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Түсіндірме жазба

Пән/модуль сипаттамасы:

Салық салу басқа төлем түрлерінен, мысалы, нарықтық биржалардан ерекшеленеді, өйткені салық салу 
келісімді қажет етпейді және қандай-да бір қызметпен тікелей байланысты емес.

Үкімет салық салуды мәжбүрлі немесе айқын күш қолдану қаупі арқылы мәжбүр етеді.

Салық салу заң жүзінде бопсалаушылықтан немесе қорғаныс ракеткасынан өзгеше, өйткені бүл мекеме 
жеке актерлер емес, үкімет болып табылады.

Қалыптастырылатын құзіреттілік: 

•
- Салық мәнін талдау;

- Салықтың мөлшерін айқындау;

- Салық түрлерін талдау;

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

Постреквизиттер: «Экономика негіздері», «Қазіргі өндіріс, маркетинг және менеджмент», «Қаржылық 
есеп»,

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:

Рахметова Л.Н. тел.: +77789693397

e-mail:



Оқу жүмыс бағдарламасының мазмүны

№ Бағдарлама мазмұны (тараулар, 
тақырып)

Барлық сағат Оның ішінде

Теориялық Зертханалық- 
практикалық

1. Кіріспе 2 2
2. Салықтардың экономикалық мәні. 2 2
3. Салық және салық салудың құрылым 

негіздері.
2 2

4. Салық және салық салудың құрылым 
негіздері, салық міндетгері.

2 2

5. Салық жүйесі. Салықтық реттеу 2 2
6. Салық жүйесі. Салықтық реттеу. 

Қазақстан Республикасының салық 
қызметінің органдары.

2 2

7. Салық жүйесі .Салықтық реттеу. 
Қазақстан Республикасының салық 
қызметінің органдары. Салық 
комитетіне бейнеэкскурсия-сабақ.

2 2

8. Шетелдік салықтар. 2 2
9. Жер салығы. 2 2
10. Заңды түлғалардың жер салығын 

есептеуге, жеке түлғалар салыған 
есептеуге өндірістік жағдайды шешу.

2 2

11. Мүлік салығы. 2 2
12. Мүлік салығын есептеуге өндірістік 

жағдайды шушу, ағымдағы төлемнің 
есеп айрысуын толтыру.

2 2

13. Көлік құралдары салығы. 2 2
14. Көлік қүралдары салығын есептеуге 

өндірістік жағдайды шешу, көлік 
қүралы салығы бойынша 
декларацияны толтыру.

2 2

15. Акциздер. 2 2
16. Акциздер, нарықтық бағаларды еркін 

есептеу,салықтық базаны анықтау.
2 2

17. Қосылған құн салығы. 2 2
18. Қосылған құн салығын есептеу, 

есепке алу көлемін анықтау.
2 2

19. Корпорациялық табыс салығы 2 2
20. Инвестициялық салық 

преференциялары
2 2

21. Әлеуметтік салық 2 2
22. Әлеуметтік салықты есептеу 

бойынша өндірістік жағдайды шешу, 
салық декларациясын толтыру.

2 2



23. Жеке табыс салығы. 2 2
24. Жеке табыс салығын есептеу 

миндеттерін шешу, дербес шоттарды 
толтыру.

2 2

25. Резидент емес табысқа салык салу. 2 2
26. Резидент емес табысқа салык салу, 

төлем көздеріне табыс салығын 
есептеуге өндіріс жағдайын шешу.

2 2

27. Арнаулы салық режимдері 2 2
28. Патент қүнын, тіркелген жиынтық 

салықты, бірынғай жер салығын 
есептеу, декларацияны толтыру.

2 2

29. Жер қойнауын пайдаланушыларға 
салық салу

2 2

30. Жер қойнауын пайдаланушылар 
төлемдерін есептеу, салық 
декларацияларын толтыру.

2 2

31. Алымдар. Төлемдер. Мемлекеттік 
баж салығы.

2 2

32. Салық органдарында есепті 
ұйымдастыру.

2 2

33. Салықтың экономикалық мазмұны 
және маңызы. Салық салу негіздері.

2 2

Сағат саны 66 66

Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмүны
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-тақрып. Салықтың экономикалық мәні.
Салықтар туралы ұғым және оның әлеуметтік - экономикалық мәні. Салықтар мен салық 
салуды құрудың негіздері. Қаржылық қатынастар жүйесіндегі салықтардың орны. 
Салықтың ерекшелік белгілері. Салық көріністерінің үйымдық формалары. Салық 
функциялары. Салықтардың объективті қажеттілігі. Салықтардың пайда болуына, дамуына 
және қолданудағы мемлекеттік рөлі.
Салықтар қызметі, үлттық табысты қайта белгілеудегі салықтардың рөлі. Салықтардың 
фискальды маңызы. Салықты экономикалық ынталандыру ретінде қолдану.

3-тақрып. Салық және салық салудың қүрылым негіздері.
Салық механизмінің негізі ретінде салық салуды үйымдастыру. Салық элементтері туралы 
үғым. Салық объектісі мен салық субъектісі. Салықтың инструментарийлері. Салық 
ставкалары. Салық ставкаларының түрлері, олардың нарықтық экономика жағдайындагы 
маңызы. Салық төлеудің әдістері олардың сипаттамалары. Салық жеңілдіктері оның 
өндірісті ынталандырудағы және табысты реттеудегі маңызы. Адам Смиттің салық салу 
принциптері туралы теориясы, оның салық салу жүйесін құрудағы рөлі.

4-тақрып. Салық және салық салудың құрылым негіздері, салық міндеттері.
Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған салық салу принциптері, оларға 
сипаттама және салық салу жүйесін құрудағы рөлі. Салық міндеттері.



5-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу.
Салық жүйесі туралы ұғым. Салықтардың классификациясы. Казіргі салық жүйесінің 
сипаттамасы. Қазақстан Республикасының салық жүйесі. Қазақстан Республикасының 
салық жүйесінің даму кезеңдері. Салықтарды сыныптау. Тікелей және жанама салықтар, 
олардың өзара қатынасы. Табысқа және мүлікке салынатын салықтар. Заңды және жеке 
түлғалардың салықтары. Бюджеттік жүйе бойынша салықтардың бөлінуі.
Мемлекеттік салық салықты реттеу эдістері мен формалары. Нарық жағдайында 
экономиканы мемлекеттік реттеу. Салықтық жоспарлау. Салықтық бақылау. Салықтың 
реттеу міндеттері мен мазмүны. Салық ставкаларының әсері, салық жеңілдіктері, 
мемлекеттік бюджет табыстарына заңды және жеке тұлғалар қызметі нәтижесіне салық 
санкцияларының ықпалы. Бүгінгі Казақстан экономикасын дамытудағы мемлекеттік 
салықтық реттеудің ерекшеліктері.

