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1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Осы дипломдық жұмыстарды дайындау және ресімдеу жөніндегі 

әдістемелік нұсқаулар (бұдан әрі-әдістемелік нұсқаулар) Нархоз университетінің 

Ғылыми Кеңесінің 2020 жылғы 25 тамыздағы шешімімен бекітілген дипломдық 

жұмысты/ жобаларды дайындау және орындау жөніндегі ереженің негізінде 

әзірленді және уақыттық шеңберлер мен нормаларды ескере отырып, дипломдық 

жұмыстарды жазу процесін жүзеге асырудың әдістемесі мен тәсілдерін белгілейді, 

сондай-ақ бакалавриат бағдарламалары түлектерінің дипломдық жұмыстарын 

техникалық ресімдеуге қойылатын талаптарды айқындайды. 

1.2. Бакалавриаттың бітіру біліктілік жұмыстарының түрлері: 

- дипломдық жұмыс; 

- дипломдық жоба.  

       Бітіру жұмысын орындаудың мақсаты: 

1) Мамандық / білім беру бағдарламалары бойынша теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды жүйелеу мен бекіту және оларды нақты міндеттерді 

шешуде қолдану; 

2) өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын дамыту және әзірленетін міндеттер 

мен мәселелерді шешу кезінде зерттеу және эксперимент әдістемесін меңгеру; 

3) студенттің нақты практикалық міндеттерді (кәсіби құзыреттілік) шешуді 

өз бетінше іздеу қабілетін анықтау. 

1.3. Дипломдық жұмысты орындау және қорғау кезінде бітірушілер көрсетуі 

керек: 

- білім деңгейі (жалпы эрудиция, жалпы кәсіптік білім, арнайы және 

мамандандырылған білім); 

- кәсіби құзыреттер (алған білімдерін мамандық бойынша қолданбалы 

міндеттерді өз бетінше шешу үшін қолдана білу); 

- топта жұмыс істеу және жобалық топ ішінде де, одан тыс жерлерде де ортақ 

тіл табу қабілеті; 

- өз ойларын дәйекті және дәлелді түрде жеткізе білу, өз идеялары мен 

ұсыныстарын ұсыну және қорғау. 

1.4.   Бітіру жұмысы ғылыми жетекшінің басшылығымен орындалады. 

1.5. Бітіру жұмысында келтірілген барлық деректердің дәлдігі мен 

объективтілігі үшін студенттер бітіру жұмысының авторлары ретінде жауап 

береді. Жұмыстың толықтығы мен сапасы үшін студенттермен қатар жұмыстардың 

ғылыми жетекшілері де жауап береді. 

1.6. Бітіру жұмысы - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша теориялық 

оқу бағдарламасын толық меңгерген, МЖМБС-да белгіленген практика түрлерінен 

өткен соңғы курс студенттері орындаған біліктілік жұмысы. Бітіру жұмысы 

дипломдық жұмыс (Бөлім А), дипломдық жоба (Бөлім А), аналитикалық есеп/шолу 

(Бөлім В), кейс (Бөлім С) нысанында орындалуы мүмкін.  



БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ  

 

 

Бітіру жұмысы қандай формада орындалғанына қарамастан, оның 

құрылымында белгілі бір құрылымдық элементтердің бар болуы шарт. 

Бітіру жұмыстарының тақырыбын қалыптастыру, ғылыми жетекшіні таңдау 

және бекіту мәселелері Нархоз университетінің Ғылыми Кеңесінің 2020 жылғы 25 

тамыздағы шешімімен бекітілген дипломдық жұмыстарды/ жобаларды дайындау 

және орындау жөніндегі ережемен реттеледі. 

 

2. Дипломдық жұмыстарды/жобаларды орындаудағы жетекшілер 

мен студенттердің міндеттері 

 

2.1. Студенттер міндетті: 

 өз тақырыбын студенттер мен ПОҚ, сондай-ақ кейсі қаралатын компания 

(тапсырыс беруші) өкілдері алдында таныстыру; 

 уақытында, кестеге сәйкес (3-қосымша) ғылыми жетекшілерге 

жұмыстардың орындалуы туралы есеп беру; 

 академиялық адалдық қағидаларын сақтай отырып және басқа 

зерттеушілердің дайын шешімдерін көшірмей жұмысты өз бетінше дайындау. 

Академиялық адалдық дегеніміз ұсынылған дипломдық жұмыста / жобада толық 

немесе ішінара мәтіннің басқа дипломдық жұмыстардың, кез келген нысандағы 

плагиаттың болмауы. Студенттер барлық зерттеулерде жоғары этикалық 

стандарттарды сақтауы керек. Барлық жұмыстар плагиатты тексеру 

процедурасынан алдын-ала өтуі керек (STRIKEPLAGIARISM.COM жүйесі 

негізінде). Дипломдық жұмыстың/жобаның плагиатында айыпталған кез келген 

студент қорғауға жіберілмейді және университеттен шығарылады. 

 Университеттің және тәжірибе базасының жеткшілірімен (тапсырыс 

беруші) байланыс жасау. 

 Талқылау және түсініктемелер, пікір мен сын пікірлер алу үшін білім беру 

бағдарламасы белгіленген мерзімде жұмыс туралы алдын-ала презентация ұсыну 

(Google disk пайдалану құпталады).  

 Дипломдық жұмыстың/жобаның қорытынды нұсқасын уақытында ұсыну. 

2.2. Жетекшілер студенттердің жұмысына бақылау жасайды және міндетті: 

 жұмыс/жобаны орындау кестесін нақты сақтай отырып, студенттермен 

тұрақты негізде кездесу; 

 жұмыстың орындалу кестесінің бұзылғаны туралы және студенттің 

дипломдық жұмыстың/жобаның сапасыз жекелеген бөліктерін ұсынуы туралы ББ 

басшылығына уақтылы хабарлау; 

 студенттерге зерттеу сұрақтарын, дипломдық жұмыс/жоба жоспарын 

құруда, әдебиет пен зерттеу әдістерін таңдауда, зерттеу нәтижелері мен 

қорытындыларын талдауда академиялық көмек көрсету; 
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 студенттердің плагиаттың кез-келген жағдайына жол бермейтіндігін 

бақылау; 

 дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға дайындық кезінде 

консультациялық қолдау көрсету; 

 дипломдық жұмысты/жобаны алдын ала қорғау мен қорғауды 

ұйымдастыруға және өткізуге қатысу; 

 дипломдық жұмысты / жобаны қорғауға барлық қажетті құжаттарды 

уақтылы дайындауды және ААҚ-қа ұсынуды қамтамасыз ету. 

