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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

Оқу тәжірибе мамандығы бойынша теориялық білімді бекітуді, жұмыс дағдысын 

меңгеруді; негізгі принциптерді және талдау жүргізудің әдістемелік негіздерін меңгеруді, 

өндірістік жоспарды қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету бойынша ұйым қызметін қаржы-

экономикалық жоспарлауды, табыстар мен қорларды қалыптастыру, бөлу және пайдалануды; 

ұйым қызметінің қаржылық нәтижелері туралы белгілінген есебін құруды қарастырады. Оқу 

тәжірибесінің кезеңі ол арнайы  пәндерді меңгеру барысында алған білімді бекітуге, 

кеңейтуге,тереңдутуге және жүйелеуге бағытталған оқу тәжірибесі. 

Бұл үлгілік оқу бағдарламасы «1С: Бухгалтерия», «Салық және салық салу», «Қаржы 

есебі», «Экономикалық талдау және қаржылық есепті талдау», «Ұйым қаржысы», «Мекемедегі 

бюджеттік есеп» пәндері бойынша білім алушылардың алған құзыреттеріне негізделген.  

Оқу тәжірибенің үлгілік оқу бағдарламасын іске асыруда тәжірибелік жұмыстарды, жеке 

оқуды, арнайы және жеке тапсырмаларды орындау, экскурсия жүргізу, қолданбалы 

бағдарламаларды, дидактикалық, көрнекілік, оқу және оқу- әдістемелік құралдарды пайдалану 

ұсынылады. Оқу тәжірибенің үлгілік оқу бағдарламасы техникалық және кәсіптік білім беретін 

ұйымдарда жұмыс оқу бағдарламарын дайындау үшін негіз болып табылады. Оқу тәжірибені 

жүргізуге бөлінген жалпы уақыт көлемі 0516000- Қаржы (салалар бойынша) мамандығы 

бойынша Үлгілік оқу жоспарымен анықталады. Оқу тәжірибесін білім беру ұйымдарында немес 

оқу зертханаларында (оқу жоспарында белгіленген уақыт көлемін оқу жылы бойына міндетті 

түрде сақтай отырып) топтап, бытыратып орналастырып немесе араластырып жүргізу  

ұсынылады. 

Оқу тәжірибе қорытындысында қатысушы тәжірибеші-тәжірибелік қабілеттілігіне ие болу 

керек. 

- нормативтік  құжат және актімен жұмыс, анықтамалық әдебиетімен және басқа да ақпарат 

көздерінің қолдануы шаруашылық сұрақтарды шешу көлемінде; 

- стратегия дайындау және фирманың мақсатқа жету жолын анықтау, ұйым бөлімін 

жоспарлау, басқару, аумағындағы сұрақтарға қойылатын бағаны бақылау; 

- әр түлі шаруашылық жағдайларда шешім қабылдау; 

- бухгалтерлік есеп сараптамасы және оны зерттеу, оның ішіндегі мәліметтерді қаржы 

менеджмент саласында шешім қабылдануға қолдану; 

- қаржылық қорлардағы қажеттіліктерді анықтау, қаржылықтандыруды ұйымдастыру, 

қаржылық қорлардың тиімді қолдану, инвестициялық саяси ұйымдардың өтілуі; 

- компьютерді және компьютерлік желілерді қолдану, басқарылатын ақпараттарға 

арналған-бағдарламалық қамтамасыздандыру; 

- көлемді жоспарлау және адам қорларындағы қажеттіліктерді табу іріктеу жүргізу  және 

жұмысқа алу тәртібі, қызметкерлердің жұмыста болуы. Кадрларды дамыту бойынша 

қызметкерлерге баға беру және т.б. 

- жұмысқа қарым-қатынас және коммуникация және т.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Оқу тәжірибесінің мазмұны Сағат 

саны 

ТАРАУ 1. ҰЙЫМ ҚАРЖЫСЫ (72 САҒАТ) 

Тақырып 1.1Ұйымның құрылтай құжаттарын оқып білу және дайындау.Заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу тәртібі (6 сағат) 

1 Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі. 2 

2 
Түрлі ұйымдық-құқықтық нысандары ұйымдардың құрылтай құжаттарының 

типтік формаларын зерттеу. 

2 

3 

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу мақсаттары мен рәсімдерімен танысу, 

мемлекеттік тіркеу процедурасын өтуге қажетті құжаттардың тізбесін 

құрылтай құжаттарының типтік формаларын толтыру. 

2 

Тақырып 1.2 Ұйымның шаруашылық қызметін жоспарлау (6 сағат) 

4 Ұйымның қызметін жоспарлау 2 

5 Өнімдерді жылжыту мақсатында маркетингтік қызметті дамыту. 2 

6 Тәуекелділікті бағалау 2 

Тақырып 1.3 Негізгі және айналым капиталы (10 сағат) 

7 
Тiркелген активтер құрылымының түрлері, Магистральдық технологиялық 

құрылымы 

2 

8 Амортизацияның бірыңғай өндірістік және жеделдету әдістері. 2 

9 Негізгі капиталды пайдалану тиімділігінің жалпы көрсеткіштерін есептеу. 2 

10 Шикізат  қорларының айналым қажеттілігін анықтау. 2 

11 Дайын өнім қорларын құру айналым капиталының қажеттілігін анықтау. 2 

Тақырып 1.4 Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және еңбекақы 

(10 сағат) 

12 Ұйымның  жұмыс күшінің қажеттіліктерін анықтау 2 

13 Қызметкерлердің жалақыларының әр түрлі санаттарын жоспарлау. 2 

14 Еңбек ресурстарының тиімділігін анықтау және жұмыстарын  қамтамасыз 

етеді. 

2 

15 Қызметкердің сағаттық жалақысының анықтау 2 

16 Өнімділік корсеткіштерін есептеу 2 

Тақырып 1.5 Ұйымның шығындарын және оның қаржылық нәтижелерін анықтау.Өзіндік 

құнды калькуляциялау (20 сағат) 

17 Калькуляциялық құны 2 

18 Шығындарды бағалау. 2 

19 Өндірістің  ұйымдастыру құнын анықтау 2 

20 Ұйымның қаржылық нәтижелерін анықтау. 2 

21 Экономикалық элементтер бойынша шығындарды анықтау 2 

22 Шығындардың құрылымын анықтау 2 

23 Өнімнің өзіндік құнын анықтау үшін есептеу объектiсi бойынша шығындарды 

есептеу 

2 

24 Жалпы пайданы анықтау 2 

25 Жалғасатын қызметтен түсетін пайда. 2 

26 Салық және таза табыстың дейінгі пайда. 2 

Тақырып 1.6 Өңдірістің жалпы тиімділігін анықтау (12 сағат) 

27 Ұйымның табыстылығын анықтау. 2 



28 Кәсіпорынның табыстылығының көрсеткіштері (рентабельділік) 2 

29 Қаржылық тұрақтылық анықтау.  2 

30 Жалпы тиімділігін анықтау 2 

31 Рентабельділік есептеу (пайда) ұйым 2 

32 Қаржы тұрақтылығы индикаторларының есептеу. 2 

Тақырып 1.7 Қорытынды сабақ және сынақ алу (8 сағат) 

33 Заңды тұлғаларды тіркеу үшін ұсынылған құжаттардың тізбесі . 2 

34 Негізгі қорлар мен айналым қаражатынан көрсеткіштерін есептеу . 2 

35 Амортизацияны есептеудің түрлі әдістері жасаңыз . 2 

36 
Ұйымның өндірістік және қаржылық жағдайын сипаттайтын экономикалық 

көрсеткіштерін есептеу . 

