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Туспццрме жазба

Пэн/модуль сипаттамасы: Кэсштж тэяйрибесшщ жумыс оку багдарламасы темендейлерд1 камтиды

ЕНейзй экономикалык сурактарды,экономика теориясымен бизнес нейздершщ концептуалды 
нускаларын тусшу.

2.Елдщ элеуметак-экономикалык багым багыттарын аныктап быу, елдщ кыска жэне узак мерз1мд1 
багдарламаларын талдау.

3.Экономика формаларын быу, олардыц нейзй этаптарын, мазмунын, стратегиялык жоспарлау жэне 
бизнес-жоспарлау, ещцрютщ нейзй экономикалык керсетюштерш аныктау.

4.Элемд1к экономиканы даму тенденцияларын талдау, мемлекеттщ «жасыл экономикага» ауысуыныц 
нейзп максаттарын быу.

Калыптастырылатын куз1реттийк:

- Елдщ узак жэне кыска мерз1мд1 багдарламаларын талдау;

- Дагдарыс кез1 жэне оныц салдарын тусшу;

- Елдщ узак жэне кыска мерз1мд! багдарламаларын талдау;

- К^ойылган максаттарды жузеге асыруга кедерй болатын проблемаларды шешуге дайын болу;

Е[остреквизиттер: «Нарыктык экономика нейздерЬ, «Ka3ipri OHflipic, маркетинг жэне менеджмент», 
Экономика нейздер1

Пререквизиттер: Пэщц оку барысында алынган бшм, бипк жэне дагдылар келей пэндерд1 окып уйрену 
унпн кажет: «Каз1рй ещцрю жэне маркетинг нейздерЬ, «Экономикалык теория нейздерЬ.

Окытуга кажетй куралдар, жабдыктар: Жумыс оку багдарламасын жузеге асыру барысында 
дидактикалык жэне корней куралдарды колдану усынылады: Компьютер курылгылары, оку- 
эдютемелш куралдар.

Окытушыньщ байланыс акпараты:

Тажибеков М.И. тел.: +77782995252

e-mail:



Оку жумыс багдарламасыньщ мазмуны

№ Багдарлама мазмуны (тараулар, 
такырып)

Барлык сагат Оньщ iniiHfle

Зертханалык-практикалык

1. Kipicne 2 2
2. Каржылык ecemi уйымдастырудьщ 

максаттары мен катидалары
2 2

3. Акшалай каражаттар, несиелж 
катынастар ece6i

2 2

4. Акшалай аударымдар ece6i 2 2
5. Банк несиелершщ ece6i 2 2
6. Heri3ri куралдар, олардыц каржылык 

есептеп топтасуы
2 2

7. Непзп куралдардьщ тозу ece6i 2 2
8. Материалдык емес активтер ece6i 2 2
9. Материалдык емес активтер 

амортизациясыныц ece6i
2 2

10. Материалдык корлар ece6i 2 2
11. Тауарлы-материалды 

кундылыктардыц ece6i
2 2

12. Материалдык кундылыктардын, 
коймадаты ece6i

2 2

13. Енбек жэне оньщ толемакысыньщ 
ece6i

2 2

14. Толемакы телеу тэрпбк 
депонирленген сомалардыц ece6i

2 2

15. Жинактау зейнетакы корларына жэне 
элеумегпк салык корларыныц ece6i

2 2

16. ©Hflipic шыгындарыньщ ece6i 2 2
17. Шыгындар турлерi 2 2
18. 6нд1р1ст1к жогалтулар ece6i 2 2
19. Шытындар есебшщ норматива эд1с1 2 2
20. бшмш езшдж куныньщ

кальку ляциясы
2 2

21. Дайын ешм жене оны сату ece6i 2 2
22. Сатып алушылармен есеп айырысу 

ece6i
2 2

23. Каржылык нэтижелер ece6i 2 2
24. MeHHiiKTi капитал ece6i 2 2
25. Сырткы экономикалык кызмет ece6i 2 2
26. Тауарлар, жумыстар жэне кызметтер 

импорты мен экспорт 
операцияларыньщ ece6i

2 2

27. ¥йымныц есеп саясаты 2 2
28. ¥йымныц каржылык есеп 6epyi 2 2
29. Есеп беру кезенд жэне каржылык есеп 