 

3. Бітіру жұмысының құрылымдық элементтеріне қойылатын жалпы 

талаптар 

 

Дипломдық жұмысты/жобаны орындау барысында келесі ережелерді сақтау 

қажет: 

– дипломдық жұмыстың/жобаның әрбір бөлімінде 2-3-тен кем емес пункт 

(параграф) болуы керек, дипломдық жұмыстың әрбір параграфының көлемі 2-3 

беттен аз болмауы тиіс; 

– әрбір бөлімшенің (параграфтың) соңында қорытынды қалыптастыру керек 

(2-3 абзац), яғни қысқаша материал мәнін мазмұндау қажет. Әдетте қорытынды 

«сонымен ....», «және де қорытындылайтын болсақ....», «жоғарыда айтылғандар 

негізінде былай  деп тұжырымдауға болады:....» деумен басталады; 

– толық жұмыс бойынша белгілі бір көздерден (оқулықтар, оқу құралдары, 

кезеңдік әдебиеттер және т.с.с.) материалдарды алатын жағдайда дипломдық 

жұмысты рәсімдеу бойынша берілген әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген 

талаптарға сәйкес сілтеме жасау қажет. Сілтеме жоқ болған жағдайда дипломдық 

жұмыс қорғауға жіберілмейді;  

– келтірілген қолданылған әдебиет көздері тізімі саны 20-дан кем болмауы 

тиіс.   

Дипломдық жұмыстың құрылымы қатаң нысандандырылған және 

стандартты болмауы керек. Ол көбінде тақырыпқа, зерттеудің күрделілік деңгейіне 

және әдіснамасына, теориялық және тәжірибелік маңыздылығына, мазмұндаудың 

жалпы логикасына, сонымен бірге қойылған міндеттерге байланысты болады.      

Титул парағы бітіру жұмысының бірінші беті болып табылады, онда бітіру 

жұмысы туралы негізгі  ақпарат орналастырылады. Титулдық парақ есеп беттерінің 

жалпы нөмірленуіне қосылады, бірақ титулдық парақта бет нөмірі қойылмайды. 

Мазмұны. Бітіру жұмысының мазмұны бөлімдер мен параграфтардың 

аттары мен бет нөмірлерін қамтиды. Мәтін бойынша бөлімдер мен параграф 

атаулары мазмұнда көрсетілген атаулармен толық сәйкес келуі тиіс, бұл ретте 

бөлімдер мен параграф атауларын қысқартуға жол берілмейді. 

Кіріспе нақты құрылымға ие (2 бетке дейін), оны қалыптастыру үшін автор 

келесі сұрақтарға жауап беруі керек: 
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1) Сіз сипаттайтын бизнеске / сұраққа / сандық көрсеткіштерде / негізгі 

жағдайларда қолдану аясына баға беріңіз. Бұл мәселенің аймақтың, саланың, елдің, 

әлемдік экономиканың дамуында өзектілігі қандай (не таңдау керек)? Бұл 

мәселенің қандай аспектілері белсенді талқылануда және бизнесті жүргізу 

шарттары өзгерген сайын аз зерттелген, аз меңгерілген немесе өзекті мәселелері 

қандай? 

2) Мақсаттың негіздемесі және мақсаттың өзі, ол автордың түпкілікті 

нәтижеде не алатындығыңызды жоспарлаудан туындайды; 

3) Міндеттерді тұжырымдау - осы жұмыстың мазмұнына сәйкес келеді 

(етістіктермен кеңейтілген әрекеттің мазмұны); 

4) Зерттеу объектісінің негіздемесі - неліктен дәл осы зерттеу объектісі 

таңдап алынды; 

5) Нақты зерттеу әдістерінің қысқаша сипаттамасы. 

Негізгі бөлім. Бітіру жұмысының негізгі бөлімі, әдетте, зерттеу объектісімен 

байланысты мәселенің сипаттамасын, қойылған әрбір зерттеу мәселесі бойынша 

зерттеу нәтижелерін, тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды. Негізгі бөлім, 

әдетте, 2-3 бөлімге бөлінеді, олардың әрқайсысында параграфтар болуы мүмкін. 

Әр бөлім осы бөлімнің мазмұнын ашатын, қарастырылған мәселелердің мәнін 

жинақтайтын қорытындылармен аяқталуы керек. Негізгі бөлім 15-20 бет көлемінде 

қалыптасады. 

Қорытынды. 2-3 беттік қорытынды мамандық/білім беру бағдарламасы 

шеңберіндегі нақты зерттеу объектісі үшін зерттелетін проблема бойынша нақты 

ұсыныстарды қамтуы тиіс. Қорытындыда жұмыста сипатталған әдістерді қолдана 

отырып, зерттеудің нақты нәтижелерінен туындайтын ұсынымдар ғана көрсетілуі 

мүмкін. Мысалы, ұсыныстар ретінде: мүлік салығы мен жер салығын шет елдермен 

ұқсастық бойынша жылжымайтын мүлік салығына біріктіру және көлік салығын 

отын құнына қосу негізделген. Қорытындыда тақырып тәжірибе базасына сәйкес 

келетіндігін және нәтижелердің апробациясы (іске асырылуы) бар-жоғын / 

белсенді екенін және нәтижелер жұмыс берушіге ұсынылатынын / қажет болған 

жағдайда басқа жағдайларды сипаттап, егер бар болса, жұмыс берушіден 

қорытынды жұмысты қарау бар-жоғын көрсету керек. 

Пайдаланылған дереккөздердің тізімі бітіру жұмысының мәтінінде оларға 

сілтеме жасалуына қарай қалыптастырылады және нүктесіз араб цифрларымен 

нөмірленеді. Тізім абзацтан басылады. 

Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелерді дереккөздер тізімі бойынша 

реттік нөмірмен көрсету және бітіру жұмысының мәтіні бойынша оларды көрсету 

ретімен шаршы жақшада келтіру керек. Бір дереккөзге бірнеше рет сілтеме жасаған 

кезде шаршы жақшада дереккөздің реттік нөмірінен басқа тиісті бет қойылады 

(мысалы, [1, 15 б.]). 
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Қосымшалар бітіру жұмысының жалғасы ретінде оның келесі 

парақтарында, бітіру жұмысының мәтінінде оларға сілтеме ретінде 

орналастырылуы керек. Әрбір қосымшаны беттің оң жақ бұрышындағы 

"Қосымша" деген сөзді және оның нөмірленуін көрсете отырып, жаңа беттен 

бастау керек. Қосымшалар толассыз тәртіппен араб цифрларымен нөмірленеді 

және жеке жолда бас әріппен мәтінге қатысты симметриялы түрде жазылатын 

тақырыбы болуы тиіс. Егер бітіру жұмысында дербес мәні бар құжат қосымша 

ретінде пайдаланылса, ол түпнұсқадағы өзгерістерсіз бітіру жұмысына 

қосымшаларға салынады. Қосымшалар бітіру жұмысының қалған бөлігімен ортақ 

болуы керек. 

 

4. Бөлім А - Дипломдық жұмыс/дипломдық жоба түріндегі бітіру 

жұмысына қойылатын негізгі талаптар 

 

Дипломдық жұмыс – бұл зерттеу сипатындағы сәйкесінше мамандық/білім 

беру бағдарламасы бойынша бітірудің біліктілік жұмысы.  Мұнда таңдалынған 

тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерге теориялық талдауға (literature review) 

ерекше көңіл аударылуы тиіс.  Жекелеп айтсақ, бітіруші зерттеу тақырыбы 

бойынша берілген тақырыптың өзектілігі және де қойылған мәселелерді шешу 

мүмкіндігіне қол жеткізуге болатын қандай да бір анықтама/тәсілдеме/әдістің 

күшті және әлсіз жақтарына баға беретін әдебиеттік шолу жасауы тиіс.  

Дереккөздерді таңдау тақырыпқа байланысты және бір-біріне тең бөлінген 

кемінде 20 дереккөзден тұруы мүмкін және мыналарды қамтуы тиіс:  

1) ScienceDirect (Elsevier), Jstore, EBSCO, Springer, Google Scholar, Web of 

Science, Scopus және т.б. индекстелетін базаларда орналастырылған ағылшын 

тіліндегі ғылыми жарияланымдар;  

2) отандық ғалымдар мен практиктердің университеттің пайдалану үшін 

қолжетімді базаларындағы ғылыми жарияланымдары: РМЭБ (Республикалық 

жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана), E – Library, ЭБС-Лань, 

профиль;  

3) қаржылық ақпараттың ресми көздері (қаржылық есептілік, жылдық 

есептер және т.б.);  

4) аналитикалық шолулардың нәтижелері (Bloomberg, Eikon, ақпараттық 

ресурстар: uchet.kz, prodengi.kz, investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, 

yahoo.finance.com және т.б.);  

5) зерделенетін проблеманың қандай да бір аспектілерін реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілер.  

Екінші бөлімде есептік-талдамалық қызметке, есептің қолданыстағы әдістеріне, 

сонымен бірге зерттеудің таңдалынған объектісі бухгалтерлік есебін ұйымдастыру 

ерекшеліктеріне (негізгі құралдар, қорлар, ақшалар, кредиторлық  
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және дебиторлық берешек және т.с.с.) жалпы сипаттама беріледі. ҚЕХС 

сәйкес есепті жүргізу ерекшеліктері ережелері, нұсқаулықтары, есептің әр түрлі 

тәсілдері мен әдістері (мысалы, амортизацияны есептеу немесе қорларды бағалау 

әдістері), талдамалық және синтетикалық есеп тәртібі. Түгендеу жүргізу тәртібі. 

Қаржылық есептілік нысандарында ақпараттарды ашып көрсету.  

Теориялық бөлімнен басқа қарастырылған мәселелерді ашып көрсететін 

талдамалық бөлім болады. Соңғы үш есептік кезең бойынша ұйым қызметінің 

негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін келтірумен бірге шаруашылық 

субъектісінің экономикалық жағдайына талдау беріледі.  

Зерттеу компаниясының талдамалық жұмысын зерделей келе, жұмыс 

тақырыбы бойынша талдау жүргізіп, есептің берілген объектісін сипаттайтын 

сандық және сапалық көрсеткіштерді анықтау керек. Жиынтық көрсеткішке әсер 

етуші факторларды анықтап, осы көрсеткіштерді жақсарту резервтерін анықтау 

керек. Өндірістің жедел басқаруында талдау нәтижелерін қолданбалығын зерделеу 

қажет. Талдамалық кестелер құрастырған және есептеулер жасағанда талдамалы 

мәліметтердің салыстырмалығын қамтамасыз ету керек.  

Аудит сұрақтарын зерделеген кезде аудиторлық тексерудің әдістері ашылуы 

тиіс, ішкі бақылау жүйесімен танысу нәтижелері, аудитордың жұмыс құжаттары, 

аудитті жүргізу әдістемесі, аудиторлық қорытынды немесе аудит нәтижелері 

анықтамасы сипатталынуы керек.  

Талдау мәліметтері негізінде (жұмыстың талдамалық бөлігі) қорытынды 

жасалынады, ұсыныстар мен автордың қарастырылған мәселеге жеке көзқарасы 

беріледі. Дипломдық жұмыс жеке орындалады.  

Дипломдық жұмыстың көлемі негізгі құрылымдық элементтерді (кіріспе, 

негізгі бөлім, қорытынды, дереккөздер тізімі) ескере отырып, басылған мәтіннің 

25-30 бетін құрайды. 

Дипломдық жоба - тұтастай алғанда мамандық/білім беру бағдарламасы 

бағыты бойынша нақты өнімді (өндірістік, банктік, туристік, қаржылық құрал және 

т.б.), жаңа құралды енгізу әдістемесі мен тәсілін әзірлеуді, аналитикалық есеп 

жасауды білдіреді. Жобадағы теориялық бөлім болмауы да мүмкін, ал жоба мәнінің 

жалпы сипаттамасы болуы мүмкін (ол не үшін, не үшін әзірленуде, кім үшін 

әзірленуде және т.б.). Дипломдық жобаның едәуір бөлігі есеп айырысу-талдау 

бөлігін қамтиды (көрсеткіштердің қаржылық есептері, зерттеу объектісіне енгізу 

мүмкіндігі, бюджетті құру, белгілі бір ұйымдастырушылық және басқарушылық 

шешімдердің компания/ұйым, мекеме қызметінің нәтижелеріне әсерін түсіндіру 

және т.б.). 