6-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу. Қазақстан Республикасының салық 
қызметінің органдары.
Салық қызметі органдарының қүрылымы мен міндеттері. Салық қызметі органдарының 
қүқықтары. Салық қызметі органдарының міндеттері. Салық қызмет органдарының басқа 
мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігі. Салық қызметі органдары лауазымдық 
тұлғалардың қүқықтық және әлеуметтік қорғауы. Жергілікті салық комитеті. Оның жұмыс 
ерекшелігі. Салық нұсқаушысының кызметтік міндеттері.

7-тақрып. Салық жүйесі Салықтық реттеу. Қазақстан Республикасының салық 
қызметінің органдары. Салық комитетіне бейнеэкскурсия-сабақ.
«Салықтар мәні. Салық және салық салу негіздері. Салық жүесі» Салық комитетіне 
бейнеэкскурсия - сабақ. Салық қызметі органдарының міндеттері. Салық қызмет 
органдарының басқа мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестігі.

8-тақрып. Шетелдік салықтар.
Қазіргі еуропалық салық салу: Үлыбритания, Франция, Германия, Италия, Испания, 
Австрия, Швеция салығы. АҚШ, Канада салықтары. Жапония, Қытай салықтары. 
Қазақстанның салық салуы әлем қауымдастығында дамуы. Салықтың экономикалық 
табиғаты. Салық салу негіздері.

9-тақрып. Жер салығы.
Жер салығының экономикалық мәні және олардың салық жүйесіндегі рөлі мен дамуы. 
Жерге мемлекеттік меншіктің экономикалық жүзеге асуы ретіндегі жер үшін төлем. Жер 
санаттары. Жеке меншіктілігі. Жер салығын есептеудің негіздері. Жер салығын төлеушілер. 
Жер салығын төлеуден босату. Салық салу объектілері. Жекелеген жағдайларда салық салу 
объектісін анықтау. Салық базалары. Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерге, елді 
мекен жерлеріне, өнеркәсіп жерлеріне, көлікке, байланыс пен қорғанысқа, ерекше 
қорғаудағы табиғат жерлеріне, орман қоры, су қоры мен жер қорларына жер салығын 
есептеу тәртібі. Занды тұлғалардың салық төлеуі және есептеу. Жеке жағдайлардағы 
салықты есептеу ерекшеліктері. Жеке түлғалардың салық төлеуі және есептеу тәртібі. 
Салық кезеңдері және салықтық декларациялар.

10-тақрып. Занды түлғалардың жер салығын есептеуге, жеке түлғалар салыған 
есептеуге өндірістік жағдайды шешу.

Заңды түлғалардың жер салығын есептеуге, жеке түлғалар салығын есептеуге 
өндірістік жағдайды шешу, хабарламаларды толтыру, ағымдағы төлемдер, декларация, 
ағымдағы төлемнің есеп айырысу бланкісін толтыру.

11-тақрып. Мүлік салығы.



Мүлік салығының экономикалық мәні құру принциптері мен функциялары. Жеке 
түлғалар, жеке кәсіпкерлер және заңды тұлғалардың мүлік салығын төлеу. Жекелеген 
жағдайларда салық төлеушіні анықтау. Жеке тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, заңды түлғалар 
үшін салық салу объектісі. Салық базасы. Салық ставкалары. Салық ставкаларын жіктеу. 
Жеке кәсіпкердің және заңды түлғалардың мүлік салығын төлеу және есептеу тәртібі. Жеке 
тұлғалардың салық төлеуі және есептеу тәртібі. Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер беру 
тәртібі. Салық кезеңдері және салықтық есептілігі. Құрылымдық бөлімшелері бар заңды 
түлғалардың салықтық есеп беру ерекшеліктері.

12-тақрып. Мүлік салығын есептеуге өндірістік жағдайды шушу, ағымдағы 
төлемнің есеп айрысуын толтыру.
Мүлік салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, ағымдағы төлемнің есеп айырысуын 
толтыру. Салық базасы. Салық ставкалары. Салық ставкаларын жіктеу. Жеке кәсіпкердің 
және заңды түлғалардың мүлік салығын төлеу және есептеу тәртібі. Жеке тұлғалардың 
салық төлеуі және есептеу тәртібі. Мүлік салығы бойынша жеңілдіктер беру тәртібі.

13-тақрып. Көлік қүралдары салығы.
Көлік кұралдарына салынатын салықтардың экономикалық мазмүны мен қүру негіздері. 
Көлік қүралдары салығының төлеушілері. Салық салу объектілері. Салық ставкалары. 
Двигатель көлеміне, көлік құралдары түріне байланысты салық ставкаларын жіктеу. Түзету 
коэффициенттерін қолдану тәртібі. Салық жеңілдіктері. Салықты есептеу тәртібі және 
төлеу мерзімдері. Көлік құралын тапсыру кезінде салықты есептеу тәртібі. Салық кезеңі. 
Салық декларациясы.
Тәжірибелік сабақ

14-тақрып. Көлік құралдары салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, 
көлік құралы салығы бойынша декларацияны толтыру.
Көлік құралдары салығын есептеуге өндірістік жағдайды шешу, көлік кұралы салығы 
бойынша декларацияны толтыру. Көлік қүралдары салығының төлеушілері.

15-тақрып. Акциздер.
Акциздердің шығу тарихы, маңызы және экономикалық мәні. Акциз төлеушілер. Акцизді 
тауарлардың тізімі және қызмет түрлері. Акциздер ставкалары. Отандық өндіріс 
тауарларына және шет елдерден келетін тауарларға адвалорлы жэне тұрақты акциздік 
ставкалар. Салық базасы.