беру мерз!мдер1
2 2



30. Каржылык есептщ салалык 
epeKinejiiKTepi

2 2

31. Ауыл шаруашылыгы уйымдарыныц 
ece6i

2 2

32. Ауыл шаруашылыгындагы ещцрютщ 
жжтелу1

2 2

33. Мал шаруашылыгындагы енд1ршген 
ешмнщ ece6i

2 2

34. Епн шаруашылыгы ешмдершщ ece6i 2 2
35. Кдржылык есептщ туристш 

компаниялардагы ерекшелштер1
2 2

36. Автокелж уйымдарындагы 
каржылык есептщ ерекшел1ктер1

2 2

Сагат саны 72 72

Пэннщ улплпс оку багдарламасыныц мазмуны
1- Такырып. Kipicne

Пан жэне оны окыту максаттары. Курстьщ баска арнайы пэндермен байланысы. Курстьщ 
курылуы жэне курстьщ жеке такырыптарыньщ мазмуны. Курс бойынша оку урдюш 
уйымдастыру.

2- такырып. Т^аржылык eceirri уйымдастырудыц максаттары мен кагидалары 
каржылык есептщ максаттары. ¥йымда каржылык ecemri уйымдастырудыц непзп 
кагидалары. Баскару жуйесшдеп каржылык есептщ алатын орны. К^Р Президентшщ 
«Бухгалтерий есепке алу жэне каржылык есеп беру туралы» Жарлыгы, каржылык есептщ 
халыкаралык стандарттары. Каржылык есеп шоттарыньщ улп жоспары жэе оньщ 
курылымы

3- такырып. Акшалай каражаттар жэне несиелж катынастар ece6i
Акшалай каражаттар, есеп айырысу жэне несиелж катынастар есебшщ максаттары. 
Банктердеп улттык валютадагы агымдагы корреспонденток шотыньщ операциялар есебт 
Банктеп улттык валютадагы агымдагы корреспонденток шотты ашу T9pTi6i жэне кужатгы 
операцияларын рэшмдеу.

4- такырып. Акшалай аударымдар ece6i (2 сагат теория)Акшасыз есеп айырысу 
формалары.Акшалай аударымдар есебг Банктердеп баска арнайы шоттар бойынша 
операциялар есебт Банктердеп шетелдж валютадагы агымдагы корреспонденток шоты 
бойынша операциялар есебт Багамдык айырма ryciHiri жэне есебг Кассадагы улттык жэне 
шетел валюталарындагы операцияларды кужаттык рэЫмдеу, есеп 6epyi жэне есебг

5- такырып. Банк несиелершщ ece6i
Алгашкы кужаттарды, кассалык жэне аванстык есептерд1 толтыру. Банк несиелерц кунды 
кагаздар, акшалай кужаттар, дебиторлармен кредиторлармен есеп айырысу ece6i, кассадагы 
есепп сома ece6i, агымдагы банк шотындагы тецге жэне валюталык эрекеттер ece6i 
бойынша шоттар корреспонденциясын куру.

6- Такырып. Непзп куралдар, олардьщ каржылык есептеп топтасуы
Непзп куралдар, олардьщ каржылык есептеп топтасуы мен багалануы.Непзп куралдардыц 
Tycyi жэне пайдаланылуын кужатты есебш рэымдеу. Непзп куралдардыц курылу кездерт 
Еимараттар мен курылгыларды мердшерлж жэне шаруашылык эдютермен салу есебт

7- Такырып. Непзп куралдардыц тозу есебь
Непзп куралдар козгалысы бойынша алгашкы кужаттарды толтыру. Непзп куралдарды 
жендеу турлерц орындау эд1стер1 жэне есебг Непзп куралдардыц амортизациясын есептеу, 



непзп куралдардыц келш Tycyi жэне шыгу эрекеттерше байланысты шоттар 
корреспонденциясын куру.

8- Такырып. Материалдык емес активтер есебк
Материалдык емес активтердщ Tycimri, мацызы, Typi жэне багалануы. Материалдык емес 
активтердщ Tycyi, курылуы жэне шыгу ce6e6i Материалдык емес активтер 
амортизациясыныц есебк

9- Такырып. Материалдык емес активтер амортизациясыныц есебк
Материалдык; емес активтердщ тусшпт, мацызы, Typi жэне багалануы. Материалдык емес 
активтердщ Tycyi, курылуы жэне шыгу ce6e6i Материалдык емес активтер 
амортизациясыныц есебк

10- Такырып. Материалдык корлар есебк
Материалдык корлар, олардыц жжтелук багалануы жэне есебшщ максаты. Материалдарды 
коймага кабылдау жэне оларды eHflipicKe босатуын кужаттау. Материалдык 
кундылыктардыц коймадагы есебш уйымдастыру.