Дипломдық жобаларды орындау кезінде ғылыми-білім беру департаменті 

жоба тақырыбына, практика базасының мүмкіндіктеріне және / немесе тапсырыс 

берушінің сұранысына сүйене отырып, жобалық топтың максималды құрамын 

анықтайды. Жобалық топ, әдетте, бір немесе бірнеше жетекшілермен (жұмыс  
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берушінің өкілдерімен) жұмыс істейтін 2-3 адамнан тұрады. Пәнаралық 

жағдайда жобалық топ 3-5 адамнан тұруы мүмкін, бұл жағдайда жетекшілер әр 

мамандықтан/білім беру бағдарламасынан тағайындалады. Сонымен қатар, 

дипломдық жоба бойынша дипломалды практика базасы әр түрлі болуы керек. 

Дипломдық жобалаудың нәтижелері кемінде бір практика базасынан (студенттер 

жобалау тобы шеңберінде практикадан өткен жерлерден) енгізу актілерімен 

расталуы тиіс. Тәжірибенің басқа негіздері үшін дипломдық жоба нәтижелерін 

практика базаларының материалдарында апробация жасау жеткілікті. Дипломдық 

жобалау оның тапсырысы негізінде практика объектісі ретінде әрекет ететін 

экономика субъектісінің дамуындағы проблемалар мен міндеттерге қатысты жаңа 

шешім/ ұсыныс/ инновацияны әзірлеуді қамтиды. Бұл өз кезегінде R, Gretl, 

Statistica, SPSS Statistics және деректерді эконометрикалық өңдеуге арналған басқа 

қол жетімді қолданбалы бағдарламаларды қолдана отырып модельдеу негізінде 

жобалау нәтижелерін болжау қажеттілігін қарастырады. Дипломдық жобаға 

тапсырыс кез келген жазбаша нысанда (университет мекенжайына хат, келісім, 

меморандум және т.б.) көрсетілуі және жобаның күтілетін нәтижелері мен 

зерттеу/жобалау шеңберінде деректерге қол жеткізуді ұсынуға келісім көрсетілген 

техникалық тапсырмамен сүйемелденуі мүмкін. 

Дипломдық жобаның көлемі 40-60 беттен тұрады, оның ішінде топта 

орындалатын жобалар үшін барлық құрылымдық элементтер бар. 

Дипломдық жұмыс (дипломдық жоба) мынадай міндетті құрылымдық 

элементтерден тұруы тиіс: 

- титулдық бет (1 қосымша); 

- мазмұны; 

- кіріспе; 

- дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімі; 

- қорытынды; 

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

- қосымша (міндетті емес). 

Жұмыста жүргізілген талдау кем дегенде соңғы 3 жылдағы динамикада 

жүргізілуі керек. 

 

5. Бөлім В - Аналитикалық есеп/шолу нысанындағы бітіру жұмысына 

қойылатын талаптар 

 

Аналитикалық есеп - бастапқы құжаттарда келтірілген барлық ақпаратты 

жан-жақты талдауды, оның дәлелді бағасын және осы ақпаратты пайдалану 

жөніндегі негізделген ұсынымдарды қамтитын есеп/шолу. Ол мамандарды осы 

бағыт (проблема) бойынша ақпараттық ағынға бағыттау үшін ғана емес, сонымен 

қатар сараптамалық пікірді синтездейтін тұжырымдар мен ұсыныстарды ұсына  
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отырып, оның даму тенденцияларын анықтай отырып, проблеманың жай-

күйін бағалау үшін де жасалады. Аналитикалық есеп/шолу тәуелсіз талдаушы-

зерттеуші тұрғысынан дайындалуы тиіс. 1Егер бітіру жұмысы аналитикалық есеп / 

шолудың мазмұнында жүргізілсе, онда ол жеке түрде жүзеге асырылады және 

біліктілік дәрежесінде жеке дипломдық жоба ретінде танылады. Аналитикалық 

есеп/шолу түріндегі бітіру жұмысының көлемі шамамен 25-30 бетті құрайды; 6000-

8000 сөз. 

Аналитикалық есепті/шолуды дайындау келесі негізгі талаптарға 

бағынады: 

 есепте автордың жеке тұжырымдамасына қарамастан, талданған 

мәселелерге қатысты барлық өзекті көзқарастар көрсетілуі керек; 

 жаңа мәліметтерді талдауға, жаңа проблемалар мен оларды шешу 

жолдарына ерекше көңіл бөлінеді; 

 шолуда ескірген немесе күмән тудыратын мәліметтерді пайдалануға жол 

берілмейді; 

 әр түрлі ақпарат көздеріндегі қарама-қайшы мәліметтердің ерекшеленуі 

және арнайы келісілуі керек; 

 барлық салыстырылатын сипаттамалар салыстырмалы түрге, ал 

параметрлік деректер бір өлшем бірлігі жүйесіне келтірілуі керек; 

 салыстырылатын объектілер мен параметрлердің саны көп болған кезде 

деректерді ұсынудың кестелік және графикалық нысандары пайдаланылуы тиіс.  

Аналитикалық есептің құрылымы мен мазмұны. 

Аналитикалық есеп келесі блоктардан тұрады: 

1. Титул парағы 

2. Мазмұны 

3. Кіріспе 

4. Негізгі бөлім 

5. Пайдаланылған дереккөздер тізімі 

6. Қосымшалар 

Негізгі бөлім кіші бөлімдерге (параграфтарға) бөлуді қамтуы мүмкін. 

Аналитикалық есептің түріне байланысты (аналитикалық есеп/шолу берілетін 

жағдай) талдау жүргізілуі мүмкін: 

Мерзімдері бойынша: 

1) үш жыл ішінде – саланың, компанияның, өңірдің және т. б. факторлары 

мен көрсеткіштері болып жатқан және болған процестер арасындағы себеп-

салдарлық байланыстар туралы бағалаумен және тиісті қорытындылармен 

зерттеледі. 
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2) Ағымдағы деректер бойынша – нақты міндет орындалады, болжамды 

деректерді құра отырып және перспективалық бағыттарды тұжырымдай отырып, 

компания/сала қызметінің көрсеткіштері бойынша егжей-тегжейлі есептер жүзеге 

асырылады. 