2 

ТАРАУ 2. ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП  (54 САҒАТ) 

Тақырып 2.1 Ұйымның есеп саясатын құру (4 сағат) 

37 
Ұйымның бухгалтерлік  қызметінің құрылу қагидадалары, есеп ақпараттырын 

жөндеу технологиясы мен құжат айналымын  жүргізу жүйесі 

2 

38 МЕА  мен НҚ мен амортизациясын есептеу әдісінің тәртіптері 2 

Тақырып 2.2 Кассалық операциялар есебі (6 сағат) 

39 
Кассалық операциялар бойынша шоттар корреспонденциясы, кіріс касса 

толтыру және шығыс касса  құжаттарының тіркеу журналын рәсімдеу 

2 

40 
Касса кітабын толтыру  және кассалық есептілікті дайындау, ақша 

қаражаттарына түгендеу актісін рәсімдеу 

2 

41 №1 журнал ордер мен №1 ведомосты толтыру 2 

Тақырып 2.3 Ағымдағы шоттағы ақша қаражаты есебі (4 сағат) 

42 
Ақша қаражаттарының есебі,  

Шоттар корреспонденциясын құрастыру 

2 

 

43 

Төлем тапсырмасын толтыру, 

қол қою және мөр басукарточкасын толтыру. 

№2 журнал ордер мен №2 ведомосты толтыру журналы 

2 

 

Тақырып 2.4 Есеп беретін тұлғалардың есебі (4 сағат) 

44 

Есеп беретін тұлғалармен  есеп жүргізу. 

Есеп беретін тұлгалармен есеп айырысу шотымен жұмыс жасау, шоттар 

корреспонденциясын құрастыру 

 

2 

 

45 

Іс сапар куәлігін рәсімдеу 

Аванстық есепті құрастыру 

№7 журнал ордерді құрастыру 

 

2 

 

Тақырып 2.5 Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу (4 сағат) 

46 
Жеткізушілермен есеп айырысудын есебін жүргізу. 

Мердігерлермен есеп айырысудын есебін жүргізу 

 

2 

47 
Шоттар корреспонденциясын құрастыру, шот фактураны толтыру 

№6 журнал ордерді құрастыру 

 

2 

Тақырып 2.6 Негізгі қорлар есебі (6 сағат) 

48 
Шоттар корреспонденциясын құрастыру 

Инвентарлық карточка және НҚ қабылдау тапсыру актісін рәсімдеу 

2 

 

49 НҚ есептен шыгару актісін рәсімдеу 2 

50 НҚ тозуын есептеу, НҚ тозу сомасын енгізу белгіленген кесте құрастыру 2 

Тақырып 2.7 Тауарлы-материалдық қорлар есебі (8 сағат) 

51 ТМҚ түсінігі. ТМҚ есебін жүргізу. Шоттар корреспонденциясын құрастыру 2 



52 Қорларды есептен шыгару актісін рәсімдеу 2 

53 Лимитті заборлы карта толтыру талабы және рәсімдеу. Қорды еспке алу 

карточкасын рәсімдеу 

2 

54 Материалдар қозғалысы туралы есеп ведомосын рәсімдеу 2 

Тақырып 2.8 Еңбекақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу 

(4 сағат) 

55 
Қызметкерлермен  еңбекақы бойынша есеп айырысу есебін жургізу. Шоттар 

корреспонденциясын құрастыру. 

2 

56 
Еңбек уакытын есепке алу  табелін рәсімдеу. 

Еңбекақыны есептеу. Есеп айырысу және толем ведомосын рәсімдеу 

 

2 

Тақырып 2.9 Ұйымның қаржылық есеп беруі (8 сағат) 

57 Бухгалтерлік балансты рәсімдеу 2 

58 Пайда мен залал туралы есептілікті рәсімдеу 2 

59 Ақша қаражаттарының қозгалысы туралы есептілікті рәсімдеу 2 

60 Капитал өзгерісі туралы есептілікті рәсімдеу 2 

Тақырып 2.10 Қорытынды сабақ және сынақ алу (6 сағат) 

61 
Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп берудің нормативті–құқықтық 

актілерін және басқада заңнамалық құжаттарды қолдануды; 

 

2 

62 
Кәсіпорынның есеп саясатын құруды; Бастапқы құжаттарды құруды; Есеп 

регистрлерін құруды; Қаржылық есеп беру формаларын құруды; 

2 

63 
Шоттар корреспонденциясын және бастапқы бухгалтерлік құжаттар негізінде 

есеп регистрлерін құруды;  

2 

ТАРАУ 3.  МЕКЕМЕДЕГІ БЮДЖЕТТІК ЕСЕП  (54 САҒАТ) 

Тақырып 3.1  Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері (6 сағат) 

64 

Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатын құру. «1С: Бухгалтерия» 

бағдарламалық өнімімен танысу. 

Бухгалтерлік есепті жүргізудің журналды – ордерлік және 

автоматтандырылған формалары. 

 

2 

65 Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары. 2 

66 

Бухгалтерлік құжаттардың бекітілген формалары. 

Инвентаризация жүргізу тәртібі. 

Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері. 

 

2 

 

Тақырып 3.2 Ақша операцияларының есебі (6 сағат) 

67 

Ағымдағы жылдың төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспары 

шеңберінде шығындардың экономикалық жіктелу ерекшелігін оқып білу. 

Бастапқы ақша құжаттары мен есептеу регистрлерін толтыру 

2 

68 Ақша операциялары бойынша шот корреспонденциясын құру 2 

69 Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру  

Тақырып 3.3 Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі (6 сағат) 

70 
Дебиторлық және кредиторлық берешек есебін жүргізу. Дебиторлық және 

кредиторлық берешек есебі бойынша айналым тізімдемесін құру 

2 

71 Салыстырып тексеру актісін құру, Есеп регистрлерін құру 2 

72 Шоттар корреспонденциясын құру 2 

Тақырып 3.4 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі (6 сағат) 

73 

«Еңбекақы және кадрлық есеп» мәзірін оқып білу. 

Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу және еңбекақсын есептеу. Жұмыс 

уақытын есептеу табелін құру. 

 

2 

 



74 Негізгі және қосымша еңбекақыны есептеу 2 

75 

Әртүрлі мақсатта есеп беру негізінде аванс беру үшін басшының өкімдерін 

орындау, Аванстық есептерді құру арқылы шоттар корреспонденциясын құру 

мен есеп регистрлерін құру 

 

 

2 

Тақырып 3.5 Қорлар есебі (6 сағат) 

76 

«Сатып алу», «Сату», «Қойма» мәзірлерін оқып білу. 

Қорлар есебін жүргізу, қорларды жеткізу шарттарын құру.Сатып алынған 

қорлардың құнын  анықтау. 