11- Такырып. Тауарлы-материалдык кундылыктар есебк
Материалды-жауапты тулгалардыц есебк Материалдык кундылыктарды сатып алу жэне 
жабдыктаушылармен есеп айырысу. Сатып алынган материалды кундылыктар бойынша 
косылган кун салыгы жэне акциздер есебк Материалдык кундылыктардыц 
бухгалтериядагы есебк Ощцршке жумсалган материалдарды багалау тэсыдерк Тауарлы- 
материалды кундылыктарды мулжтж тугендеу жэне кайта багалау. Мулшпк тугендеу 
корытындысын рэс!мдеу. Тауарлы-материалды кундылыктарды мулжтж тугендеу жэне 
кайта багалау нэтижелерш есепте корсету.

12- Такырып. Материалдык кундылыктардыц коймадагы есебк
Материалдык корлар, олардыц жпстелук багалануы жэне есебшщ максаты. Материалдарды 
коймага кабылдау жэне оларды ецщркже босатуын кужаттау. Материалдык 
кундылыктардыц коймадагы есебш уйымдастыру.

13- Такырып. Уйымдардагы ецбек жэне телемакы есебк
¥йымдардагы ецбек жэне телемакы есебшщ максаттары. Толемакы нысандары мен 
турлерк Тарифпк тор жэне оныц разрядтары. Жумыс уакытыныц есебк Ецбек жэне оныц 
телемакысын кужаттау. Кешмд1 жэне мерз1мд1 телемакы бойынша алгашкы кужаттар. 
Есеп-телем ведомосш куру,

14- Такырып. Телемакы толеу T9pTi6i, депонеттелген сомалардыц есебк
Уйымныц телемакы бойынша каржылык есеп мэл1меттершщ есептемедеп керсетшук 
Жумыс уакытын пайдалану есебшщ табелк Есеп-телем ведомосы, есеп регистрлерк 
Телемакыныц эр Typni жуйесшде телемакыны есептеу. Ауырганы туралы кагаз, кезекп 
демалыс уакыты ушш жэрдемакы жэне сыйакы есептеу бойынша есеп журпзу. Есеп-телем 
ведомосын куру. Телемакы есеб1мен байланысты операцияларга шоттар 
корреспонденциясын куру, бухгалтерлш есептщ есеп регистрлерше жазу.

15- Такырып. Жинактау зейнетакы корларына жэне элеуметпк салык 
корларыныц есебк
Телемакы нысандары мен турлерк тарифпк жуйе туралы. Жеке табыс салыгы жэне 
телемакыдан усталынатын баска да усталынымдар туралы. Жинактау зейнетакы корына 
аударымдар жэне элеуметпк салык туралы

16- Такырып. Ощцрш шыгындарыныц есебк
Нарыктык экономика жагдайындагы enaipic шыгындары ece6i мен бакылауыньщ 
максаттары.Ощцрю шыгындары есебш уйымдастырудыц непзп принциптер1 жэне 
ещцрюпк есеп шоттарындагы ешмнщ езщщк куныныц калькуляциясы.

17- Такырып. Шыгындар турлерк



Тура шыгьшдар курамы мен сипаттамасы жэне олардыц непзп ещцрю шыгындары 
элементтершш шоттарында керсетыу тэрпбтУстеме шыгындар, олардыц курамы мен 
сипаттамасы. Устеме шыгындарды тарату тэсшдер! жэне есебтКемекпп енд1р1с жене 
шыгындар турлерп олардыц ece6i мен кемекпп ещцрш цызметтерш тарату.

18- Такырып. OmipicTiK жогалтулар ece6i.
Непзп eHzipic шыгындары есеб1мен жэне ешм ещцрумен байланысты кемекпп енд1р1с, 
устеме шыгындар, ещцрютж жогалтулар есептершщ операцияларына шоттар 
корреспонденцияларын куру, осы операцияларды есеп регистрлершде бейнелеу. 9шм жэне 
акаудан болтан жогалтулар калькуляциясын куру.

19- Такырып. Шыгындар есебшш нормативу! адк1
Шыгындар есебшш норматива эд!сшщ мэш. 0щцр1с шыгындары есебшщ непзп эдгстерь 
©нд!р!с шыгындары жэне ешмнщ езшдж куны калькуляциясы есебшщ кайта ецдеу эдшш 
колдану объекплер1 жэне сипаттамасы. бщцрш шыгындары жэне ешмнщ езшдж куны 
калькуляциясы есебшщ процестж эдгсь Элеумегпк сфера шыгындарыныц rypi, магынасы 
жэне есебт Жалпы жэне эюмпплж шыгындарыныц ece6i.