Объекті бойынша:  

А) микро деңгейде 

В) макро деңгейде 

Микро деңгейде орындалатын аналитикалық есептің негізгі бөлігі 

мыналарды қамтуы керек:2 

1) Саланы шолу және бәсекеге қабілеттілікті анықтау. 

2) Инвестициялық ортаға / жағдайларға / инфрақұрылымға шолу - 

проблеманы сипаттау. 

3) Есеп, аудит және бағалау - проблеманы шешу үшін мәліметтер жинау. 

4) Қаржылық талдау - мәліметтерді талдау. 

5) Инвестициялық тәуекелдер - шешімді модельдеу. 

6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдер. 

7) Ұсынылатын шешім (сатып алу / сату / ұстау / біріктіру / банкроттық / 

оңалту / басқа әдіске көшу / жаңа жүйені енгізу және т.б.). 

Макро деңгейде орындалатын аналитикалық есептің негізгі бөлігі 

мыналарды қамтуы керек: 

1) Қаржыландыру көздері тұрғысынан саланы/секторды/өңірді шолу және 

ұлттық /әлемдік экономика жүйесінде бәсекеге қабілеттілікті анықтау (басым 

көздердің сипаттамасы). 

2) Инвестициялық ортаны / жағдайларды / инфрақұрылымды шолу - 

проблеманың сипаттамасы (көздерді тартудың негізгі механизмдерін, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттау, саланың / сектордың / өңірдің 

дамуына ықпал ететін немесе кедергі келтіретін заңдылықтарды анықтау және 

оларды схемалар, шешімдер ағашы және т.б. түрінде көрсету). 

3) Есеп, аудит және бағалау - проблеманы шешу үшін мәліметтер жинау 

(мәліметтердің негізгі көздерін және оларды қалыптастыруға байланысты 

проблемалық акценттерді сипаттау).  

4) Қаржылық талдау - деректерді талдау( талдауда қолданылатын негізгі 

әдістерді түсіндіру, әртүрлі әдістемелер арқылы талдау (салыстырудың болуы, 

қорытындыларды қалыптастыру және себеп-салдарлық байланысты анықтау). 

5) Инвестициялық тәуекелдер - қойылған проблеманы шешуді модельдеу. 

6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдер.  
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7) Ұсынылатын шешім (сыртқы инвестицияларды тарту/ мемлекеттік қолдау 

алу/қайта құрылымдау/жаңа салааралық байланыстарды жолға қою / басқа әдіске 

көшу/жаңа жүйені енгізу және т. б.). 

Аналитикалық есептің негізгі бөлігі есепте, аудитте, талдау мен бағалауда 

қаралатын зерттеу объектілерінің (құбылыстардың, процестердің, фактілердің) 

жай-күйін сипаттайтын жүйеленген деректер мен фактілерді талдауды, бағалауды 

және қорытуды; қазіргі көзқарастарды, ережелерді, тұжырымдамаларды, 

шешілмеген мәселелерді, зерттеу әдістері мен құралдарын; проблемалар 

аспектілерін зерттеу мен әзірлеудің жай-күйін; ғылым салалары мен салаларының 

жай-күйін (қол жеткізілген деңгей, даму үрдістері) қамтиды. 

Аналитикалық болжам қамтуы мүмкін: 

– болжау объектісінің құрылымын талдау, қарастырылатын объектілердің 

даму деңгейін анықтайтын параметрлер жиынтығы; 

– отандық және шетелдік дереккөздерде жарияланған беделді ұйымдар мен 

мамандардың, жетекші компаниялар басшыларының осы саланы дамытудың 

проблемалары, үрдістері мен перспективалары туралы болжамдары мен пікірлерін 

талдау; 

– отандық және шетелдік мәліметтер бойынша осы саладағы өзгерістерді 

талдау (болжаммен қамтылатын уақыт аралығына тең немесе одан көп уақыт 

кезеңіндегі дамудың динамикалық қатарлары); 

– саланың, өңірдің, компанияның қаржы-экономикалық қызметінің дамуын 

талдау (қаржылық қызметтерге қажеттіліктің өзгеруіне, бюджеттің кірісі 

/атқарылуы, салық міндеттемелерінің орындалуы, бағалар, қызметтерді тұтыну 

көлемі, технологиялық процестерді, ресурстарды ақпараттандыруды жаңғырту 

және жаңарту қарқынына және т. б. бойынша күтілетін болжамдарға қатысты 

мәліметтер мен деректер); 

– осы саладағы қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелердің дамуын талдау; 

– нәтижелері қарастырылып отырған объектілер үшін шектеулерді жоюға 

әсер етуі мүмкін іргелі зерттеулерді талдау, зерттеу бағыттары, зерттеу базасының 

сыйымдылығына қатысты статистикалық мәліметтер; даму сферасының жаңа 

ғылыми идеяларды, қағидаларды, процестерді және т.б. қолдануға дайындығы. 

Аналитикалық болжамның негізгі бөлігі мыналарды қамтуға тиіс: 

1) Болжау/бюджеттеу объектісіне шолу (болжамдаудың негізгі 

параметрлерін, үрдістерін, циклдерін және олардың дамуын айқындайтын 

факторларды сипаттау); 

2) Болжаудың/бюджеттеудің мақсаты мен диапазонын негіздеу/бюджеттеу 

(уақытша диапазонды да, ресурстық диапазонды да түсіндіру – материалдық, 

кадрлық, инфрақұрылымдық, оны шешу үшін қандай да бір диапазонды немесе 

кешенді таңдауды дәлелдеу); 
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3) Қаржылық болжау әдістеріне шолу (сараптамалық бағалау әдістерін 

салыстыру/негіздеу/таңдау, экстраполяция, қаржылық модельдеу, математикалық 

болжау/бюджеттеудің әдістері және т.б.); 

4) Есеп, аудит  және бағалау - болжау үшін мәліметтерді жинау;  

5) Таңдалған әдіс арқылы болжам жасау (шектеусіз сценарийлер санымен "не 

болса" талдауын жүзеге асыру, қаржыландыру, салық салу, сақтандыру, 

қорландыру және т. б. параметрлерін белгілей отырып, болжаудың қолданыстағы 

және меншікті әдістерін пайдалану); 

6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдерді және оларға 

болжамдардың сезімталдығын бағалау;  

7) Ұсынылатын шешім (айнымалылардың тәуелділігі / тәуелсіздігі және 

нақты параметрлерді мақсатты басқару: пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауы / 

төмендеуі, нормативтік шектеулердің енгізілуі / алынып тасталуы, төлем / ақша 

ағыны жүйесінің өзгеруі, қаржылық көрсеткіштерді нақты технологиялық / 

басқарушылық және басқа критерийлермен байланыстыру). 