Қорларды тізімнен шығару кезінде шығындарды бағалау әдісін анықтау 

 

 

2 

 

77 
Бастапқы құжаттарды және қорлар есебі бойынша есеп регистрлерін толтыру. 

Шоттар корреспонденциясын құру 

2 

78 Қосылған құн салығын (ҚҚС) есептеу 2 

Тақырып 3.6 Негізгі қорлар есебі (6 сағат) 

79 

«Негізгі қорлар және материалдық емес активтер» мәзірін оқып білу. Негізгі 

қорлар есебін жүргізу, негізгі қорлардың түсуі, араласуы, шығуы бойынша 

құжаттарды құру. Негізгі қорлар объектілерінің өзіндік құнын анықтау. 

 

2 

 

80 Негізгі қорлардың амортизациясын есептеу 2 

81 
Негізгі қорлар есебі бойынша есеп регистрлерін толтыру. Шоттар 

корреспонденциясын құру 

2 

Тақырып 3.7 Материалдық емес ативтердің есебі (6 сағат) 

82 
Материалдық емес активтердің есебін жүргізу,  материалдық емес активтердің 

түсуі, араласуы, шығуы бойынша құжаттарды ресімдеу 

2 

83 
Материалдық емес активтердің нақты құнын анықтау. Материалдық емес 

активтердің амортизациясын есептеу 

2 

84 Есеп регистрлерін толтыру. Шоттар корреспонденциясын құру 2 

Тақырып 3.8 Кірістер мен шығындар есебі (6 сағат) 

85 
Кірістер мен шығындар есебін жүргізу,  кірістер мен шығындарды тану 

әдістерін анықтау, есеп регистрлерін толтыру 

2 

86 Шоттар корреспонденциясын құру 2 

87 Корпоративтік табыс салығын есептеу 2 

Тақырып 3.9 Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беру (6 сағат) 

88 

Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беруін құру,  қаржылық жоспардың 

орындалған туралы есеп 

«Есептер» мәзірін оқып білу 

Ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы туралы есеп 

Қорлардың қозғалысы туралы есеп 

 

 

2 

 

89 Кредиторлық берешек туралы есеп және дебиторлық берешек туралы есеп 2 

90 Бухгалтерлік баланс есепке ақпараттар 2 

ТАРАУ 4. «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» (90 САҒАТ) 

4.1.  «1С: Бухгалтерия» бағдарламасымен таныстыру. Еңбекті қорғау және техника 

қауіпсіздігі бойынша нұсқау (2 сағат) 

91 
“1С: Бухгалтерия” бағдарламасымен таныстыру. 

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау 

2 

4.2.Есептің жүргізуін дұрыс жолға қою (4 сағат) 

92 
Ұйым туралы негізгі мәліметтерді енгізу Аналититкалық есеп параметрлерін 

күйге келтіру 

2 

93 
«Кәсіпорын»-«Ұымның есеп саясаты» мәзірін толтыру .Бухгалтерлік есеп 

шоттары бойынша бастапқы қалдықтарды енгізу 

2 



4.3.Есеп жүргізудің жалпы принциптері (4 сағат) 

94 

Шоттардың жұмыс жоспарын дайындау, типтік операцияларды 

енгізу,анықтамаларды толтыру, тауарлы-материалдық құндылықтар 

номенклатурасын толтыру 

2 

95 Контрагенттерді толтыру 2 

4.4.Ақша қаражаты операцияларының есебі (16 сағат) 

96 
Ақша қаражатының  операцияларының справочниктерімен,статьяларымен 

жұмыс жасау. 

2 

97 
кәсіпорынның ақша қаражатының түсуі мен шығарылуын құжаттық 

ресімдеу,кассалық есепті құру 

4 

98 
Іссапар куәліктерін ресімдеу,еңбекақы және кадрлық есеп - «Ұйым 

іссапарлары» мәзірін толтыру 

4 

99 Аванстық есепті толтыру 2 

100 
Төлем тапсырмаларын толтыру: кіріс және шығыс, 

банк көшірмелерін толтыру 

4 

4.5. Сауда операцияларының есебі (16 сағат) 

101 «Сатып алу», және «Қойма» мәзірін оқып білу сауда операцияларын есептеу  2 

102 
Тауарлы-материалдық қорлар мен қызметтің түсуіне арналған құжаттарды 

толтыру 

4 

103 
Жеткізушіге тауарлы материалдық қорларды қайтару туралы құжаттарды 

толтыру; 

4 

104 
Әртүрлі қоймаларға тауарлы-материалдық қорларды орналастыру туралы 

құжаттарды ресімдеу 

2 

105 

Сатып алушыдан тауарлы – материалдық қорларды қайтарып алу туралы 

құжаттарды ресімдеу, «Сату» - «Сатып алушыдан ТМҚ қайтару» мәзірін 

толтыру 

2 

106 Материалдық есеп бойынша ведомость  құрастыру 2 

4.6. Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің есебі (16 сағат) 

107 
«Негізгі қорлар мен материалдық емес активтер» мәзірін оқып білу және 

справочниктерін толтыру. 

2 

108 
Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің кірістері мен шығындарын 

құжаттық ресімдеу 

6 

109 Негізгі  қорларды орналастыруға арналған құжаттарды толтыру 2 

110 
Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша 

тізімдемелерді толтыру 

4 

111 
Инвентаризация бойынша мәліметтерді енгізу, негізгі қаражаттарды 

инвентаризациялау бойынша құжаттарды толтыру 

2 

4.7. Еңбекақы және кадырлық есеп (14 сағат) 

112 

Ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын, салықтар мен жарналарды есептеу үшін 

мәліметтерді енгізу; 

өндірістік күнтізбені толтыру; 

2 

113 Ұйым қызметкерлерінің жалақысын есептеу бойынша құжаттарды толтыру 2 

114 
Кезекті еңбек демалыстары мен уақытша еңбекке жарамсыздық қағаздарын 

есептеу бойынша құжаттарды толтыру 

2 

115 Еңбекақыны беру үшін құжаттарды толтыру 2 

116 
Міндетті зейнеткерлік жарналарды аудару және қайтару бойынша құжаттарды 

толтыру;: 

2 

117 Әлеуметтік салық және әлеуметтік жарналар бойынша құжаттарды толтыру 2 



118 
Еңбекақы бойынша   банктен жалақыны қайтару үшін құжаттарды толтыру; 

депозиттелген еңбекақы бойынша  

2 

4.8. Өндіріс есебі (12 сағат) 

119 
Материалдарды өндіріске босату6 тізімнен шығыру бойынша құжаттарды 

толтыру 

4 

120 
Өндірістен дайын өнімдерді шығыру бойынша және оларды қоймаға кірістеу 

бойынша құжаттарды толтыру; 

4 

121 Аяқталмаған өндірісті есептеу бойынша құжаттарды толтыру 2 

122 
Өнімінің өзіндік құнының колькуляциясы бойынша есептерді құру; 

жанама шығындарды бөлу бойынша есептерді құру 

2 

4.9.Стандарттық есептер (6 сағат) 

123 Айналым-сальдо тізімдемесін қалыптастыру 2 

124 
Шоттар бойынша айналым- сальдо тізімдемесін қалыптастыру, 

шоттарға талдау жасауды қалыптастыру 

2 

125 Регламенттелген есептерді қалыптастыру 2 

ТАРАУ 5. САЛЫҚ САЛУ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕБІ 

(36 САҒАТ) 

Тақырып 5.1 Корпоративтік табыс салығын есептеу (8 сағат) 

126 Жиынтық жылдық табысты анықтау 2 

127 
Салық салынатын табыстарды анықтау. Корпоративтік табыс салығы 

суммасын есептеу. 