16-тақрып. Акциздер, нарықтық бағаларды еркін есептеу,салықтық базаны 
анықтау.
Нарықтық бағаларды еркін есептеу, салықтық базаны анықтау, отандық өндіріс тауарлары 
бойынша, акциздік қызмет түрлері бойынша және шет елдерден келетін тауарлар бойынша 
акциздердің сомасын есептеу, декларация бланкілерін және барлық қызмет түрлері 
бойынша есеп айырысуды толтыру.

17-тақрып. Қосылған қүн салығы.
Қосылған қүн салығының маңызы және экономикалық мәні. Салық салу объектілері. 
Қосылған құн салығының салық төлеушілері. Қосылған қүн салығы бойынша есепке алу 
талаптары. Есепке алу жері жэне куәлігі. Есептен алу тәртібі. Импортқа салық салу және 
айналымға салық салуды анықтау тәртібі. Импортқа салық салу жэне айналымға салық 
салуды түзету.

18-тақрып. Қосылған құн салығын есептеу, есепке алу көлемін анықтау.
Импортқа салынатын салық және айналымға салынатын салықты анықтауға есептерді 
шығару, бюджетке төлеуге тиісті қосылган қүн салығын есептеу, есепке алу көлемін 



анықтау, барлық қосымшалар түрлерімен декларацияны толтыру, ҚҚС қайтару туралы 
өтініш.

19-тақрып. Корпорациялық табыс салығы.
Заңды түлғаға корпорациялық табыс салығының қажеттілігі және экономикалық мазмүны. 
Қазақстан Республикасындағы заңды түлғалардың табыстарына салық салу жүйесінің 
дамуы. Бюджет табысын қалыптастырудағы заңды тұлғалардың табыстарына салық салу 
жүйесін дамыту. Бюджет табысын калыптастырудағы заңды түлғалардан корпорациялық 
салықтың рөлі. Заңды түлғалардан корпорациялық салық қүру негіздері. Корпорациялық 
табыс салығын төлеушілер. Резидент және резидент емес заңды түлғалар үғымы. Салық 
салу объектілері. Салық салынатын табыс.

20-тақрып. Иивестицнялық салық преференциялары.
Салық преференциялары - үғымы және маңызы. ҚР инвестициялық салық 
преференциялары. Инвестициялық салық преференцияларын қолдану тәртібі. 
Преференция беру. Преференция әрекетінің мерзімі. Преференция әрекетінің тоқталуы.

21-тақрып. Әлеуметтік салық.
Әлеуметтік салықтың экономикалық мазмүны. Әлеуметтік салық төлеушілер. Салық салу 
объектілері. Салық ставкалары. Салық төлеу және есептеу тәртібі. Мемлекеттік 
мекемелердің салықты төлеу ерекшеліктері. Қүрылымдық бөлімшелердің салықты төлеуі 
және есептеу тәртібі. Құрылымдық бөлімшелер бойынша әлеуметтік салыққа есеп айырысу 
және салық бойынша декларация тапсыру тәртібі.

22-тақрып. Әлеуметтік салықты есептеу бойынша өндірістік жағдайды шешу, 
салық декларациясын толтыру.
Әлеуметтік салықты есептеу бойынша өндірістік жағдайды шешу, салық декларациясын 
және әлеуметтік есеп айырысуды толтыру. Салық ставкалары. Салық төлеу және есептеу 
тәртібі. Мемлекеттік мекемелердің салықты төлеу ерекшеліктері.

23-тақрып. Жеке табыс салығы.
Жеке тұлғалардың жеке табыс салығының әлеуметтік - экономикалық мақсаты және оның 
халықтан салық салудағы орны. Бюджет табыстарын қалыптастырудағы жеке табыс 
салығының рөлі.
Жеке түлғалардан жеке табыс салығын қүрудың негіздері. Салық төлеушілер. ҚР 
азаматтары - жеке тұлғалары, азаматтығы жоқ азаматтар және шетел, азаматтары. Резидент 
емес - жеке тұлғаларға салық салу ерекшеліктері.

24-тақрып. Жеке табыс салығын есептеу миндеттерін шешу, дербес шоттарды 
толтыру.
Әртүрлі жағдайлар бойынша жеке табыс салығын есептеу шешу, дербес шоттарды толтыру, 
декларация бланкілерін және қосымша формаларын толтыру тәртібі. Төлемдер көзіне 
салынбайтын табыстар: мүлік табысы, адвокаттар және жеке нотариустар салығы, жеке 
кәсіпкер табысына салынатын салық, басқа табыстар. Жеке табыс салығын төлеу және 
есептеу тәртібі. Жеке табыс салығы бойынша декларацияны үсыну және қүру тәртібі.

25-тақрып. Резидент емес табысқа салық салу.
Резидент және резидент емес туралы түсінік. Резидент емес тұрақты мекемесі. Қазақстан 
Республикасындағы резидент емес табы салығы Қазақстан Республикасында тұрақты 
мекеме арқылы қызмет асыратын резидент емес заңды түлғалардың табысына салық салу. 
Резидент емес жеке түлғаларға салық салу тәртібі.
Халықаралық келісім - шарт бойынша арнайы жағдайлар.



26-тақрып. Резидент емес табысқа салык салу, төлем көздеріне табыс салығын 
есептеуге өндіріс жағдайын шешу.

Төлем көздеріне табыс салығын есептеуге өндіріс жағдайын шешу. Резидент емес 
түрақты мекемесі. Қазақстан Республикасындағы резидент емес табыс салығы.

27-тақрып. Арнаулы салық режимдері.
Шағын және орта бизнес үшін арнаулы салық тәртібін орнатуды маңызы мен қажеттілігі. 
Арнаулы салық режимі: экономикалық мазмұны мен аумағы. ҚР шағын және орта бизнесті 
реттеу. Шағын және орта бизнес заңнамалық база. Арнаулы салық режимдерін қолдану 
ерекшеліктері Арнаулы салық режиміне кірмейтін қызмет түрлері.

28-тақрып. Патент құнын, тіркелген жиынтық салықты, бірынғай жер салығын 
есептеу, декларацияны толтыру.
Патент құнын, тіркелген жиынтық салықты, бірыңғай жер салығын есептеу, декларацияны 
толтыру. ҚР шағын және орта бизнесті реттеу. Шағын және орта бизнес заңнамалық база.