 

6. Бөлім С - Бітіру жұмысына кейс түрінде қойылатын талаптар 

 

Кейс түріндегі бітіру жұмысы экономика субъектісінің жұмыс істеуінің 

жекелеген мәселелерін көрсететін нақты жағдайды талдауды (ситуациялық талдау) 

қамтиды. Бітіру жұмысын кейс форматында орындау топтық қатысуды көздейді – 

2-3 студент. Кейс түріндегі бітіру жұмысының көлемі шамамен 25-30 бет;                    

8,000-9,000 сөз.  

Аналитикалық кейске қойылатын талаптар: 

1. Кейс есептік, бағалау және қаржы саласының маңызды және өзекті 

мәселелерін қозғауы керек. 

2. Кейс есептеулер, талдау және жалпылау үшін нақты материалдарды 

қамтуы керек. Мысалы, 3-5 жылға қаржылық есептілік. 

3. Кейс қажетті және жеткілікті ақпаратты, сондай-ақ контрасттар мен 

салыстыруларды қамтуы керек. Осындай кезеңде бірнеше компанияның 

деректерін ұсынуға болады.  

4. Кейс жақсы құрылымдалған және оқуға оңай болуы керек. 

5. Кейстің деректері сенімді болуы керек. 

Аналитикалық кейстің құрылымы:  

1. Аннотация - кейстің жалпы сипаттамасы.  

2. Негізгі мәтін мен қосымшаларды қамтитын кейс мәтіні. Оқиғалардың даму 

хронологиясы туралы ақпарат ұсынылады.  

3. Аналитикалық кейс бойынша тапсырмалар. 

4. Кейспен жұмыс істеуге арналған әдістемелік ұсыныстар. 

5. Қосымша материалдар. 
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Бұл бөлімде кейсті әзірлеу кезінде пайдаланылған негізгі және қосымша 

ақпарат көздері ұсынылады. 

Команда кейспен жұмыс істеу үшін әдістемелік ұсыныстар әзірлеуі тиіс: 

1. Кейстің қай аудиторияға арналғаны көрсетіледі.  

2. Кейстің шешімі қандай дағдыларды береді. 

3. Оқу мақсаттары. 

4. Кейспен жұмысты ұйымдастыру. 

5. Қандай қорытынды нәтижелер алынуы керек. 

 

7. Бітіру жұмысын рәсімдеу бойынша талаптар 

 

Бітіру жұмысы А4 форматындағы парақта орындалуы және түптелуі тиіс. 

Мәтін «Times New Roman» шрифтімен, кегль – 14, аралық интервал – 1-мен 

басылуы керек.  

Әрбір беттің: сол жағы - 30 мм, оң жағы – 10 мм, жоғарғы жағы – 20 мм, 

төменгі жағы 20 мм. болуы керек.  

Жұмыста «МАЗМҰНЫ», «КІРІСПЕ», «ҚОРЫТЫНДЫ», 

«ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ», «ҚОСЫМША» сияқты 

құрылымдық элементтердің атауы, сонымен қатар негізгі бөлімдердің атауын бас 

әріптермен, жолдың ортасынан нүктесіз «қалың (жирный)» шрифтпен жазу 

керек.  

Параграфтардың атауларын абзац жолдан бас әріптен бастап, соңында нүкте 

қоймай «қалың (жирный)» шрифтпен жазу қажет, сонымен қатар жолдың 

енімен дұрыстау керек (выровнять по ширине).  

Құрылымдық элементтердің тақырыптарының арасында, бітіру жұмысының 

параграфтары мен келесі мәтін арасында да «бір бос жол» қалдырылады.  

Жұмыс кіріспесі, бөлімдері, қорытындысы, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, 

қосымшасы жаңа беттен басталады, ал параграфтар бірінен кейін бірі жазылады 

және де екі бос жолмен бөлінеді.    

Абзац жаңа жолдан (азат жол) болады, 1,25 шегініс. 

Бітіру жұмысының беттерін ретімен номерлеуді бүкіл жобада сақтай 

отырып, араб сандарымен номерлеу қажет. Беттердің номерін парақтың төмен 

бөлігінің ортасында нүктесіз қояды. Ол жердегі шрифт – «Times New Roman», 

кегль 12. Жеке бетте орналасқан суреттер мен кестелер жобаның жалпы беттеріне 

қосылады. А3 формат парағындағы суреттер мен кестелер бір бет ретінде 

есептеледі. 

Иллюстрацияларды (сызба, график, схема, диаграмма және т.б.) тікелей 

мәтіннен кейін орналастырған жөн. Бітіру жұмысында барлық суреттерге сілтеме 

берілуі тиіс. Суреттің астында жолдың ортасында орналасқан суреттердің атауы 

болуы тиіс. Иллюстрация «Сурет» деген сөзбен белгіленеді. Бүкіл диплом  
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жобасында иллюстрацияларды араб сандарымен реттік номерімен 

номерлеген жөн. Сурет пен мәтін, сурет пен суреттің атауы, сонымен қатар сурет 

сілтемесі мен мәтін арасында «бір бос жол» болуы қажет. Сурет сілтемесіндегі 

шрифт – «Times New Roman», кегль 12. 