2 

128 Ағымдағы төлемдер суммасын есептеу 2 

129 Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны толтыру. 2 

Тақырып 5.2 Қосымша құн салығын есептеу (4 сағат) 

130 
ҚҚС бойынша алынатын табыстың мөлшерін анықтау. ҚҚС суммасын 

есептеу. 

2 

131 ҚҚС бойынша декларацияны толтыру 2 

Тақырып 5.3 Мүлік салығын есептеу (4 сағат) 

132 Мүлік салығы суммасын есептеу және ағымдағы төлемдер суммасын анықтау.  2 

133 Заңды тұлғалардың мүлік салығы бойынша декларациясын толтыру  2 

Тақырып 5.4 Жер салығын есептеу (8 сағат) 

134 Жер салығы суммасын есептеу және ағымдағы төлемдер суммасын анықтау.  2 

135 Жер салығы бойынша декларацияны толтыру  2 

Тақырып 5.5 Әлеуметтік салықты есептеу (4 сағат) 

136 Әлеуметтік салық суммасын анықтау 2 

137 Әлеуметтік салық бойынша декларацияны толтыру  2 

Тақырып 5.6 Арнайы салық режимдері қолданылатын кіші бизнес субьектілерінің  

салығын есептеу (6 сағат) 

138 
Патент және патент құнына сеп жүргізу негізінде арнайы салық режимін 

қолдану үшін жағдайларды анықтау 

2 

139 
Жеңілдетілген декларация және салық суммасын есептеу негізінде арнайы 

салық режимдерін қолдану үшін жағдайларды анықтау 

2 

140 Декларация толтыру. 2 

Тақырып 5.7 Қорытынды сабақ және салық салу (6 сағат) 

141 Ағымдағы төлемдер суммасына есеп жүргізу 2 

142 Бюджетке түсетін салықтар мен басқада міндетті төлемдерді есептеу 2 

143 Салық есебін толтыру және рәсімдеу  2 



ТАРАУ 6. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ТАЛДАУ 

(90 САҒАТ) 
Тақырып 6.1 Негізгі қор жағдайын және пайдалнуына талдау жасау (6 сағат) 

144 Негізгі қорлар құнын және құрылымы динамикасын талдау 2 

145 Негізгі қорларды пайдалану тиімділігін талдау; 2 

146 Негізгі қорлар қозғалысы көрсеткіштерін және оның техникалық күйін талдау 2 

Тақырып 6.2 Айналым қаражаттарын талдау (10 сағат) 

147 Айналым қаражаттарын қалыптастыру көздерін анықтау 2 

148 Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуіне талдау жасау 2 

149 Материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау 2 

150 Айналым қаражатымен қамтамасыз етілуіне талдау жасау 2 

151 Дебиторлармен есептесу талдау 2 

Тақырып 6.3 Еңбек ресурстарын талдау (12 сағат) 

152 Еңбек ресерстарымен қамтамасыз етілуіне талдау 2 

153 Жұмыс уақытын пайдалануды бағалау 2 

154 Жұмыс уақытын пайдалануды талдау 2 

155 Еңбек өнімділігі динамикасын бағалау 2 

156 Еңбек өнімділігіне факторлық талдау жасау 2 

157 Еңбекақы қорын қалыптастыруына және пайдаланылуына талдау жасау 2 

Тақырып 6.4 Өнімнің өзіндік құнын талдау (12 сағат) 

158 Экономикалық элеметтер бойынша шығындар динамикасын есептеу; 2 

159 Бір теңгеге шаққандағы тауар өнімі шығынына факторлық талдау жасау; 2 

160 Өнімнің өзіндік құны құрамындағы шикізат пен материал шағындарын талдау; 2 

161 Өзіндік құн құрамындағы өндірістік Жұмысшылардың еңбекақысына талдау 

жасау, 

2 

162 Жанама шығындарды талдау; 2 

163 Жекелеген бұйымдардың өзіндік құнын талдау. 2 

Тақырып 6.5 Өндіріс көлемін және өнімді өткізуді талдау (8 сағат) 

164 Өндірістік бағдарламаның және өнімді сату жоспарының орындалуына талдау 

жасау; 

2 

165 Өнімнің шығу және сатылу динамикасын бағалау; 2 

166 Өнім ассортименті бойынша өндірістік бағдарламалардың орындалуына 

талдау жасау 

2 

167 Өнім сапасының динамикасын бағалау; 2 

Тақырып 6.6 Ұйым қызметіне операциялық талдау жүргізу (12 сағат) 

168 Маржиналдық табысты талдау 2 

169 ӨӨТТтың қауіпті көлемін талдау 2 

170 Өткізудің қауіпті бағасын есептеу. 2 

171 Өнім бірлігіне есептелген өзгермелі шығындарды өткізудың қауіпті бағасын 

есептеу. 

2 

172 "Шығындар-көлем-табыс" қатынастарының өзара байланыстарын талдау; 2 

173 Зиянсыздықты талдау. 2 

Тақырып 6.7 Ұйымның инвестициялық қызметіне экономикалық талдау жасау (10 сағат) 

174 Инвестиция тиімділігін талдау және бағалау; 2 

175 Инвестициялық жобаны таратудың ұйымның қаржылық жағдайына әсерін 

талдау және бағалау. 

2 

176 Нақты және қаржылық инвестициялар. 2 



177 Инвестицияның жалпы көрсеткіштерін талдауа. 2 

178 Негізгі құралдармен қамтамасыз ету үшін жұмсалған шығындарды талдау. 2 

Тақырып 6.8 Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне талдау жасау 

(4 сағат) 

179 Таза активтер динамикасын талдау; 2 

180 Ұйым ресурстарын тиімді пайдалану деңгейін талдау 2 

Тақырып 6.9 Ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау (6 сағат) 

181 Қаржы нәтижелерінің динамикасына және құрамына талдау жасау; 2 

182 Рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау; 2 

183 Таза табыстың қалыптасуына және пайдалануына талдау жасау. 2 

Тақырып 6.10 Ұйымның қаржылық жағдайын талдау (8 сағат) 

184 Балансқа көлденең және тігінен талдау жасау; 2 

185 Қысқа және ұзақ мерзімді активтерге талдау жасау; 2 

186 Қаражатпен жабдықтак көздеріне талдау; 2 

187 Ұйымның жабылуы мен төлем қабілетіне талдау жасау. 2 

Тақырып  6.11 Қорытынды сабақ және сынақ алу (2 сағат) 

188 Ұйымның қаржылық жағдайына талдау жүргізу 2 
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ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ МАЗМҰНЫ 

 

ТАРАУ 1. ҰЙЫМ ҚАРЖЫСЫ 

Тақырып 1.1  Ұйымның құрылтай құжаттарын оқып білу және дайындау.Заңды 

тұлғаларды мемлекеттік тіркеу тәртібі 

Әртүрлі ұйымдастырушлық-құқықтық формадағы ұйымның құрылтай құжаттарыныңы 

типтік формаларын,құрылтай шарттары мен жарғыларын дайындау ерекшеліктері мен оған 

қойылатын талаптарды оқып білу. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеумақсаттары және 

тәртіптерімен, мемлекеттік тіркеу процедурасын жүргізу үшін қажетті құжаттар тізімімен танысу 

білім алушылардың құрылтай құжаттарының типтік формаларын толтыруды қарастырады. 