29-тақрып. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.
Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу, арнайы төлемдерді қолдану салалары және 
экономикалық мазмұны. Жер пайдаланушыларға арнайы төлемдер қүру ерекшеліктері 
инвестициялық процестерді ынталандырудағы рөлі.

30-тақрып. Жер қойнауын пайдаланушылар төлемдерін есептеу, салық 
декларацияларын толтыру.
Жер қойнауын пайдалану шартынын салық тәртібінің моделі. Салық сараптамасы.
Бонустар, роялтилер, жоғарғы пайдаға салық, өнімді бөлу бойынша Қазақстан 
Республикасының үлесі, өнімді бөлу туралы келісім-шарт бойынша қызметін жүзеге 
асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі.

31-тақрып.Алымдар.Төлемдер. Мемлекеттік баж салығы.
Алымдардың ерекше сипаттамалары және мәні. ҚР жерінде қолданыстағы алымдар түрлері. 
Мемлекеттік тіркеулер алымы: заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, қозғалмайтын мүлік 
құқығы және онымен мәміле жасау, жоғарғы жиілік қүрылымы жэне радиоэлектрондық 
қүралдар, механикалық көлік құралдары мен прицептер, теңіз, өзен, және кіші көлемді 
судалар, азаматтық, әуе ссудалары, судна ипотекалары, дәрі қүралдары, ҚР жерінде 
автокөлік құралымен өтуіне алымдар, аукциондық алымдар, жеке қызмет түрлерімен 
шүғылдану қүқығына лицензиялық алымы, телевизиялық және радиохабарлау 
ұйымдарының радиожиілігі спектірін қолдану рүқсатын беру алымы. Төлешілер, алымды 
төлеу және есептеу тәртібі. Салық декларациясы.

32-тақрып. Салық органдарында есепті үйымдастыру.
Салықтарды есептеу және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер. Салықтар түсіміне 
және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер есебін үйымдастыру. Салық есебінің 
мақсаттары мен міндетгері. Салық есебін жүргізу тәртібі. Құжаттар, оның негізінде 
салықтар есебі және бюджетке төленетін басқа төлемдер жүргізіледі. Кітаптар мен 
карточкаларда дербес шоттарды жүргізу тәртібі: төлемдер және есептелген салықтар 
соммасының есебі, салықтан түскен түсімдер есебі, есеп айырысу мен қайтарулар есебі, 
дербес шоттар карточкаларына қорытынды жүргізу, дербес шоттарды тексеру.

33-тақрып. Салықтың экономикалық мазмүны және маңызы. Салық салу 
негіздері.
Қаржы ғылымдары бөлімінің арналған салықтар туралы ілімі. Салықтар мен салық салудың 
механизм мәнінің теориялық негізі-мемлекеттік қаржы туралы ілімі. Салықтарды үйрену 
қажеттілігі және оны ұйымдастыру. Салық және салық салуды оқып - үйрену барысындағы 



тарихи және логикалық әдістер маңызы. Салық салудың пайда болуы мен дамуы. «Салық 
және салық салу» оқу пәні ретінде, оның арнайы оқу курстары және жалпыкәсіптік пәндер 
мен байланысы. «Салық және салық салу» оқу пәнінің құрылымы, оның салық органдары 
үшін мамандарды даярлаудағы маңызы.

Әдебиеттер тізімі және оқыту құралдары
1. ҚР Азаматтъіқ кодексі
10. ҚР орман кодексі
11. ҚР су кодексі
12. Сборник по разъяснению основных положений кодекса РК "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет" - Астана "БИКО Принт" 2002г.
13. «Салық және салық салу» Т.Н.Крамаренко, А.М. Қомбарова
2 .«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Заң 
3 .(Салық кодексі) 12.06.01 № 210-Н (ақырғы енгузілерімен)
4 ,"ҚР кеден ісі туралы" Заң
5. ҚР "Бюджеттік жүйесі туралы"
6. "Жеке кәсіпкерлік туралы" 19.06.1997ж.
7. "ҚР ұлттық банкі туралы"
8. ҚР "Жер туралы" заңы
9. ҚР Президенттінің жарлығы "О приоритетах и региональных программах поддержки и 
развития малого предпринимательства в РК" от 07.07.1997г.
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Түсіндірме жазба

Пән/модуль сипаттамасы:

Қаржылық есеп беру - бүл кәсіпорынның есепті кезеңдегі қаржы-шаруашылық қызметіне сипаттама 
беретін белгілі нысандарға топтастырылған көрсеткіштер жүйесі.

Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында есеп беру көрсеткіштерінің рөлі басқару шешімдерін қабылдау 
кәсіпорынның нарықтағы жағдайын анықтаү кезінде өте маңызды

Қалыптастырылатын қүзіреттілік:

- қаржылық есепті талдау; 

•
- қаржылық есептің мәнін түсіну;

- қаржылық есептің 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 үсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдері, 
электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік қүралдар.

Оқытушының байланыс ақпараты:

Пернебаева Ж.Ж. тел.:+77071585080

e-mail:



Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

№ Бағдарлама мазмұны (тараулар, 
тақырып)

Барлық сағат Оның ішінде

Теориялық

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

7. Негізгі құралдардың тозу есебі 2 2
8. Материалдық емес активтер есебі 2 2
9. Материалдық емес активтер 

амортизациясының есебі
2 2

10. Материалдық қорлар есебі 2 2
11. Т ау арлы-материалды 

құндылықтардың есебі
2 2

12. Материалдық құндылықтардың 
қоймадағы есебі

2 2

13. Еңбек және оның төлемақысының 
есебі

2 2

14. Төлемақы төлеу тәртібі, 
депонирленген сомалардың есебі

2 2

15. Жинақтау зейнетақы қорларына және 
әлеуметтік салық қорларының есебі

2 2

16. Өндіріс шығындарының есебі 2 2
17. Шығындар түрлері 2 2
18. Өндірістік жоғалтулар есебі 2 2
19. Шығындар есебінің нормативті әдісі 2 2
20. Өнімні өзіндік құнының 

калькуляциясы
2 2

21. Дайын өнім және оны сату есебі 2 2
22. Сатып алушылармен есеп айырысу 

есебі
2 2

23. Қаржылық нәтижелер есебі 2 2
24. Меншікті капитал есебі 2 2
25. Сыртқы экономикалық қызмет есебі 2 2
26. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер 

