущность и значение международных стандарто
аудита.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
международные стандарты аудита для проверки финансовой отчетности.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
NA 4310.1 Налоговый аудит – 3 кредита
Пререквизиты: Аудит.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций налогового аудита и
студентами навыков для проведения налогового аудита
Краткое содержание: Виды аудита.
Виды аудиторских процедур.
осуществления аудиторской проверки. Планирование аудита. Осуществление аудиторской
проверки. Раскрытие сущности налогового аудита и его видов, нормативное
регулирование аудиторской деятельности, технологию и методику проведения налогового
аудита, раскрытие стандартов и норм аудита.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
стандарты аудита и аудиторские процедуры для проверки налоговой отчетности.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
_ NU 4311 Налоговый учет – 3 кредита
Пререквизиты: Финансовый учет 1, Финансовый учет - 2.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций налогового учета и
студентами навыков для формирования налоговой отчетности.
Краткое содержание: Порядок ведения налогового учета, дает возможность получить
практические знания по заполнению и ведению различных финансово-статистических
отчетностей, деклараций по каждому виду налогов, приложения к ним, применяя отдельные
счета бухгалтерского учета и методов налогового учета в целях определения налогооблагаемой
базы. Обучение составлению специальных учетных регистров налогового учета; делать работы
по вычетам из совокупного дохода юридического лица; ведение налогового учета основных
средств и их амортизации.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила по учету налогов, налоговый кодекс составления налоговой отчетности.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
_NO 4311.1 Налоговая отчетность - 3 кредита
Пререквизиты: финансовый учет 1, Финансовый учет - 2.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций налогового учета и
и овладение студентами навыков для формирования налоговой отчетности.
Краткое содержание: Порядок ведения налогового учета, дает возможность получить
практические знания по заполнению и ведению различных финансово-статистических
отчетностей, деклараций по каждому виду налогов, приложения к ним, применяя отдельные
счета бухгалтерского учета и методов налогового учета в целях определения налогооблагаемой
базы. Обучение составлению специальных учетных регистров налогового учета; делать работы
по вычетам из совокупного дохода юридического лица; ведение налогового учета основных
средств и их амортизации.

Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила налоговых комитетов, налоговый кодекс для составления налоговой отчетности.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
MSFO 4308 Международные стандарты финансовой отчётности - 3 кредита
Пререквизиты: финансовый учет 1, Финансовый учет - 2
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций учета в соответствии с
соответствии с МСФО и овладение студентами навыков для формирования отчетности
предприятия с применением Международных стандартов финансовой отчётности.
Краткое содержание: Международные стандарты финансовой отчётности
англ. International Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности,
необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в
отношении предприятия. МСФО, в отличие от некоторых национальных правил
составления отчётности, представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не
на жестко прописанных правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической
ситуации составители могли следовать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в
чётко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие-либо базовые
положения. Среди принципов: принцип начисления (accrual basis), принцип
непрерывности деятельности (going concern), осторожности (prudence), уместности
(relevance) и ряд других.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила ведения учета в соответствии с МСФО.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
OMU 4308.1 Основы международного учета - 3 кредита
Пререквизиты: финансовый учет 1, Финансовый учет - 2
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций учета в соответствии с
соответствии с МСФО и овладение студентами навыков для формирования отчетности
предприятия с применением Международных стандартов финансовой отчётности.
Краткое содержание: Международные стандарты финансовой отчётности
англ. International Financial Reporting Standards) — набор документов (стандартов и
интерпретаций), регламентирующих правила составления финансовой отчётности,
необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в
отношении предприятия. МСФО, в отличие от некоторых национальных правил
составления отчётности, представляют собой стандарты, основанные на принципах, а не
на жестко прописанных правилах. Цель состоит в том, чтобы в любой практической
ситуации составители могли следовать духу принципов, а не пытаться найти лазейки в
чётко прописанных правилах, которые позволили бы обойти какие-либо базовые
положения. Среди принципов: принцип начисления (accrual basis), принцип
непрерывности деятельности (going concern), осторожности (prudence), уместности
(relevance) и ряд других.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила ведения учета в соответствии с МСФО.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
UOGO 4309 Учет и отчетность в гос органах – 3 кредита __

Пререквизиты: финансовый учет 1, Финансовый учет-2.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций учета в государственных
органах и овладение студентами навыков для формирования отчетности государственных
учреждений.
Краткое содержание: Сбор и обработка первичных документов, составление
отчетности и анализ финансово-хозяйственной деятельности в государственных учреждениях.
Основные экономические понятия, показатели и категории, используемые при ведении учета и
отчетности в государственных органах; изучение применяемых в учете и отчетности в
государственных органах группировок и классификаций – изучение и освоение содержания и
взаимосвязи учета.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила ведения учета в гос органах, МСФО для формирования финансовой отчетности
госорганов.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
UB 4309.1 Учет в банках – 3 кредита_
Пререквизиты: финансовый учет 1, Финансовый учет-2.
Цель изучения: изучение теорий и практики организаций учета в банковских
банковских учреждениях и овладение студентами навыков для формирования отчетности
банковских и финансовых учреждений.
Краткое содержание: Сбор и обработка первичных документов, составление
отчетности и анализ финансово-хозяйственной деятельности в финансовых и банковских
учреждениях. Основные экономические понятия, показатели и категории, используемые при
ведении учета и отчетности в государственных органах; изучение применяемых в учете и
отчетности в финансовых и банковских учреждениях группировок и классификаций – изучение
и освоение содержания и взаимосвязи учета.
Ожидаемые результаты: формировать у студентов способность применять на
правила ведения учета в финансовых и банковских учреждениях, МСФО для формирования
финансовой отчетности финансовых и банковских учреждениях.
Постреквизиты: защита дипломной работы.
AUD4305 Аудит – 3 кредита
Пререквизиты: Финансовый учет-1, Финансовый учет-2.
Цель изучения дисциплины: изучить понятия, назначения, содержания, методов,
организации и технологии внутреннего аудита в соответствии с национальными и
международными требованиями, освоить практические умения и навыки планирования,
организации и осуществления внутреннего аудита.
Задачей курса является подготовка специалистов, владеющих современной
внутреннего аудита и анализа целостности финансовых, оперативных и системных
других операций, требующих управления.
Ожидаемые результаты: в результате освоения дисциплины магистрант приобретает
следующие навыки: проведения аудиторской проверки;оценки системы внутреннего
контроля в компании; разработки информационно-методического обеспечения аудита,
организации выполнения аудиторских процедур и оказания консалтинговых услуг;
проведения оценки системы
контроля в компании; проведения
аудита в
компании;изменения бизнес-процессов компании на основании результатов аудита.
Постреквизиты: защита дипломной работы.

