
Білім беру бағдарламасының паспорты 6В04106 Мемлекеттік аудит 
 

Білім беру саласының 

коды мен жіктелуі 

6В04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық 

бағыттарының коды мен 

жіктелуі 

6В041 Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасының коды 

мен атауы 

6В04106 Мемлекеттік аудит 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары 

В045 Аудит жəне салық салу 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

1. Білім беру бағдарламасының ЖОО миссиясына, жұмыс 

берушілер мен білім алушылардың сұраныстарына сəйкестігі. 

2. Пəнаралық байланыстардың болуы. 

3. Білім беру бағдарламасын əзірлеуге жұмыс берушілердің 

белсенді қатысуы. 

4. Білім беру бағдарламасының тəжірибелік-бағытталған 

бағыты. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы 

ББ мақсаты Бухгалтерлік есеп, талдау жəне аудит саласындағы меншік 

нысанына жəне қаржыландыру түріне қарамастан, барлық 

ұйымдық-құқықтық нысандағы экономикалық субъектілерде 

ұлттық шаруашылықтың барлық салаларында жоғары білікті 

мамандарды кəсіби қызметке кешенді даярлау. 

БББ міндеттері 1. Ұлттық басымдықтар мен халықаралық тəжірибе негізінде 

есеп жəне аудит саласында мамандарды сапалы даярлауды 

қамтамасыз ету. 

2. Қазіргі экономика жағдайында есеп, аудит, талдау жəне 

салық салу саласындағы ұйымдастырушылық-басқарушылық, 

өндірістік-технологиялық, есептік-жобалық, аналитикалық 

міндеттерді жəне проблемаларды шеше алатын маманды 

қалыптастыру. 

БББ оқыту нəтижелері Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін бітіруші: 

1. шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 

сипаттайтын экономикалық жəне əлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу үшін қажетті бастапқы деректерді 

жинауға жəне талдауға дайындығын көрсету; 

2. Шаруашылық субъектілерінің қызметін сипаттайтын 

экономикалық жəне əлеуметтік - экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу; 

3. экономикалық бөлімдерді құру үшін қажетті есептерді 

орындау, оларды негіздеу жəне ұйымда қабылданған 

стандарттарға сəйкес жұмыс нəтижелерін ұсыну; 

4. əртүрлі меншік нысанындағы кəсіпорындардың, 

ұйымдардың, ведомстволардың есептілігіндегі қаржылық, 

бухгалтерлік жəне өзге де ақпаратты талдау жəне түсіндіру; 

алынған мəліметтерді басқару шешімдерін қабылдау үшін 

пайдалану; 

5. халықаралық стандарттарға сəйкес аудитті ұйымдастыру 

жəне жүргізу; 



6. бухгалтерлік есеп учаскелері бойынша құжат айналымын 

ұйымдастыру, бастапқы есеп құжаттарын ресімдеу жəне 

бухгалтерлік есеп шоттарында негізгі құралдардың, тауарлық-

материалдық құндылықтардың жəне ақша қаражатының 

қозғалысына байланысты операцияларды, шетел валютасымен 

операцияларды, ұйымдармен, бюджетпен, жеке тұлғалармен 

есеп айырысуларды көрсету; 

7. бухгалтерлік ақпараттың деректер базасын қалыптастыру, 

жүргізу жəне сақтау бойынша жұмыстарды орындау, 

деректерді өңдеу кезінде пайдаланылатын анықтамалық жəне 

нормативтік ақпаратқа өзгерістер енгізу; 

8.ұйымның қаржы-шаруашылық қызметі туралы бухгалтерлік, 

статистикалық, салық есептілігін белгіленген мерзімде құру; 

9. əр түрлі салалардағы мəселелерді шешу жəне дəлелдерді 

қалыптастыру; 

10. қойылған міндеттерді шешуде коммуникативтік 

мəдениетке ие болу. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы 

Берілетін дəреже Білім беру бағдарламасы бойынша бизнес жəне басқару 

бакалавры 6В04106 Мемлекеттік аудит 

Лауазымдарының тізімі Бухгалтерлік есеп жəне аудит жөніндегі маман, мемлекеттік 

сатып алу жөніндегі маман, бухгалтер-аудитор (ревизор), 

бухгалтер, статистикалық, салықтық жəне қаржылық есеп 

органдарындағы маман. 

Кəсіби қызмет объектісі Мемлекеттік басқару органдары (Министрліктер мен 

ведомстволар, мемлекеттік кірістер департаменті, Статистика 

комитеті); аудиторлық компанияларға, қаржылық бақылау 

органдарына; жеке меншік нысанындағы кəсіпорындарға; 

ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан ғылыми-зерттеу 

мекемелеріне, ұйымдар мен фирмаларға. 
 