импорты мен экспорт 
операцияларының есебі

2 2

27. Үйымның есеп саясаты 2 2
28. Үйымның қаржылық есеп беруі 2 2



29. Есеп беру кезеңі және қаржылық есеп 
беру мерзімдері

2 2

30. Қаржылық есептің салалық 
ерекшеліктері

2 2

31. Ауыл шаруашылығы ұйымдарының 
есебі

2 2

32. Ауыл шаруашылығындағы өндірістің 
жіктелуі

2 2

33. Мал шаруашылығындағы өндірілген 
өнімнің есебі

2 2

34. Егін шаруашылығы өнімдерінің есебі 2 2
35. Қаржылық есептің туристік 

компаниялардағы ерекшеліктері
2 2

36. Автокөлік үйымдарындағы 
қаржылық есептің ерекшеліктері

2 2

37. Сауда кәсіпорындарындағы 
қаржылық есеп

2 2

38. Қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарындағы қаржылық есеп

2 2

39. Құрылыстағы қаржылық есепті 
ұйымдастыру

2 2

40. Құрылыс өндірісінің шығындарының 
есебі

2 2

41. Ұйымның есеп саясаты 1 1
Сағат саны 81 81

Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмүны.
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. Үйымда қаржылық есепті үйымдастырудың 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 үлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотының операциялар есебі. 
Банктегі үлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотты ашу тәртібі және қүжатты 
операцияларын рәсімдеу.

4-тақырып. Ақшалай аударымдар есебі (2 сағат теория)Ақшасыз есеп айырысу 
формалары.Ақшалай аударымдар есебі. Банктердегі басқа арнайы шоттар бойынша 
операциялар есебі. Банктердегі шетелдік валютадағы ағымдағы корреспонденттік шоты 
бойынша операциялар есебі. Бағамдык айырма түсінігі және есебі. Кассадағы үлттық және 
шетел валюталарындағы операцияларды күжаттық рәсімдеу, есеп беруі және есебі.



5-тақырып. Банк несиелерінің есебі
Алғашқы қүжаттарды, кассалық және аванстық есептерді толтыру. Банк несиелері, қүнды 
қағаздар, ақшалай құжаттар, дебиторлармен кредиторлармен есеп айырысу есебі, кассадағы 
есепті сома есебі, ағымдағы банк шотындағы теңге және валюталық әрекеттер есебі 
бойынша шоттар корреспонденциясын қүру.

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.

7-Тақырып. Негізгі құралдардың тозу есебі.
Негізгі құралдар қозғалысы бойынша алғашқы құжаттарды толтыру. Негізгі құралдарды 
жөндеу түрлері, орындау әдістері және есебі. Негізгі құралдардың амортизациясын есептеу, 
негізгі құралдардың келіп түсуі және шығу әрекеттеріне байланысты шоттар 
корреспонденциясын қүру.

8-Тақырып. Материалдық емес активтер есебі.
Материалдық емес активтердің түсінігі, маңызы, түрі және бағалануы. Материалдық емес 
активтердің түсуі, қүрылуы және шығу себебі Материалдық емес активтер 
амортизациясының есебі.

9-Тақырып. Материалдық емес активтер амортизациясының есебі.
Материалдық емес активтердің түсінігі, маңызы, түрі және бағалануы. Материалдық емес 
активтердің түсуі, құрылуы және шығу себебі Материалдық емес активтер 
амортизациясының есебі.

10-Тақырып. Материалдық қорлар есебі.
Материалдық қорлар, олардың жіктелуі, бағалануы және есебінің мақсаты. Материалдарды 
қоймаға қабылдау және оларды өндіріске босатуын құжаттау. Материалдық 
қүндылықтардың қоймадағы есебін үйымдастыру.

11-Тақырып. Тауарлы-материалдық құндылықтар есебі.
Материалды-жауапты түлғалардың есебі. Материалдық қүндылықтарды сатып алу және 
жабдықтаушылармен есеп айырысу. Сатып алынған материалды қүндылықтар бойынша 
қосылған қүн салығы және акциздер есебі. Материалдық қүндылықтардың 
бухгалтериядағы есебі. Өндіріске жұмсалған материалдарды бағалау тәсілдері. Тауарлы- 
материалды құндылықтарды мүліктік түгендеу және қайта бағалау. Мүліктік түгендеу 
қорытындысын рәсімдеу. Тауарлы-материалды қүндылықтарды мүліктік түгендеу және 
қайта бағалау нәтижелерін есепте көрсету.

12-Тақырып. Материалдық қүндылықтардың қоймадағы есебі.
Материалдық қорлар, олардың жіктелуі, бағалануы және есебінің мақсаты. Материалдарды 
қоймаға қабылдау және оларды өндіріске босатуын құжаттау. Материалдық 
қүндылықтардың қоймадағы есебін ұйымдастыру.

13- Тақырып. Үйымдардағы еңбек және төлемақы есебі.
Үйымдардағы еңбек және төлемақы есебінің мақсаттары. Төлемақы нысандары мен 
түрлері. Тарифтік тор жэне оның разрядтары. Жүмыс уақытының есебі. Еңбек және оның 
төлемақысын құжаттау. Кесімді және мерзімді төлемақы бойынша алғашқы қүжаттар. 
Есеп-төлем ведомосін кұру,

14-Тақырып. Төлемакы төлеу тәртібі, депонеттелген сомалардың есебі.
Үйымның төлемакы бойынша каржылық есеп мәліметтерінің есептемедегі көрсетілуі. 
Жүмыс уақытын пайдалану есебінің табелі. Есеп-төлем ведомосы, есеп регистрлері. 
Төлемақының әр түрлі жүйесінде төлемақыны есептеу. Ауырғаны туралы қағаз, кезекті 
демалыс уақыты үшін жәрдемакы және сыйақы есептеу бойынша есеп жүргізу. Есеп-төлем 



ведомосын құру. Төлемақы есебімен байланысты операцияларға шоттар 
корреспонденциясын қүру, бухгалтерлік есептің есеп регистрлеріне жазу.

