
 

1 Шифр-мамандықтың атауы 5В050800-Есеп және аудит 

2 Аккредитациядан өтуі (өткен 

жылы, өткен мерзімі) 

2016 жылдың қараша айында «Аккредиттеудің және 

рейтингтің тәуелсіз Агенттігі» коммерциялық емес 

мекемесі Сыртқы эксперттік комиссиясының тексеру 

қорытындысы бойынша мамандандырылған 

акредиттеуден 5 жылға сәтті өтті. 

3 Оқу түрі, мерзімі Кундізгі: 4 жыл, 3 жыл; сырттай: 3 жыл, 2 жыл 

4 Берілетін дәреже 5В050800 - Есеп және аудит  мамандығы  бойынша 

экономика және бизнес бакалавры 

5 Кәсіби қызметінің саласы меншік формалары мен  түрлі салалар ұйымдарының 

экономикалық, қаржылық, маркетингтік, өндірістік-

экономикалық және талдау қызметтері, қаржылық, 

несиелік және сақтандыру ұйымдары, мемлекеттік және 

жергілікті билік органдары, академиялық және 

ведомоствалық ғылыми-зерттеу ұйымдары, жалпы білім 

беру ұйымдары, бастапқы кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары 

кәсіптік және қосымша кәсіптік білім беру ұйымдары. 

6  Кәсіби қызметінің нысандары • шаруашылық агенттердің іс әрекеті, олардың 

шығындары мен нәтижелері, қызмет ететін нарық, 

қаржылық және  ағымдық ақпараттар, шаруашылық 

процестер, сонымен қатар әр түрлі ұйымдардағы қаржы-

шаруашылық  қызметіндегі міндеттеме, игілік, өндірістік 

процестер. 

• қаржы бюджет салық және банк жүйелеріндегі 

қаржы –крелиттік қарым-қатынастары ; 

• түрлі қызмет және меншік нысандары 

ұйымдарының қаржы – шаруашылығы; 

• мемлекеттік қаражат жұмсалуын қадағалау және 

бақылау; 

• шаруашылық субъектілердің сыртқы 

экономикалық қызметі; 

• ұйымның инвестициялық қызметі. 

7 Кәсіби қызметінің пәні - әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеу үшін 

экономикалық санаттарды пайдалану; 

- қаржы-несие саясаты стратегиясының бағыттарын 

анықтау және оны іске асыру механизмін әзірлеу; 

- қаржылық өзара байланысын ұйымдастыру дағдыларын 

жоспарлау, бюджеттеу және қаржы-экономикалық 

процестерді болжамдауға ие болу; 

- қаржылық бақылау және аудит; 

- өндірістік емес саладағы бухгалтерлік есеп; 

- банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік; 

-қаржылық есеп 1; 

-басқарушылық есеп 1; 

-ХЕҚС сәйкес қаржылық есеп; 

-келісім-шарттарды және басқа құқықтық құжаттарды 

жасау әдістемесін игеру. 

8 Кәсіби қызметінің түрлері • экономикалық есепті 0ызмет шаруашылық 

субъектілердің қызметін сипаттайтын экономикалық 

және экономикалық-әлеуметтік көрсеткіштерді есептеу 

іс-жүзіндегі (нормативті) құқықтық базасын есепке алған 

типтік әдістемелер негізінде меншік нысаны әртүрлі 



кәсіпорындардың, ұйымдардың жоспарлары 

экономикалық тарауларын өңдеу; 

• талдаулық ғылыми зерттеу қызметі – қойылған 

міндетіне сәйкес экономикалық деректер бұқаралығын 

өңдеу, алынған нәтижелерді талдау, бағалау, түсіндіру 

және қорытындыларға негіздеме беру; ақпараттық 

шолуы талдаулық есеп беруді даярлау; кәсіби қызмет 

аясындағы жобалық шешімдер өңделіміне қатысу; 

• ұйымдастыру – басқарушылық қызмет 

басқарушылық шешім нұсқаларын өңделіміне қатысу, 

таңдауға негіздеме беру; меншік нысаны әр түрлі 

кәсіпорындары экономикалық қызметпен бөлімшелерінің 

іс-әрекетін  ұйымдастыру  сұрақтары бойынша шешім 

әзірлеу мен қабылдауға қатысу, жедел басқару ; 

• педагогикалық қызмет – жалпы білім беру 

мекемелеріндегі, бастауыш кәсіби, орта кәсіби, жоғары 

және қосымша кәсіби білім берудің білім беру 

мекемелерінде экономикалық пәндерді оқыту; 

• талдамалы есепті қызмет – «Бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік» ҚР заңында қойылған талаптарына 

сәйкес бухгалтерлік есеп объектілері туралы 

жүйелендірілген құжаттандырылған ақпараттарды 

қалыптастыру; 

• бақылау – ревизиялық қызмет орындалған 

шаруашылық операциялардың , экономикалық мақсатқа 

сәйкестендірілген, шынайылығы мен заңды екенін 

анықтау мақсатында белгілі мерзімде кәсіпорындардың 

өндірістік және қаржылық – шаруашылық қызметін 

құжаттай және нақтылай тексеруді жүргізу; 

• аудиторлық – қаржылық есептілікті тексеру және 

оның шынайылығы туралы пікір білдіру. 

9 Практика базалары ЖШС "Applecity", ЖШС «Centrasic Trade» АҚ АФ «Кaspi 

Bank» ЖШС «АктобеАгроКомплекс», ЖШС «Акпан», 

ЖШС «Кирпичный завод», ЖШС «Кол-Авто-Моторс», 

ЖШС «Аstak Trade», ЖШС «OISKA», ЖШС «Аstak 

Trade» 

 

 

 

 

 