 

Суретті рәсімдеу үлгісі:  

 

 
 

Сурет 1 - Сегменттік топтар қимасындағы орташа күндік қалдықтардың 

құрылымы  
Ескерту: дереккөз [8, 999 Б.]негізінде авторлармен құрастырылған  

 

Кестелер. Кестені жақсы көрнекілік және көрсеткіштерді салыстыру 

ыңғайлығы үшін қолданады. Кестенің атауы оның мазмұнынан көрініс беріп, 

нақты әрі қысқа болуы қажет. Кестенің бір бөлігін келесі бетке көшірген жағдайда 

бірінші беттегі төменгі көлденең сызық жабылмайды, басқа бөліктерінің үстінде 

сол жағында «кестенің жалғасы» деген сөз жазылып, кесте номері көрсетіледі. 

Кесте жобада бірінші рет көрсетілетін мәтіннен кейін немесе келесі бетте 

орналасуы керек. Барлық кестелерге жобада сілтеме болуы қажет. Кестеде 

мәтіндегі шрифтен кіші шрифт өлшемін пайдалануға рұқсат етіледі, яғни «Times 

New Roman», кегль 12. Кестенің ені мәтіннің енімен бірдей болуы шарт. 

Кестенің атауын мәтіннің енімен түзету қажет. 

Кесте мен мәтін, кесте мен кесте атауы, сонымен қатар мәтін мен кесте атауы 

арасында «бір бос жол» болуы қажет.  

Егер де кесте ішіндегі шрифт – «Times New Roman», кегль 14 болған 

жағдайда, ескертуде: кегль 12 болады.  

Егер де кесте ішіндегі шрифт – «Times New Roman», кегль 12 болған 

жағдайда, ескертуде: кегль 10 болады. 
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Кестені рәсімдеу үлгісі:  

 

Кесте 1 – Авансталған капиталдың табыстылық деңгейі 

№ Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл Ауытқуы 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1 Таза пайда, мың теңге 5 040 6 538 +1 498 

2 Активтер, мың теңге 30 512 37 254 +6 742 

3 Табыстылық деңгейі, % 16,52 17,55 +1,03 
Ескерту: дереккөз [2] 

 

Кестені басқа параққа ауыстыру кезінде рәсімдеу келесідей болады:  

 

Кесте 1 – Авансталған капиталдың кірістілік деңгейі 

№ Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл Ауытқуы 

(+;-) 

1 2 3 4 5 

1 Таза пайда, мың теңге 5 040 6 538 +1 498 

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 

2 Активтер, мың теңге 30 512 37 254 +6 742 

3 Табыстылық деңгейі, % 16,52 17,55 +1,03 
Ескерту: дереккөз [2] 

 

Формулалар мен теңдеулер. Формулалар мен теңдеулерді мәтіннен бөлек 

жеке жолға жазған дұрыс. Әрбір формуланың немесе теңдеудің жоғарғы және 

төменгі жақтарында бір бос жол қалдырылуы керек. Белгілер мен сандық 

коэффициенттердің мағынасын түсіндіру формулада қандай тәртіпте көрсетілсе, 

дәл сол тәртіппен формуланың астына орналастырылады. Формулаларды реттік 

номері барлық жоба шегінде жолдың оң жақ шетінде дөңгелек жақша ішінде араб 

сандарымен ретпен номерлеген дұрыс. 

 

Формуланы рәсімдеу үлгісі:  

 

К = СОС 1) 
  ОС  

мұндағы: К – меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз етілу 

коэффициенті;  

СОС – Меншікті айналым қаражаты; 

ОС – айналым қаражаттарының жалпы мөлшері. 
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Дереккөздерін рәсімдеуге қойылатын талаптар:  

Әр дереккөз тізімде келесі ережелерге сәйкес көрсетіледі: 

1) Көп тиражды әдебиеттер үшін - тізімдегі реттік нөмір; автордың тегі және 

аты; кітаптың атауы (мақала үшін - тақырып, жинақтың атауы, журнал, оның 

нөмірі); баспа; шыққан жылы және беттер саны. 

а) Бір, екі, үш автордың кітаптарын сипаттау олардың тегі мен инициалын 

көрсетуден басталады, мысалы: 

1. Андыбаева Г.Т. Экономикалық талдау: оқулық. - Алматы: Экономика, 

2016.-220 б. 

2. Тулешева Г.К. Ілгерілемелі қаржылық есеп: оқу құралы.- Алматы: 

экономика, 2017.- 222б. 

б) Егер автор ұжымдық болса, онда ол туралы ақпарат тақырыптың астында 

көрсетіледі, мысалы: 

1. Қаржылық есеп 1: оқу құралы, С.Т. Міржакыпованың редакциялауымен - 

Алматы: Экономика, 2018.-304 б  

в) Көп томдық басылым келесідей сипатталады, мысалы: 

1. Толпаков Ж.С. Бухгалтерлік есеп/ 2 томдық. – Қарағанды: Қарағанды 

полиграфиясы, 2015. – 1134б.  

2) Аз тиражды материалдар үшін - құжаттың атауы және оның белгіленуі; 

министрліктің (ведомствоның), институттың атауы, шығарылған орны мен жылы.  

а) Мерзімді басылымнан мақаланы сипаттау кезінде мақала 

орналастырылған том, шығарылым, нөмір және беттер де көрсетіледі:  

1. Андыбаева Г.Т., Нұркашева Н.С. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені 

кәсіпорындарының өндірістік-қаржылық талдауы // Агронарық проблемалары, 

2020. – 106 -113б.  

б) Бір автордың шығармалар жинағынан және таңдалған шығармаларынан, 

сондай-ақ жинақтардан, жылнамалардан, энциклопедиялардан және т. б. жеке 

мақалаларды рәсімдеу.: 

1. Университетаралық конференция тезистері. - КУАМ. – Кокшетау, 2014. Т 

3. – 505 с.  

3) Түпнұсқалары тек электрондық түрде (Internet, intranet) бар материалдар 

үшін - автордың тегі мен аты - жөнін; мақаланың атауын, осы сілтеме өзекті болған 

күні көрсетілген толық WEB-мекенжайды көрсетеді. 

Интернет көздерін сілтеме рәсімдеу үлгілері: 

1. Экономикалық өсу [Электрондық ресурс] // Жаңа Ресей: [библиогр. 

жарлық] / құраст.: Б.Берхин, О.Коковкина, С.Канн. Новосибирск, 2018.                   

URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (тексерген күні: 

22.10.2020). 

1. Аппакова Г.Н. Қаржылық есеп 2 [Электронный ресурс]: оқулық.- Электр. 