15-Тақырып. Жинақтау зейнетақы қорларына және әлеуметтік салық 
қорларының есебі.
Төлемақы нысандары мен түрлері, тарифтік жүйе туралы. Жеке табыс салығы және 
төлемақыдан ұсталынатын баска да үсталынымдар туралы. Жинақтау зейнетақы қорына 
аударымдар және әлеуметтік салық туралы

16-Тақырып. Өндіріс шығындарының есебі.
Нарықтық экономика жағдайындағы өндіріс шығындары есебі мен бақылауының 
мақсаттары.Өндіріс шығындары есебін ұйымдастырудың негізгі принциптері және 
өндірістік есеп шоттарындағы өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы.

17-Тақырып. Шығындар түрлері.
Тура шығындар қүрамы мен сипаттамасы және олардың негізгі өндіріс шығындары 
элементтерінің шоттарында көрсетілу тәртібі.Үстеме шығындар, олардың құрамы мен 
сипаттамасы.Үстеме шығындарды тарату тәсілдері және есебі.Көмекші өндіріс жөне 
шығындар түрлері, олардың есебі мен көмекші өндіріс қызметтерін тарату.

18-Тақырып. Өндірістік жоғалтулар есебі.
Негізгі өндіріс шығындары есебімен және өнім ендірумен байланысты көмекші өндіріс, 
үстеме шығындар, өндірістік жоғалтулар есептерінің операцияларына шоттар 
корреспонденцияларын қүру, осы операцияларды есеп регистрлерінде бейнелеу. Өнім және 
ақаудан болған жоғалтулар калькуляциясын қүру.

19-Тақырып. Шығындар есебінін нормативті әдісі
Шығындар есебінін нормативті әдісінің мәні. Өндіріс шығындары есебінің негізгі әдістері. 
Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны калькуляциясы есебінің қайта өңдеу әдісін 
қолдану объектілері және сипаттамасы. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны 
калькуляциясы есебінің процестік әдісі. Әлеуметтік сфера шығындарының түрі, мағынасы 
және есебі. Жалпы және әкімшілік шығындарының есебі.

20-Тақырып. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы.
Калькуляция үғымы, мәні және калькуляция объектілері. Өндіріс шығындары есебінің 
негізгі әдістері. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны калькуляциясы есебінің 
қайта өңдеу әдісін қолдану объектілері және сипаттамасы. Өндіріс шығындары және 
өнімнің өзіндік қүны калькуляциясы есебінің процестік әдісі. Әлеуметтік сфера 
шығындарының түрі, мағынасы және есебі. Жалпы және әкімшілік шығындарының есебі.

21-Тақырып. Дайын өнім және оны сату есебі.
Дайын өнім есебінің мақсаттары. Дайын өнімді бағалау. Дайын өнімнің қозғалысы, оны 
тиеу және сатуды құжаттау. Дайын өнімнің қоймадағы есебін ұйымдастыру.Дайын өнімнің 
бухгалтериядағы есебі. Дайын өнімді сату есебі.

22-Тақырып. Сатып алушылармен есеп айырысу есебі.
Дайын өнімді сату шығындарының есебі. Сатып алушылармен есеп айырысу есебі. 
Қосылған қүн салығы бойынша бюджетпен есеп айырысу есебі. Тауар алмасу (бартерлік) 
кезіндегі дайын өнімді сату есебі. Дайын өнімді мүліктік түгендеу және оның нәтижелерін 
есепте көрсету

23-Тақырып. Қаржылық нәтижелер есебі.
Қаржылық нәтижелердің қүрылу тәртібі. Табыс, жиынтық табыс, негізгі қызметтен түскен 

табыс (зиян), негізгі емес қызметтен түскен табыс (зиян), салық салынатын табыс және таза 
табыс үғымы, қалыптасуы және есебі. Қосымша төленген капитал есебі. Резервті капитал 
есебі. Жиынтық табыс (зиян) есебі. Таратылмаған табыс (жабылмаған зиян) есебі.

24-Тақырып. Меншікті капитал есебі.



Меншікті капитал есебі. Жарғылық капиталдың құрылу тәртібі және есебі. Акционерлік 
қоғамдардағы жарияланған, шығарылған және айналымдағы акциялар. Төленбеген капитал 
есебі. Заңды тұлғамен сатылып алынған акциялар. Қайтарылып алынған капитал. Акция 
иеленушілердің қүқықтары. Жай және артықшылығы бар акциялар бойынша дивидендтер 
төлеу және есебі.

25-Тақырып. Сыртқы экономикалық қызмет есебі.
Нарықтық экономика қатынастарындағы сыртқы экономикалық қызметтің негізгі 
бағыттары. Сыртқы саула операциялары: экспорт, импорт, реэкспорт. Сыртқы 
экономикалық қызметтің құжатты рәсімделуі. Тасымалдау шарттарының түрлері. Экспорт 
және импорт лицензиялау. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер экспорты 
операцияларының есебі. Экспортерда және делдалдағы өнімді сату бойынша 
операцияларды көрсету.

26-Тақырып. Тауарлар, жұмыстар және қызметтер импорты мен экспорты 
бойынша операциялар есебі.
Тауарлар, жұмыстар және қызметтер импорты бойынша операциялар есебі. Әкелімнің 
кедендік құнын анықтау әдістері. Тауарлар реимпорты операцияларының есебі. 
Толлингтік операциялар есебі. Келісім- шарт, мәмілелер. Экспорт және импортқа 
лицензиялар, кеден декларациялары

27-Тақырып. Үйымның есеп саясаты.
Есеп саясатының ұғымы және құрылуы. Қаржылық есеп стандарты. Қаржылық есеп 
стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілдерін таңдау. Бухгалтерлік есептің 
ұйымдастыруын, техникасын және формаларын таңдау. Есеп саясатын ашу 

28-Тақырып. Үйымның қаржылық есеп беруі
Экономикалық ақпарат жүйесіндегі қаржылық есеп берудің мағынасы. Ұйымның қызметі 
туралы қаржылық ақпаратты сыртқы және ішкі пайдаланушылар. Қаржылық есеп берудің 
құрамы. Бухгалтерлік баланс. Қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижесі туралы есеп беру. 
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру. Түсіндірме жазба. Қаржылық есеп 
стандарттары

29-Тақырып. Есеп беру кезеңі және қаржылық есеп беру мерзімдері.
Есеп беру кезеңі және қаржылық есеп беру мерзімдері. Жылдық қаржылық есеп беруді 
қүрудық дайындық жұмыстары: негізгі құралдарды, тауарлы-материалдық 
қүндылықтарды, ақша қаражаттары мен есеп айырысуларды мүліктік түгендеу нәтижелерін 
есепте көрсету; жинақтау және талдау есептері мәліметтерін салыстыру; баланс баптарын 
бағалауды тексеру. Қорытынды баланс және қаржылық есеп берудің басқа формаларын 
К¥РУ-

30- Тақырып. Қаржылық есептің салалық ерекшеліктері.
Ауыл шаруашылығы үйымдары есебінің мақсаттары. Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
негізгі ерекшеліктері және олардың бухгалтерлік есептің әдістемесі мен 
үйымдастырылуына ықпалы.

