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БІЛІМ БЕРУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫ
Ң МАҚСАТЫ

Бағдарлама «Есеп және аудит» саласындағы маманның жеке басын
қалыптастыруға, ұйымның қаржылық қызметін есепке алу, аудит және
талдау міндеттерін дербес және жауапты шешуге, сондай-ақ осы мәселелер
бойынша мүдделі пайдаланушыларға консультация беруге бағытталған.

КӘСІБИ ҚЫЗМЕТ
САЛАСЫ

-

Ұйымдастыру-басқару қызметі.
Есептеу-жобалау қызметі.
Өндірістік-технологиялық қызмет .
Білім беру (педагогикалық) қызметі .

ОҚУ
НӘТИЖЕЛЕРІ
(ОН)

ОН1 - Есеп және аудит саласындағы нормативтік-құқықтық базаны пайдалану, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық
стандарттарының жергілікті нарық жағдайларына бейімделуін түсіндіру;
ОН2 - Экономикалық және әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер негізінде, типтік әдістемелер мен қолданыстағы нормативтікқұқықтық база негізінде басқарушылық шешімдер қабылдау, кәсіпорынның табыстылығын, қаржылық тұрақтылығын,
өтімділігін, төлем қабілеттілігін бағалау;
ОН3 - Қаржылық есепті ұйымдастыру және жүргізу мәселелерін шешу, кәсіпорынның ресурстарын, активтерін пайдалану
тиімділігін бағалау және ұйымның қаржылық жағдайын сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштерді есептеу.
ОН4 - Салық есебін жүргізуді ұйымдастырыңыз, іс жүзінде салық есебінің арнайы тіркелімдерін көрсетіңіз, заңды тұлғаның
жиынтық табысынан шегерімдер бойынша жұмыстарды бағалаңыз және кәсіпорындардың негізгі емес қызметінен шығындар мен
кірістердің есебін жасаңыз.
ОН5 - 1 С Бухгалтерия бағдарламасының 8:2 нұсқасын қолданып ұйымның жылдық қаржылық және салықтық есептілігін жасау
әдістемесін меңгеру, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді активтердің, меншікті және қарыз мүлік көздерінің, сондай-ақ кірістер
мен шығыстардың жай-күйін сипаттау үшін ақпаратты қалыптастыру процесінде туындайтын қаржылық, басқарушылық және
салықтық есеп мәселелерін шешудің тәсілдері мен тәсілдерін қолдану.
ОН6 - Қаржылық деректерді өңдеу үшін құралдарды қолданыңыз, оларды талдаңыз және ақпараттық шолуды немесе
аналитикалық есепті дайындаңыз.
ОН7 - Қаржылық есептілікті жасау үшін қажетті ақпаратты дәлелдеу және негіздеу, басшылыққа қаржылық есептіліктің
халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық-шаруашылық қызметтің нәтижелерін ұсыну.
ОН8 - Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарының және халықаралық аудит стандарттарының қағидаттарына сәйкес
бухгалтерлік есептің жүргізілуін бағалау, осы кәсіпорынның өнімдері мен қызметтерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін
аудиторлық қорытындының нәтижелерін негіздеу.
ОН9 - . Жаңа өнімнің рентабельділігі, өнім көлемі мен ассортиментінің өзгеруі және күрделі салымдар мәселелерін шешу үшін
нақты жағдайлар мысалын қолдана отырып, өндірістік шығындар туралы мәліметтерді жүйелеу, өндірілген өнімнің өзіндік құнын
бағалау және пайданы анықтау үшін басқару есебінің принциптері туралы білім жүйесін қолданыңыз.
ОН10 - Шоғырландырылған қаржылық есептілікті жасау үшін еншілес ұйымдардың қажетті есептілігін қолданыңыз, қаржылық
есептіліктің нысандарын толтырыңыз және оларды салық органдарына, статистикалық басқармаға, министрліктер мен
ведомстволарға ұсыныңыз.
ОН11 - Бюджет жүйесінде жұмыстарды жүргізу тәртібін регламенттейтін ішкі ұйымдастырушылық-әкімшілік құжаттарды
әзірлеу, компанияның қаржылық саясаты саласындағы стратегия мен тактиканы түзету туралы теңдестірілген шешімдер
қабылдау.
ОН12 - Бухгалтерлік есеп, аудит және талдау саласындағы білімдерін, жеке және кәсіби бәсекеге қабілеттілігін көрсетіңіз,
әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдер мен мүмкін экономикалық салдарды ескере отырып, бухгалтерлік
есепті, аудитті және талдауды жетілдіру бойынша шаралар қабылдаңыз.