 

 Тақырып 1.2  Ұйымның шаруашылық қызметін жоспарлау 

Келесі бағыттар бойынша бизнес – жоспарларды дайындау үшін орындалатын жұмыстар: 

 – тауар немесе қызметке сипаттама; 

–сала және сату нарығындағы істердіңи жағдайын талдау; 

–өндіріс алаңдарындағы және бөлмелердегіөндіріс жабдықтарына, шикізаттар мен 

материалдарға қажеттілікті есептеу. 

 

Тақырып 1.3   Негізгі және айналым капиталы. 

Ұйымның негізгі қаражаттын бағалау, амортизация, н,егізгі өндірістік қорлардың 

құрылымын, қайта өндіру көрсеткіштерінің жүйесін анықтаужәне негізгі қаражаттарды 

пайдалану келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

–негізгі қорлардың түрлі құрылымын анықтау; 

–негізгі қорлардың технологиялық құрылымын анықтау; 

–өндіріс қуатын есептеу; 

–бастапқы және баланстық құнды анықтау. 

 

Тақырып 1.4  Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыру және еңбекақы 

Ұйымның еңбек ресурстарына қажеттілігін анықтау,әртүрлі категориядағы 

жұмысшылардың еңбекақы қорын жоспарлау, қызметкерлердің қозғалыс көрсеткіштерін есептеу 

және еңбек ресурстарын тиімді пайдалануды анықтау бойынша жұмыстарды орындау: 

–өндірістік бағдарламалардың еңбек сиямдылығы, өндіру нормалары, уақыты мен қызмет 

көрсетуі бойынша жұмысшылардың қажеттілігін анықтау; 

–қызметкерлерді істеген жұмысы бойынша еңбекақысын анықтау; 

–қызметкерлердің жұмыс уақыты бойынша еңбекақысын анықтау; 

–қызметкерлердің орта тізімдік санын есептеу; 

–қызметкерлер қозғалысының абсолюттік және қатыстық көрсеткіштерін есептеу; 

–еңбек өнімділігі көрсеткіштерін есептеу. 

 

 Тақырып 1.5 Ұйымның шығындарын және оның қаржылық нәтижелерін анықтау. 

Өзіндік құнын калькуляциялау 

Шығындар сметасын құру, өнімнің өзіндік құнын және қаржы нәтижелерін есептеу келесі 

жұмыстарды орындауды қарастырады: 

–экономикалық элементтер бойынша шығындарды анықтау; 

–шығындар құрылымын анықтау; 

–өндірістік және толық өзіндік құнды анықтау үшін калькуляциялау баптары бойынша 

шығындарды есептеу; 

–процесс бойынша, тапсырыс бойынша және қайта жасау әдістерімен өзіндік құнды 

калькуляциялау. 



Тақырып  1.6  Өндірістің жалпы тиімділігін анықтау. 

   Өндірістің жалпы тиімділігн анықтау келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

–ұйымның рентабельділігі (табыс) көрсеткіштерін есептеу; 

–іскерлік белсенділігі көрсеткіштерін есептеу; 

–қаржы тұрақтылығы көрсеткіштерін есептеу. 

 

Тақырып  1.7  Қорытынды сабақ және сынақ алу 

 

ТАРАУ 2.  ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП 

Тақырып 2.1  Ұйымның есеп саясатын құру 

Ұйымның есеп саясатының үлгілік нұсқасын құру келесі жақтарды сипаттауды 

қарастырады: 

–ұйымның бухгалтерлік қызметін құру принциптері, оның басқару жүйесіндегі орны; 

–бухгалтерлік есепті жүргізу формалары: 

–шоттардың жұмыс жоспары; 

–құжат айналымын жүргізу жүйесі және есептік ақпаратты өңдеу технологиясы; 

–бастапқы және жиынтық есеп регистрлерінің формалары. 

 

Тақырып  2.2  Кассалық операциялар есебі 

Кассалық операциялар есебін жүргізукелесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

–кассалық операциялар бойынша шоттар корреспонденциясын құру; 

–кіріс және шығыс кассалық құжаттарды тіркеу журналын толтыру; 

–кіріс және шығыс кассалық ордерлерін толтыру; 

–кассалық кітапты толтыру және кассалық есепті құру; 

–ақша қаражаттардың инвентаризациялау актісін құру; 

–№1 журнал–ордерін және №1 тізімдемені құру. 

 

Тақырып 2.3   Ағымдағы шоттағы ақша қаражаты есебі 

Ағымдығы шоттағы ақша қаражаты есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: 

–шоттар корреспонденциясын құру; 

–төлем тапсырмаларын толтыру; 

–қол үлгілері және мөр үлгілері бар карточкаларды толтыру; 

–қолма–қол жарналарға хабарландыру толтыру; 

–№ 2 журнал–ордерін және № 2 тізімдемесін құру. 

 

Тақырып  2.4   Есеп беретін тұлғалардың есебі 

Есеп беретін тұлғалардың есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

– шоттар корреспонденциясын құру; 

–іссапар куәлігін толтыру; 

–аванстық есепті құру; 

–№7 журнал–ордерін құру. 

 

Тақырып 2.5   Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу 

Жеткізушілермен және мердігерлермен есеп айырысу келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: 

– шоттар корреспонденциясын құру; 

–шот–фактураларды толтыру; 

–№6 журнал–ордерін құру. 



Тақырып 2.6  Негзігі қорлар есебі 

Негізгі қорлар есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

– шоттар корреспонденциясын құру; 

–негізгі қорлар мен инвентарлық карточканы қабылдау–өткізу актісін толтыру; 

–негізгі қорларды тізімнен шығару (жою) актісін толтыру; 

–негізгі қорлардың тозуын есептеу; 

–негізгі қордың тозу сомасы жиынтығының дайындалған кестесін құру.  

 

Тақырып 2.7  Тауарлы–материалдық қорлар есебі 

Тауарлы–материалдық қорлар есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

– шоттар корреспонденциясын құру; 

–сенімхатты толтыру; 

–кіріс ордерін толтыру; 

–қорларды тізімнен шығару актісін толтыру; 

–лимитті–алу картасын толтыру және талаптар; 

–қорларды есепке алу карточкаларын толтыру; 

–материалдар қозғалысын есептеу бойынша тізімдемелерді құру. 

 

Тақырып 2.8  Еңбекақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысу 

Еңбекақысы бойынша қызметкерлермен есеп айырысуды жүргізу келесі жұмыстарды 

орындауды қарастырады: 

– шоттар корреспонденциясын құру; 

–жұмыс уақытын есептеу табелін толтыру; 

–еңбекақыны есептеу; 

–есеп және төлем тізімдемелерін толтыру. 