20- Тацырып. Ошмнщ езшдж куныныц калькуляциясы.
Калькуляция угымы, мэш жэне калькуляция объект! лерт Ощцрю шыгындары есебшщ 
непзп эдгстерь 0нд!р1с шыгындары жэне ешмнщ езшдж куны калькуляциясы есебшщ 
кайта ецдеу эд1сш колдану обьектыер! жэне сипаттамасы. Ощцрш шыгындары жэне 
ешмнщ езшдж куны калькуляциясы есебшщ процестж эдШ. Элеумегпк сфера 
шыгындарыныц Typi, магынасы жэне есеб!. Жалпы жэне эюмпплж шыгындарыныц есебп

21- Тацырып. Дайын ешм жэне оны сату ece6i.
Дайын ешм есебшщ мацсаттары. Дайын ешмд1 багалау. Дайын ешмнщ козгалысы, оны 
тиеу жэне сатуды кужаттау. Дайын ешмнщ коймадагы есебш уйымдастыру.Дайын ешмнщ 
бухгалтериядагы есебп Дайын ешмд1 сату ece6i.

22- Такырып. Сатып алушылармен есеп айырысу ece6i.
Дайын ешмд1 сату шыгындарыныц ece6i. Сатып алушылармен есеп айырысу ece6i. 
КДсылган кун салыгы бойынша бюджетпен есеп айырысу ece6i. Тауар алмасу (бартерлж) 
кезшдеп дайын ешмд1 сату есебь Дайын ешмд1 мулжтж тугендеу жэне оньщ нэтижелерш 
есепте керсету

23- Такырып. каржылык нэтижелер ece6i.
Кдржыльщ нэтижелердщ курылу тэрпбт Табыс, жиынтык табыс, непзп кызметтен тускен 

табыс (зиян), непзп емес кызметтен тускен табыс (зиян), салык салынатын табыс жэне таза 
табыс угымы, цалыптасуы жэне ece6i. Косымша теленген капитал ece6i. Резервп капитал 
ece6i. Жиынтык табыс (зиян) ece6i. Таратылмаган табыс (жабылмаган зиян) ece6i.

24- Тацырып. Меншпт капитал ece6i.
Меншжп капитал ece6i. Жаргылык капиталдыц курылу T9pri6i жэне есебт Акционерлж 
когамдардагы жарияланган, шыгарылган жэне айналымдагы акциялар. Теленбеген капитал 
ece6i. Зацды тулгамен сатылып алынган акциялар. Кдйтарылып алынган капитал. Акция 
иеленупплердщ кукыктары. Жай жэне артыкшылыгы бар акциялар бойынша дивидендтер 
телеу жэне ece6i.

25- Такырып. Сырткы экономикалык кызмет ece6i.
Нарыцтык экономика цатынастарындагы сырткы экономикалык кызметтщ непзп 
багыттары. Сырткы саула операциялары: экспорт, импорт, реэкспорт. Сырткы
экономикалык кызметтщ кужатты рэшмделук Тасымалдау шарттарыныц турлерк Экспорт 
жэне импорт лицензиялау. Тау арлар, жумыстар жэне кызметтер экспорты 
операцияларыныц ece6i. Экспортер да жэне делдалдагы ешмд1 сату бойынша 
операцияларды керсету.



26- Такырып. Тауарлар, жумыстар жэне кызметтер импорты мен экспорты 
бойынша операциялар есебь
Тауарлар, жумыстар жэне кызметтер импорты бойынша операциялар ece6i. Экел1мшц 
кедендпс кунын аныктау эдгстерь Тауарлар реимпорты операцияларыньщ ece6i. 
Толлингпк операциялар ece6i. KeniciM- шарт, мэмыелер. Экспорт жэне импортка 
лицензиялар, кеден декларациялары

27- Такырып. ¥йымныц есеп саясаты.
Есеп саясатыныц угымы жэне курылуы. Каржылык есеп стандарты, каржылык есеп 
стандарттарына сэйкес бухгалтерлж есепп журпзу тэсыдерш тацдау. Бухгалтерии есептщ 
уйымдастыруын, техникасын жэне формаларын тацдау. Есеп саясатын ашу

28- Такырып. Уйымныц каржылык есеп 6epyi
Экономикалык аппарат жуйесшдеп каржылык есеп берудщ магынасы. ¥йымныц кызмеп 
туралы каржылык акпаратты сырткы жэне iniKi пайдаланушылар. Кдржылык есеп берудщ 
курамы. Бухгалтерий баланс. Кдржы-шаруашылык кызметтщ нэтижеш туралы есеп беру. 
Акша каражаттарыныц козгалысы туралы есеп беру. Тусшдцрме жазба. Кдржылык есеп 
стандарттары