31-Тақырып. Ауыл шаруашылығы ұйымдары есебі.
Ауыл шаруашылығы ұйымдары есебінің мақсаттары. Ауыл шаруашылығы өндірісінің 
негізгі ерекшеліктері және олардың бухгалтерлік есептің әдістемесі мен 
үйымдастырылуына ықпалы.

32-Тақырып. Ауыл шаруашылығындағы өндірістің жіктелуі.
Ауыл шаруашылығындағы өндірістің жіктелуі. Ауыл шаруашылығындағы негізгі құралдар 
қүрамы және есебінің ерекшеліктері. Негізгі табынды қүру есебі. Негізгі табыннан 
шығарылған малдардың есебі. Ауыл шаруашылығындағы негізгі құралдарға салық салу 
есебінің ерекшеліктері.



33-Тақырып. Мал шаруашылығындағы өндіріс шығындары және өндірілген 
өнімдерінің есебі.

Мал шаруашылығының өндіріс шығындары және өндірілген өнімдерінің есебі. Ауыл 
шаруашылығы кәсіпорындарындағы көмекші өндіріс шығындары және жүмыстары мен 
қызметтерінің, өнімнің өзіндік құнын есептеу ерекшеліктері. Осы жұмыстар мен 
қызметтердің қүнын тарату жэне шығару тәртібі.

34-Тақырып. Егін шаруашылығы өнімдерінің есебі
Егін шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын (калькуляциялау) есептеу және оны сату. 
Өндірісті ұйымдастыру және басқару шығындары. Үстеме шығындар құрамы және оларды 
есептеу және тарату тәртібі. Егін шаруашылығының өндіріс шығындары және өндірілген 
өнімдерінің есебі. Егін шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын (калькуляциялау) есептеу.

35-Тақырып. Қаржылық есептің туристік компаниялардағы ерекшеліктері
Туристік қызмет көрсетулер мен олардың мәні. Туристік бизнес ұйымдарындағы 
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру. Турөнімінің бағасының қалыптасу саясаты. Туристік 
оператормен құрылған турөнімінің өзіндік құнынның шығындар қүрамы жәнс 

• калькуляциялау. Турөнімін сатудан кірістер мен шығыстар есебі. Туристік агенттік қызмет.
36-Тақырып. Автокөлік үйымдарындағы қаржылық есептің.
Автокөліктік қызмет көрсетулер мен олардың мәні. Автокөлік ұйымдарындағы 

бухгалтерлік есепті үйымдастыру. Негізгі құралдар есебі. Тауарлы-материалдық қорлар 
есебі. Автокөліктік қызмет көрсетулерден кірістер мен шығыстар есебі.

37-Тақырып. Сауда кәсіпорындарындағы қаржылық есеп.
Саудадағы қаржылық есептің үйымдастырылу ерекшеліктері. Сауда ұйымдарының түрлері. 
Көтерме тауар айналымының есебі. Бөлшек сауда айналымының есебі. Консигнацияға 
алынған және консигнацияға берілген тауарларды сату есебі.

38-Тақырып. Қоғамдық тамақтандыру үйымдарындағы қаржылық есеп.
Түрғылықты халықтан комиссияға алынған тауарлар есебі. Экспорт және импорт 

операцияларының есебі. Қоғамдық тамақтандыру есебінің ерекшеліктері. Сауда 
шығындарының есебі және жіктелуі. Қаржылық нәтижелер есебі.

39-Тақырып. Қүрылыстағы қаржылық есепті үйымдастыру.
Құрылыс өндірісінің үйымдастырушылық-техникалық ерекшеліктері, қүрылыстағы 

өндіріс шығындарының қалыптасуы. Орындалған қүрылыс-монтаждық жұмыстар 
көлемінің есебі және қүжатты рәсімделуі. Құрылыстағы өндіріс шығындарының есебі, ақау 
есебі.

40-Тақырып. Қүрылыстағы өндіріс шығындарының есебі.
Құрылыс өндірісінің үйымдастырушылық-техникалық ерекшеліктері, құрылыстағы өндіріс 
шығындарының қалыптасуы. Орындалған құрылыс-монтаждық жұмыстар көлемінің есебі 
және құжатты рәсімделуі. Қүрылыстағы өндіріс шығындарының есебі, ақау есебі.

41-Тақырып. Үйымның есеп саясаты.
Есеп саясатының мазмұны белгіленген жағдайда үйым әкімшілігінің басқару процесін 
қандай дәрежедегі тиімділікке жеткізгендігі, үйымның қаржы жағдайы мен мұның 
өзгеріске түсуін, сондай-ақ шаруашылық қызметінің нәтижесін шындық және сенімді 
әдістермен дайындау үшін қолданылатын есеп принциптерін тандап алу бағытында 
ашылды.
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Түсіндірме жазба

Пән/модуль сипаттамасы:

Экономика мен қаржы өзара байланысты, бір-біріне ақпарат беріп, әсер етеді. Инвесторларға 
экономикалық мәліметтер маңызды, өйткені олар нарықтарға үлкен дәрежеде әсер етеді. Инвесторлар 
үшін экономика мен қаржыға қатысты «немесе / немесе» аргументтерден аулақ болу маңызды; екеуі де 
маңызды және жарамды қосымшаларға ие.

Жалпы, экономикаға, әсіресе макроэкономикаға назар аудару табиғат, мысалы, елдің, аймақтың немесе 
нарықтың қалай жүмыс істейтіні сияқты үлкен көрініске айналады. Экономика сонымен катар 
мемлекеттік саясатқа назар аудара алады, ал қаржының фокусы жеке, компанияға немесе салаға 
байланысты болады.