 

Тақырып  2.9  Ұйымның қаржылық есеп беруі 

Ұйымның қаржылық есеп беруін құру келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

–бухгалтерлік баланс; 

–кірістер меншығындар туралы есеп; 

–ақша қаражатының қозғаласы туралы есеп; 

–капиталдағы өзгерістер туралы есеп; 

–түсіндірме жазбалар. 

 

Тақырып  2.10  Қорытынды сабақ және сынақ алу 

 

ТАРАУ 3.  БЮДЖЕТТІК ЕСЕП 

Тақырып 3.1 Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатының негізгі ережелері 

Мемлекеттік мекемелердегі есеп саясатын құру келесі жақтарды сипаттауды 

қарастырады: 

 бухгалтерлік есепті жүргізудің журналды – ордерлік және автоматтандырылған 

формалары; 

 мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары; 

 бухгалтерлік құжаттардың бекітілген формалары; 

 инвентаризация жүргізу тәртібі; 

 бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері; 

 

 



Тақырып 3.2 Ақша операцияларының есебі 

Ақша операцияларының есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

 ағымдағы жылдың төлемдері бойынша қаржыландырудың жеке жоспары шеңберінде 

шығындардың экономикалық жіктелу ерекшелігін оқып білу; 

 бастапқы ақша құжаттары мен есептеу регистрлерін толтыру; 

 ақша операциялары бойынша шот корреспонденциясын құру; 

 ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру; 

 

Тақырып 3.3 Дебиторлық және кредиторлық берешек есебі 

Дебиторлық және кредиторлық берешек есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: 

 дебиторлық және кредиторлық берешек есебі бойынша айналым тізімдемесін құру; 

 салыстырып тексеру актісін құру; 

 есеп регистрлерін құру; 

-шоттар корреспонденциясын құру; 

 

Тақырып 3.4 Қызметкерлермен есеп айырысу есебі 

Есеп беретін тұлғалармен есеп айырысу және еңбекақсын есептеу келесі жұмыстарды 

орындауды қарастырады: 

 жұмыс уақытын есептеу табелін құру; 

 негізгі және қосымша еңбекақыны есептеу; 

 әртүрлі мақсатта есеп беру негізінде аванс беру үшін басшының өкімдерін орындау; 

 аванстық есептерді құру; 

 шоттар корреспонденциясын құру; 

 есеп регистрлерін құру. 

 

Тақырып 3.5 Қорлар есебі 

Қорлар есебін жүргізу  келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

 қорларды жеткізу шарттарын құру; 

 сатып алынған қорлардың құнын  анықтау; 

 қорларды тізімнен шығару кезінде шығындарды бағалау әдісін анықтау; 

 бастапқы құжаттарды және қорлар есебі бойынша есеп регистрлерін толтыру; 

 шоттар корреспонденциясын құру. 

 

Тақырып 3.6 Негізгі қорлар есебі 

Негізгі қорлар есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

 негізгі қорлардың түсуі, араласуы, шығуы бойынша құжаттарды құру; 

 негізгі қорлар объектілерінің өзіндік құнын анықтау; 

 негізгі қорлардың амортизациясын есептеу; 

 негізгі қорлар есебі бойынша есеп регистрлерін толтыру; 

 шоттар корреспонденциясын құру; 

 

Тақырып 3.7 Материалдық емес ативтердің есебі 

Материалдық емес активтердің есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: 

 материалдық емес активтердің түсуі, араласуы, шығуы бойынша құжаттарды ресімдеу; 

 материалдық емес активтердің нақты құнын анықтау; 



 материалдық емес активтердің амортизациясын есептеу; 

 есеп регистрлерін толтыру; 

 шоттар корреспонденциясын құру. 

 

Тақырып 3.8 Кірістер мен шығындар есебі 

Кірістер мен шығындар есебін жүргізу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

 кірістер мен шығындарды тану әдістерін анықтау; 

 есеп регистрлерін толтыру; 

 шоттар корреспонденциясын құру; 

 

Тақырып 3.9 Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беру 

Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беруін құру келесі формаларды толтыруды 

қарастырады: 

 ұзақ мерзімді активтердің қозғалысы туралы есеп; 

 қаржылық жоспардың орындалған туралы есеп; 

 қорлардың қозғалысы туралы есеп; 

 кредиторлық берешек туралы есеп; 

 дебиторлық берешек туралы есеп; 

 бухгалтерлік баланс; 

 есепке ақпараттар. 

 

ТАРАУ 4. «1С: БУХГАЛТЕРИЯ» 

Тақырып 4.1 «1С: Бухгалтерия» бағдарламасымен танысу. 

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау. «1С:Бухгалтерия» 

бағдарламалық өніммен танысу. Еңбекті қорғау және компьютерлік техникамен жұмыс кезінде 

техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау. 

 

Тақырып 4.2. Есептің жүргізуін дұрыс жолға қою 

 «1С: Бухгалтерия» бағдарламасын дұрыс жолға қою бойынша жасалатын жұмыстар: 

- ұйым туралы негізгі мәліметтерді енгізу; 

- «Кәсіпорын»-«Ұымның есеп саясаты» мәзірін толтыру; 

- аналититкалық есеп параметрлерін күйге келтіру; 

- бухгалтерлік есеп шоттары бойынша бастапқы қалдықтарды енгізу. 

 

Тақырып 4.3. Есептің жүргізудің жалпы принциптері 

 «1С: Бухгалтерия» бағдарламасы бойынша есеп жүргізудің жалпы принциптерін оқып 

білу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- шоттардың жұмыс жоспарын дайындау; 

- типтік операцияларды енгізу; 

- анықтамаларды толтыру; 

- тауарлы-материалдық құндылықтар номенклатурасын толтыру; 

- контрагенттерді толтыру. 

 

Тақырып 4.4.Ақша қаражаты операцияларының есебі 

 «Банк және касса» мәзірін оқып білу ақша қаражатымен операцияларды есептеу бойынша 

келесі жұмыстарды қарастырады: 

- кәсіпорынның /ұйымның ақша қаражатының түсуі мен шығарылуын құжаттық 

ресімдеу; 



- кассалық есепті құру; 

- Іссапар куәліктерін ресімдеу, «Еңбекақы және кадрлық есеп» - «Ұйым іссапарлары» 

мәзірін толтыру; 

- аванстық есепті толтыру; 

- төлем тапсырмаларын толтыру: кіріс және шығыс; 

- банк көшірмелерін толтыру. 

 

Тақырып 4.5. Сауда операцияларының есебі 

«Сатып алу», және «Қойма» мәзірін оқып білу сауда операцияларын есептеу бойынша 

келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- тауарлы-материалдық қорлар мен қызметтің түсуіне арналған құжаттарды толтыру; 

- жеткізушіге тауарлы материалдық қорларды қайтару туралы құжаттарды толтыру; 

- сатып алушының шотын ресімдеу, «Сату» - «Сатып алушының төлем шоты» мәзірін 

толтыру; 

- тауарды таратуға арналған құжаттарды ресімдеу, «Сату» - «ТМҚ мен қызметті тарату» 

мәзірін толтыру. 