29- Такырып. Есеп беру кезещ жэне каржылык есеп беру мерз1мдерь
Есеп беру кезещ жэне каржылык есеп беру мерз1мдерт Жылдык каржылык есеп беруд1 
курудык дайындык жумыстары: непзп куралдар ды, тауарлы-материалдык 
кундылыктарды, акша каражаттары мен есеп айырысуларды мулпспк тугендеу нэтижелерш 
есепте корсету; жинактау жэне талдау ecenTepi мэл1меттерш салыстыру; баланс баптарын 
багалауды тексеру. Кдрытынды баланс жэне каржылык есеп берудщ баска формаларын 
КУРУ-

30- Такырып. каржылык есептщ салалык ерекшелжтерь
Ауыл шаруашылыгы уйымдары есебшщ максаттары. Ауыл шаруашылыгы ещцрюшщ 
непзп ерекшелжтер1 жэне олардьщ бухгалтерий есептщ эдштемеш мен 
уйымдастырылуына ыкпалы.

31- Такырып. Ауыл шаруашылыгы уйымдары есебь
Ауыл шаруашылыгы уйымдары есебшщ максаттары. Ауыл шаруашылыгы ещцршшщ 
непзп ерекшелжтер1 жэне олардьщ бухгалтерий есептщ эдютемеш мен 
уйымдастырылуына ыкпалы.

32- Такырып. Ауыл шаруашылыгындагы ощцрктщ жжтелуь
Ауыл шаруашылыгындагы ©HflipicTin жжтелуг Ауыл шаруашылыгындагы непзп куралдар 
курамы жэне есебшщ ерекшелжтерг Непзп табынды куру есебг Непзп табыннан 
шыгарылган малдардыц есебг Ауыл шаруашылыгындагы непзп куралдарга салык салу 
есебшщ ерекшелжтерг

33- Такырып. Мал шаруашылыгындагы о ширю шыгындары жэне ощцрьиген 
ешмдершщ есебь

Мал шаруашылыгыныц ©Hflipic шыгындары жэне ещцрыген ешмдершщ ece6i. Ауыл 
шаруашылыгы кэсшорындарындагы кемекпп ендоргс шыгындары жэне жумыстары мен 
кызметтершщ, ешмнщ езшдпс кунын есептеу ерекшелжтерт Осы жумыстар мен 
кызметтердщ кунын тарату жэне шыгару тэрпбБ

34- Такырып. EriH шаруашылыгы ешмдершщ ece6i
Епн шаруашылыгы ешмдершщ езшдж кунын (калькуляциялау) есептеу жэне оны сату. 
©HflipicTi уйымдастыру жэне баскару шыгындары. Устеме шыгындар курамы жэне оларды 
есептеу жэне тарату тэрпбг EriH шаруашылыгыныц ещцр1с шыгындары жэне ещцршген 
ешмдершщ ece6i. EriH шаруашылыгы ешмдершщ езшдж кунын (калькуляциялау) есептеу.

35- Такырып. ^аржылык есептщ туристж компаниялардагы ерекшелжтер1
Туристш кызмет керсетулер мен олардьщ мэш. Туристш бизнес уйымдарындагы 
бухгалтерий есепп уйымдастыру. Турешмшщ багасыныц калыптасу саясаты. Туристж 



оператормен курылган турешмшщ езшдш кунынньщ шыгындар курамы жэнс 
калькуляциялау. Турешмш сатудан KipicTep мен шыгыстар ece6i. Туристш агенгпк кызмет.

36-Такырып.  Автоколж уйымдарындагы царжыльщ есептщ.
Автокел1кт1к цызмет керсетулер мен олардыц мэнт Автокод ix уйымдарындагы 

бухгалтерлж ecenTi уйымдастыру. Непзп куралдар ece6i. Тауарлы-материалдык корлар 
eceoi. Автокод iktik кызмет керсетулерден KipicTep мен шыгыстар ece6i.
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Непзп адебиеттер:

1. Молдахметова А.Б.Отебаев М.0 Даз1рп заман экономикасы 2004ж
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3. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Практикум по курсу менеджмента 1998ж
4. Кречевсий Р. Если вы руководитель.М, 1993ж
5. Бекбосынова А. Салык жуйесшщ нег1здер1, Фолиант,2011.
6. Айдарханов М.Х. Макроэкономика, оку куралы,Фолиант,2013.
7. Нурпешс Е.Макроэкономика непздерт Фолиант,2013.
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