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Пән/ модуль/ өндірістік оқыту мен кәсіптік практика бойынша оқу жұмыс 

бағдарламасы 

 
      Модуль/ пән: Қаржы және несие 

      Мамандық: 0518000– Есеп және аудит (салалары бойынша). 

 

      Біліктілік: 051803 3 – Экономист бухгалтер.  

       

 

      Оқыту нысаны  күндізгі негізігі орта/ жалпы орта білім базасында. 

      Жалпы сағат саны: 12  

 

      Әзірлеуші:      Тажибеков М.И. 

 

      

     Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында қаралды және мақұлданды 

 

     Хаттама № 1. « 27 »08. 2022ж 

 

   Әдіскер: Исматуллаева Алия Муратовна 

 

 

   «Жалпы кәсіптік және экономикалық пәндер» пән бірлестігінің отырысында қаралды 

және мақұлданды 

 

      Хаттама № 1. « 27 »08. 2022ж 

 

 

 

       

       



 

Түсіндірме жазба 

Пән/модуль сипаттамасы:  

1.Негізгі экономикалық сұрақтарды,экономика теориясымен бизнес негіздерінің концептуалды 

нұсқаларын түсіну. 

2.Елдің әлеуметтік-экономикалық бағым бағыттарын анықтап білу, елдің қысқа және ұзақ мерзімді 

бағдарламаларын талдау. 

3.Жекеменшік түрлерімен формаларын білу, олардың негізгі этаптарын, мазмұнын, стратегиялық 

жоспарлау және бизнес-жоспарлау, өндірістің негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау. 

4.Әлемдік экономиканы даму тенденцияларын талдау, мемлекеттің «жасыл экономикаға» ауысуының 

негізгі мақсаттарын білу. 

Қалыптастырылатын құзіреттілік:  

- Елдің ұзақ және қысқа мерзімді бағдарламаларын талдау; 

- Дағдарыс көзі және оның салдарын түсіну; 

- Елдің ұзақ және қысқа мерзімді бағдарламаларын талдау; 

- Қойылған мақсаттарды жүзеге асыруға кедергі болатын проблемаларды шешуге дайын болу;  

Постреквизиттер: «Нарықтық экономика негіздері», «Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент» 

Пререквизиттер: Пәнді оқу барысында алынған білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқып үйрену 

үшін қажет: «Қазіргі өндіріс және маркетинг негіздері», «Экономикалық теория негіздері».  

Оқытуға қажетті құралдар, жабдықтар: Жұмыс оқу бағдарламасын жүзеге асыру барысында 

дидактикалық және көрнекі құралдарды қолдану ұсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдері, 

электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік құралдар. 

Оқытушының байланыс ақпараты: 

 Тажибеков М.И. тел.: +77782995252 

е-mail:  

 



      Семестр бойынша сағаттарды бөлу 

Пән/модуль

дің коды  

және атауы 

Модульде

гі барлық  

сағат саны 

Оның ішінде 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 
8 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Қаржы 

және несие 

       12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

                 

 

Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны 

№ 

 

Бағдарлама мазмұны (тараулар, 

тақырып) 

 

Барлық сағат 

 

Оның ішінде 

Теориялық Зертханалық-

практикалық 

1.  Кіріспе 2 2  

2.  Қаржылық есепті ұйымдастырудың 

мақсаттары мен қағидалары 

2 2  

3.  Ақшалай қаражаттар, несиелік 

қатынастар есебі 

2 2  

4.  Ақшалай аударымдар есебі 2 2  

5.  Банк несиелерінің есебі 2 2  

6.  Негізгі құралдар, олардың қаржылық 

есептегі топтасуы 

2 2  

Сағат саны 12 12 

 

 

1.Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны. 

1- тақырып. Кіріспе.                                                                                                                                                     

(Пән және оны оқыту мақсаттары. Курстың басқа арнайы пәндермен байланысы. 

Курстың құрылуы және курстың жеке тақырыптарының мазмұны. Курс бойынша оқу 

үрдісін ұйымдастыру.  

2-тақырып. Қаржылық есепті ұйымдастырудың мақсаттары мен қағидалары.  

Қаржылық есептің мақсаттары. Ұйымда қаржылық есепті ұйымдастырудың негізгі 

қағидалары. Басқару жүйесіндегі қаржылық есептің алатын орны. ҚР Президентінің 

«Бухгалтерлік есепке алу және қаржылық есеп беру туралы» Жарлығы, қаржылық есептің 

халықаралық стандарттары. Қаржылық есеп шоттарының үлгі жоспары жәе оның 

құрылымы. 

3-тақырып. Ақшалай қаражаттар және несиелік қатынастар есебі.  

Ақшалай қаражаттар, есеп айырысу және несиелік қатынастар есебінің мақсаттары. 

Банктердегі ұлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотының операциялар есебі. 



Банктегі ұлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотты ашу тәртібі және құжатты 

операцияларын рәсімдеу. 

4-тақырып. Ақшалай аударымдар есебі.                                                                   

Ақшасыз есеп айырысу формалары.Ақшалай аударымдар есебі. Банктердегі басқа 

арнайы шоттар бойынша операциялар есебі. Банктердегі шетелдік валютадағы ағымдағы 

корреспонденттік шоты бойынша операциялар есебі. Бағамдық айырма түсінігі және 

есебі. Кассадағы ұлттық және шетел валюталарындағы операцияларды құжаттық 

рәсімдеу, есеп беруі және есебі.   

5-тақырып. Банк несиелерінің есебі.  

Алғашқы құжаттарды, кассалық және аванстық есептерді толтыру. Банк несиелері, құнды 

қағаздар, ақшалай құжаттар, дебиторлармен кредиторлармен есеп айырысу есебі, 

кассадағы есепті сома есебі, ағымдағы банк шотындағы теңге және валюталық әрекеттер 

есебі бойынша шоттар корреспонденциясын құру. 

6-тақырып. Негізгі құралдар, олардың қаржылық есептегі топтасуы.  

Негізгі құралдар, олардың қаржылық есептегі топтасуы мен бағалануы.Негізгі 

құралдардың түсуі және пайдаланылуын құжатты есебін рәсімдеу. Негізгі құралдардың 

құрылу көздері. Ғимараттар мен құрылғыларды мердігерлік және шаруашылық 

әдістермен салу есебі. 

  

Әдебиеттер тізімі және оқыту құралдары 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Молдахметова А.Б.Өтебаев М.Ө.Қазіргі заман экономикасы 2004ж 

2. Сатыбалдыұлы С., Б. Байтанаев Маркетинг және менеджмент негіздері, 2007ж  

3. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу менеджмента 1998ж 

4. Кречевсий Р. Если вы руководитель.М, 1993ж  

5.  Бекбосынова А. Салық жүйесінің негіздері, Фолиант,2011. 

6. Айдарханов М.Х. Макроэкономика, оқу құралы,Фолиант,2013. 

7. Нұрпейіс Е.Макроэкономика негіздері. Фолиант,2013. 

8. Елшібаев Р.Қ. Кәсіпкерлік.Фолиант,2014. 

9. Мадыханова К.А. Төлем жүйесі.2013. 

10. Темірбекова А.Б. Экономикалық теория негіздері.2011. 

 

 