 

Тақырып 4.6. Негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің есебі 

 «Негізгі қорлар мен материалдық емес активтер» мәзірін оқып білу негізгі қаражаттар 

мен материалдық емес активтердің есебі бойынша келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің кірістері мен шығындарын құжаттық 

ресімдеу; 

- негізгі  қорларды орналастыруға арналған құжаттарды толтыру; 

- негізгі қорлар мен материалдық емес активтердің амортизациясы бойынша 

тізімдемелерді толтыру; 

- инвентаризация бойынша мәліметтерді енгізу, негізгі қаражаттарды 

инвентаризациялау бойынша құжаттарды толтыру. 

 

Тақырып 4.7. Еңбекақы және кадрлық есеп 

 «Еңбекақы және кадрлық есеп» мәзірін оқып білу еңбекақы және кадрларды есептеу 

бойынша келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- ұйым қызметкерлерінің еңбекақысын, салықтар мен жарналарды есептеу үшін 

мәліметтерді енгізу; 

- өндірістік күнтізбені толтыру; 

- ұйым қызметкерлерінің жалақысын есептеу бойынша құжаттарды толтыру; 

- кезекті еңбек демалыстары мен уақытша еңбекке жарамсыздық қағаздарын есептеу 

бойынша құжаттарды толтыру. 

 

Тақырып. 4.8 Өндіріс есебі 

“Өндіріс” мәзірін оқып білу кәсіпорынның/ұйымның өндірісін есептеу бойынша келесі 

жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- өзіндік құнды есептеу тәсілдерәнкүйге келтіру; 

- өндірістегі материалдарды тізімнен шығыру бойынша құжаттарды толтыру; 

- өндірістен дайын өнімдерді шығыру бойынша және олардықоймаға кірістеу бойынша 

құжаттарды толтыру; 

- аяқталмаған өндірісті есептеу бойынша құжаттарды толтыру; 

- дайын өнімдерді шығару, орындалған жұмыстар бойынша есептерді құру; 

- өнімінің өзіндік құнының колькуляциясы бойынша есептерді құру; 

- жанама шығындарды бөлу бойынша есептерді құру. 



 

Тақырып 4.9 Стандарттық есептер 

“Есептер” мәзірін оқып білу бухгалтерлык жәнесалық есебіүшін қалдықтар және шот 

айналымдары, субконто және әртүрлі бөліктердегі шоттар байланысы бойынша келесі 

жұмыстарды орындауды қарастырады: 

- есептер параметрлерін күйге келтіру; 

- айналым-сальдо тізімдемесін қалыптастыру; 

- шахматтық тізімдемені қалыптастыру; 

- шоттар бойынша айналым- сальдо тізімдемесін қалыптастыру; 

- шоттар бойынша айналым қалыптастыру; 

- шоттарға талдау жасауды қалыптастыру. 

 

Тақырып 4.10. Қорытынды сабақ және сынак алу 

 

ТАРАУ 5. САЛЫҚ САЛУ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕБІ 

Тақырып 5.1 Корпоративтік табыс салығын есептеу 
Заңды тұлғалардың корпоративтік табыс салығын есептеу келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: Жиынтық жылдық табысты анықтау. Заңды тұлғалармен есептеулерді анықтау. 

Салық салынатын табыстарды анықтау. Корпоративтік табыс салығы суммасын есептеу. 

Ағымдағы төлемдер суммасын есептеу. Корпоративтік табыс салығы бойынша декларацияны 

толтыру. 

 

Тақырып 5.2 Қосымша құн салығын есептеу 

Қосылған құн салығын (ҚҚС) есептеу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

Төлемшіңі ҚҚС анықтау. ҚҚС бойынша алынатын табыстың мөлшерін анықтау. ҚҚС суммасын 

есептеу. Ағымдағы төлемдер суммасын есептеу. ҚҚС бойынша декларацияны толтыру 

 

Тақырып 5.3 Мүлік салығын есептеу 

Заңды тұлғалардың мүлік салығын есептеу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: 

Негізгі қаражат пен материалдық емес активтердің орташа жылдық қалдық құнын анықтау. 

Мүлік салығы суммасын есептеу. Ағымдағы төлемдер суммасын анықтау. Заңды тұлғалардың 

мүлік салығы бойынша декларациясын толтыру  

 

Тақырып 5.4 Жер салығын есептеу 

Жер салығын есептеу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: Жер салығы 

суммасын есептеу. Ағымдағы төлемдер суммасын анықтау.  Жер салығы бойынша декларацияны 

толтыру  

 

Тақырып 5.5 Әлеуметтік салықты есептеу 

Әлеуметтік салықын есептеу келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: Салық 

салынатын базаны анықтау. Әлеуметтік салық суммасын анықтау. Әлеуметтік салық бойынша 

декларацияны толтыру.  

 

Тақырып 5.6 Арнайы салық режимдері қолданылатын кіші бизнес субьектілерінің 

салығын есептеу 

Арнайы салық режимдері қолданылатын кіші бизнес субьектілерінің салығын есептеу 

келесі жұмыстарды орындауды қарастырады: Патент және патент құнына сеп жүргізу негізінде 

арнайы салық режимін қолдану үшін жағдайларды анықтау. Жеңілдетілген декларация және 



салық суммасын есептеу негізінде арнайы салық режимдерін қолдану үшін жағдайларды 

анықтау. Декларация толтыру. 

 

Тақырып 5.7 Қорытынды сабақ және салық салу 

 

ТАРАУ 6 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІ ТАЛДАУ  

Тақырып 6.1 Негізгі қор жағдайына және пайдалануына талдау жасау 

Негізгі қор жағдайына және пайдалануына талдау жасау келксі жұмыс түрлерін орындауды 

қарастырады: 

- негізгі қорлар құнын және құрылымы динамикасын талдау; 

- негізгі қорларды пайдалану тиімділігін талдау; 

- негізгі қорлар қозғалысы көрсеткіштерін және оның техникалық күйін талдау; 

- негізгі қорларды пайдалану резервтерін талдау. 

 

Тақырып 6.2  Айналым қаражаттарын талдау 

Айналым қаражаттарын талдау келесі жұмыстардың орындалуын қарастырады: 

- айналым қаражаттарын қалыптастыру көздерін анықтау; 

- айналым қаражаты құрамының өзгеруін және құрылымын талдау; 

- материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуіне талдау жасау; 

- материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігін бағалау. 

 

Тақырып 6.3  Еңбек ресурстарын талдау 

        Еңбекті пайдалану мен тиімділігіне талдау жасаукелесі жұмыстың орындалуын 

қарастырады. 

- еңбек ресерстарымен қамтамасыз етілуіне талдау жасау; 

- жұмыс уақытын пайдалануды бағалау; 

- еңбек өнімділігі динамикасын бағалау; 

- еңбек өнімділігіне факторлық талдау жасау; 

- еңбекақы қорын қалыптастыруына және пайдаланылуына талдау жасау. 

  

Тақырып 6.4  Өнімнің өзіндік құнын талдау 

        Өнімді өндіруге жұмсалатын шығындарды талдау келесі жұмыстарды орындауды 

қарастырады: 

- экономикалық элеметтер бойынша шығындар динамикасын есептеу; 

- бір теңгеге шаққандағы тауар өнімі шығынына факторлық талдау жасау; 

- өнімнің өзіндік құны құрамындағы шикізат пен материал шағындарын талдау; 

- өзіндік құн құрамындағы өндірістік жұмысшылардың еңбекақысына талдау жасау,  

- жанама шығындарды талдау; 

- жекелеген бұйымдардың өзіндік құнын талдау. 