Қалыптастырылатын қүзіреттілік:

- Қаржы есебін талдау;

- Дағдарыс көзі және оның салдарын түсіну;

- Қаржы және несиесін талдау;

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

Постреквизиттер: «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 қүралдарды қолдану үсынылады: плакаттар, оқу бейнефильмдері, 
электронды оқулықтар, оқу және оқу-әдістемелік қүралдар.

Оқытушының байланыс ақпараты:

Тажибеков М.И. тел.: +77782995252

e-mail:



Оқу жүмыс бағдарламасының мазмүны

№ Бағдарлама мазмұны (тараулар, 
тақырып)

Барлық сағат Оның ішінде

Теориялық Зертханалық- 
практикалық

1. Кіріспе 2 2
2. Қаржылық есепті үйымдастырудың 

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 қүралдар, олардың қаржылық 

есептегі топтасуы
2 2

Сағат саны 12 12

І.Пәннің үлгілік оқу бағдарламасының мазмүны.
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 үйымдастырудың мақсаттары мен қағидалары.
Қаржылық есептің мақсатгары. 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 
қүрылымы.

3-тақырып. Ақшалай қаражаттар және несиелік қатынастар есебі.
Ақшалай қаражаттар, есеп айырысу және несиелік қатынастар есебінің мақсаттары. 
Банктердегі үлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотының операциялар есебі. 
Банктегі үлттық валютадағы ағымдағы корреспонденттік шотты ашу тәртібі және қүжатты 
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 үлттық және шетел валюталарындағы операцияларды құжаттық 
рәсімдеу, есеп беруі және есебі.
5-тақырып. Банк несиелерінің есебі.
Алғашқы қүжаттарды, кассалық және аванстық есептерді толтыру. Банк несиелері, қүнды 
қағаздар, ақшалай қүжаттар, дебиторлармен кредиторлармен есеп айырысу есебі, 
кассадағы есепті сома есебі, ағымдағы банк шотындағы теңге және валюталық әрекеттер 
есебі бойынша шоттар корреспонденциясын қүру.



6-тақырып. Негізгі қүралдар, олардьщ каржылық есептегі топтасуы.
Негізгі қүралдар, олардың каржылык есептегі топтасуы мен бағалануы.Негізгі 
құралдардың түсуі және пайдаланылуын күжатты есебін рәсімдеу. Негізгі құралдардың 
құрылу көздері. Ғимараттар мен кұрылғыларды 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 қүралы,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.



№ 6.1. нысан. ТОПТАҒЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
Форма № 6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГРУППЫ

№ 
р/с 
п/п

Білім алушының тегі, аты, 
әкесінің аты 

(бар болған жағдайда) 
Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии)

Атаулы кітап 
бойынша нөмірі 

Номер no 
поименной книге

Туған күні, 
айы және 

жылы 
Число, месяц и 
год рождения

Мекенжайы
Домашний адрес

Қосымша 
мәліметтер 
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) 4/ Of- 0$___________________________________
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы &HoL (ііt/ТПІiUlQUkEfl__ jj i.QUi-& Щ гуъ
Наименование производственного обучения и (или) профессіюнальной практики/

Р/с Білім алушыньщ тегі, аты, әкесінің аты

Күні
Дата

№ 
№

(бар болған жағдайда) 
Фамилия, имя, отчество обучающегося % % 4

% 4S
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. <

4- 4
%
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L Сабак 
күні 
Дата 

занятий

Сағаттар
Өндірістік 

оқыту шеберінің
» ч — — — —
s %
! Q

-^ 
*
—Ж1

иамы 
Количество 

часов

Саоактын
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__ £а____________________________________________
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Подпись мастера 
производствен- 
ного обучения
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) ,fu± ы _________________________________
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы /ч 7М оү )
Наименование производственного обучения и (или) профессиональной практики 7 J

Күні
Р/с Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты Дата
№ 
№

(бар болған жағдайда) 
Фамилия, имя, отчество обучающегося % 4 % % 7
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•e : кыту шебері
К—~ - грспзводственного обучения қолы
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№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) бі Л/ ОІ Ov _________________________ •
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік окыту және (немесе) кәсіптік практика атауы Ж Ct-hi C'ffi ( япдл
Наименование производственного обучения и (или) профессйональной практики

Р/с 
№ 
№ 
п/п

Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
(при его наличии)
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Дата
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Сабақтың тақырыбы 
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) Р/ 0<Р__________________________________________
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы uv&QtД/ CTTLLL ____________
Наименование производственного обучения и (или) профессйональной практики

Р/с 
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№ 
п/п

Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты 
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производствен- 
ного обучения
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) <^/ (97
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы (ТЯСл СС. (ft -ZL
Наименование производственного обучения и (или) профессиональной практики

Р/с Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты
Күні
Дата

—

1

№ 
№ 
п/п

(бар болған жағдайда) 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

(при его наличии)
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ного обучения
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) (Srf?

Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік окыту және (немесе) кәсіптік практика атауы (Упгы TL
Наименование производственного обучения и (или) профессиовальной практики

Р/с Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты
К^лгі 
Дата

№ 
№ 
п/п

(бар болған жағдайда) 
Фамилия, имя, отчество обучающегося 

(при его наличии)
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6.2 нысан ӨНДІРІСТІК ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ 
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) ______р/ (Рс/3______________________________________________
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы ____________
Наименование производственного обучения и (или) профессйөнальной практики

Р/с 
№ 
№ 
п/п

Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
(при его наличии)
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6.2 нысан ӨНДІРІСТПС ОҚЫТУДЫ ЕСЕПКЕ АЛУ
№ 6.2. УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Модульдің индексі (пән атауы) & Р___________
Индекс модуля (наименование дисциплины
Өндірістік оқыту және (немесе) кәсіптік практика атауы оТЗ-ЗЗГі < 
Наименование производственного обучения и (или) профессиойальной практики

Р/с 
№ 
№ 
п/п

Білім алушының тегі, аты, әкесінің аты 
(бар болған жағдайда)

Фамилия, имя, отчество обучающегося 
(при его наличии)
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