     

Тақырып 6.5  Өндіріс көлемін және өнімді өткізуді талдау 

      Өндіріс көлемін және өнімді өткізуді талдау келесі жұмыстардың орындалуын қарастырады: 

- өндірістік бағдарламаның және өнімді сату жоспарының орындалуына талдау жасау; 

- өнімнің шығу және сатылу динамикасын бағалау; 

- өнім ассортименті бойынша өндірістік бағдарламалардың орындалуына талдау жасау. 

 

Тақырып 6.6 Ұйым қызметіне операциялық талдау жүргізу 

      Ұйым қызметіне операциялық талдау жүргізу келесі жұмыстардың орындалуын 

қарастырады: 



- "шығындар-көлем-табыс" қатынастарының өзара байланыстарын талдау; 

- зиянсыздықты талдау.  

- маржиналдық табысты талдау 

- ӨӨТТтың қауіпті көлемін талдау  

- өткізудің қауіпті бағасын есептеу.  

- өнім бірлігіне есептелген өзгермелі шығындарды өткізудың қауіпті бағасын есептеу. 

 

Тақырып 6.7 Ұйымның инвестициялық қызметіне экономикалық талдау жасау 

        Ұйымның инвестициялық қызметіне экономикалық талдау жасау келесі жұмыстардың 

орындалуын қарастырады: 

- ақша ағындарын талдау және бағалау; 

- инвестиция тиімділігін талдау және бағалау; 

- инвестициялық жобаны таратудың өнімнің өзіндік құнына әсерін талдау және бағалау; 

- инвестициялық жобаны таратудың ұйымның қаржылық жағдайына әсерін талдау және 

бағалау. 

 

Тақырып 6.8 Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне 

талдау жасау 

      Ұйымның қаржылық тұрақтылығына және іскерлік белсенділігіне талдау жасау келесі 

жұмысьардың орындалуын қарастырады: 

- табыс және амортизация есебінен шығындарды жабуды сипаттайтын көрсеткіштерді 

талдау; 

- айналым қаражаттарының жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерді талдау; 

- таза активтер динамикасын талдау; 

- ұйым ресурстарын тиімді пайдалану деңгейін анықтау; 

 

Тақырып 6.9 Ұйым қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау 

      Ұйымның қызметінің қаржы нәтижелеріне талдау жасау келесі жұмыстың орындалуын 

қарастырады: 

- қаржы нәтижелерінің динамикасына және құрамына талдау жасау; 

- рентабельділік көрсеткіштеріне талдау жасау; 

- пайдаға факторлық талдау жасау; 

-таза табыстың қалыптасуына және пайдалануына талдау жасау. 

 

Тақырып 6.10  Ұйымның қаржылық жағдайын талдау 

        Ұйымның қаржы жағдайына талдау жасау келесі жұмыстың орындалуын қарастырады: 

- балансқа вертикаольді және горизонтальді талдау жасау; 

- қысқа мерзімді активтерге талдау жасау; 

- ұзақ мерзімді активтерге талдау жасау; 

- меншіктік қаражат көздеріне талдау жасау; 

- қаражатпен жабдықтак көздеріне талдау; 

- ұйымның жабылуы мен төлем қабілетіне талдау жасау. 

 

Тақырып 6.11  Қорытынды сабақ және сынақ алу 

 

          

 

 

 



ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІН ОРЫНДАУ БОЙЫНША 
ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 

 

Оқу тәжірибені өту бағдарламасына сәйкес студент күн сайын күнделік толтырады. 

Күнделікте студенттің жұмыс орнында орындаған жұмыстарының түрі және қысқаша 

сипаттамасы, сонымен бірге оқу тәжірибені өткендігі туралы жазылатын есеп үшін жиналған 

материалдар тізімі көрсетіледі. Күнделіктегі жазулар кәсіпорын жетекшісінің қолымен 

расталады. 

Әр тақырып бойынша тәжірибе өту үрдісінде компанияның/ кәсіпорынның тәжірибелік 

жетекшісі студенттің есептік жұмыстың тәжірибелік игерілуі мен меңгерілуін, оқу тәжірибені 

өту бағдарламасының тақырыптары бойынша аналитикалық және жинақтамалы есепті 

ұйымдастыру техникасының меңгерілу деңгейін тексереді. Студенттердің білімдерін тексеру 

нәтижелері бойынша кәсіпорынның тәжірибе жетекшісі күнделікке баға қояды және студенттің 

жұмысы туралы ескертулерді енгізеді. 

Оқу тәжірибе аяқталғаннан кейін күнделікке тәжірибе жетекшісінің қолы қойылып, 

кәсіпорынның мөрімен расталады. Оқу тәжірибені өту кезеңінде практикант бағдарламаға сәйкес 

әр бөлім мен тақырып бойынша материалдар жинап, соның негізінде орындаған жұмыс 

нәтижелері туралы есеп құрастырады. Есепке міндетті түрде материалдардың шынайылығын 

растайтын күнделік тігілуі керек. Күнделіксіз есеп қабылданбайды. 

Оқу тәжірибе есебінде компанияның/ кәсіпорынның қаржылық қызметінің толық сипаты 

болуы керек. Бағдарламаның тақырыптары мен бөлімдеріне сәйкес алғашқы құжаттар мен 

есептік регистрлер негізінде кәсіпорындағы есептің ұйымдастырылуының жағдайы 

қарастырылады. Есепте компанияның/ кәсіпорынның операциялары, бухгалтерлік есеп 

жұмыстары мен экономикалық талдау жұмыстарын ұйымдастырудың қазіргі жағдайларын оқып 

үйрену негізінде практикант артықшылықтары мен кемшіліктерін тауып, оларды жетілдіру 

бойынша ұсыныстар жасайды. Есепке алғашқы құжаттар, тізімдемелер, жұмыс материалдары, 

статистикалық мәліметтер және т.б. материалдар қосымша ретінде қоса тігіледі. Қосымшалар 

нөмірленеді, мәтіндік бөлімде бұл нөмірлерге сілтеме жасалады.  

Компьютер мүмкіндіктерін пайдалу арқылы (Microsoft Word бағдарламасы арқылы 1 

интервал, шрифт TimeNewRoman, шрифт көлемі 14. Шегарлары: сол жағы -3 см, оң жағы -1,5 см, 

жоғарғы жағы – 2см, төменгі жағы -2 см ) оқу тәжірибесінің есебін дайындауға болады.  

Оқу тәжірибесінің есебін жинақтау барысында, оның негізгі көлемі 120 беттен аспауы 

тиіс. Оқу тәжірибесінің жетекшісі есепті тексеріп, студентті қорғауға жібереді (студенттің есебі 

қойылған талаптарға сай болмаса, берілген ақпарат жалған болса немесе оқу тәжірибесінің есебі 

тапсырылмаса, студент комиссия мүшелерінің алдына қорғауға жіберілмейді және студент келесі 

оқу жылына көшірілмейді) және бағаны кафедрамен бекітілген комиссия мүшелері қояды. 
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