текстовые дан. (60,3 мб.). - Алматы: Экономика, 2015.-190 б. 

http://megapro.narxoz.kz/ProtectedView/Book/ViewBook/8977 

 

http://megapro.narxoz.kz/ProtectedView/Book/ViewBook/8977
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	БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ (1)
	1. Жалпы ережелер (1)
	- дипломдық жұмыс;
	- дипломдық жоба.
	Бітіру жұмысын орындаудың мақсаты:
	1) Мамандық / білім беру бағдарламалары бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды жүйелеу мен бекіту және оларды нақты міндеттерді шешуде қолдану;
	2) өзіндік жұмыс жүргізу дағдыларын дамыту және әзірленетін міндеттер мен мәселелерді шешу кезінде зерттеу және эксперимент әдістемесін меңгеру;
	3) студенттің нақты практикалық міндеттерді (кәсіби құзыреттілік) шешуді өз бетінше іздеу қабілетін анықтау.
	- білім деңгейі (жалпы эрудиция, жалпы кәсіптік білім, арнайы және мамандандырылған білім);
	- кәсіби құзыреттер (алған білімдерін мамандық бойынша қолданбалы міндеттерді өз бетінше шешу үшін қолдана білу);
	- топта жұмыс істеу және жобалық топ ішінде де, одан тыс жерлерде де ортақ тіл табу қабілеті;
	- өз ойларын дәйекті және дәлелді түрде жеткізе білу, өз идеялары мен ұсыныстарын ұсыну және қорғау.
	1.4.   Бітіру жұмысы ғылыми жетекшінің басшылығымен орындалады.
	1.6. Бітіру жұмысы - тиісті білім беру бағдарламасы бойынша теориялық оқу бағдарламасын толық меңгерген, МЖМБС-да белгіленген практика түрлерінен өткен соңғы курс студенттері орындаған біліктілік жұмысы. Бітіру жұмысы дипломдық жұмыс (Бөлім А), диплом...
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	Бітіру жұмысы қандай формада орындалғанына қарамастан, оның құрылымында белгілі бір құрылымдық элементтердің бар болуы шарт.
	Бітіру жұмыстарының тақырыбын қалыптастыру, ғылыми жетекшіні таңдау және бекіту мәселелері Нархоз университетінің Ғылыми Кеңесінің 2020 жылғы 25 тамыздағы шешімімен бекітілген дипломдық жұмыстарды/ жобаларды дайындау және орындау жөніндегі ережемен ре...
	2. Дипломдық жұмыстарды/жобаларды орындаудағы жетекшілер мен студенттердің міндеттері
	 өз тақырыбын студенттер мен ПОҚ, сондай-ақ кейсі қаралатын компания (тапсырыс беруші) өкілдері алдында таныстыру;
	 уақытында, кестеге сәйкес (3-қосымша) ғылыми жетекшілерге жұмыстардың орындалуы туралы есеп беру;
	 академиялық адалдық қағидаларын сақтай отырып және басқа зерттеушілердің дайын шешімдерін көшірмей жұмысты өз бетінше дайындау. Академиялық адалдық дегеніміз ұсынылған дипломдық жұмыста / жобада толық немесе ішінара мәтіннің басқа дипломдық жұмыстар...
	 Университеттің және тәжірибе базасының жеткшілірімен (тапсырыс беруші) байланыс жасау.
	 Талқылау және түсініктемелер, пікір мен сын пікірлер алу үшін білім беру бағдарламасы белгіленген мерзімде жұмыс туралы алдын-ала презентация ұсыну (Google disk пайдалану құпталады).
	 Дипломдық жұмыстың/жобаның қорытынды нұсқасын уақытында ұсыну.
	 жұмыс/жобаны орындау кестесін нақты сақтай отырып, студенттермен тұрақты негізде кездесу;
	 жұмыстың орындалу кестесінің бұзылғаны туралы және студенттің дипломдық жұмыстың/жобаның сапасыз жекелеген бөліктерін ұсынуы туралы ББ басшылығына уақтылы хабарлау;
	 студенттерге зерттеу сұрақтарын, дипломдық жұмыс/жоба жоспарын құруда, әдебиет пен зерттеу әдістерін таңдауда, зерттеу нәтижелері мен қорытындыларын талдауда академиялық көмек көрсету;
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	 студенттердің плагиаттың кез-келген жағдайына жол бермейтіндігін бақылау;
	 дипломдық жұмысты/жобаны қорғауға дайындық кезінде консультациялық қолдау көрсету;
	 дипломдық жұмысты/жобаны алдын ала қорғау мен қорғауды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;
	 дипломдық жұмысты / жобаны қорғауға барлық қажетті құжаттарды уақтылы дайындауды және ААҚ-қа ұсынуды қамтамасыз ету.
	3. Бітіру жұмысының құрылымдық элементтеріне қойылатын жалпы талаптар
	Дипломдық жұмысты/жобаны орындау барысында келесі ережелерді сақтау қажет:
	– дипломдық жұмыстың/жобаның әрбір бөлімінде 2-3-тен кем емес пункт (параграф) болуы керек, дипломдық жұмыстың әрбір параграфының көлемі 2-3 беттен аз болмауы тиіс;
	– әрбір бөлімшенің (параграфтың) соңында қорытынды қалыптастыру керек (2-3 абзац), яғни қысқаша материал мәнін мазмұндау қажет. Әдетте қорытынды «сонымен ....», «және де қорытындылайтын болсақ....», «жоғарыда айтылғандар негізінде былай  деп тұжырымда...
	– толық жұмыс бойынша белгілі бір көздерден (оқулықтар, оқу құралдары, кезеңдік әдебиеттер және т.с.с.) материалдарды алатын жағдайда дипломдық жұмысты рәсімдеу бойынша берілген әдістемелік нұсқаулықта көрсетілген талаптарға сәйкес сілтеме жасау қажет...
	– келтірілген қолданылған әдебиет көздері тізімі саны 20-дан кем болмауы тиіс.
	Дипломдық жұмыстың құрылымы қатаң нысандандырылған және стандартты болмауы керек. Ол көбінде тақырыпқа, зерттеудің күрделілік деңгейіне және әдіснамасына, теориялық және тәжірибелік маңыздылығына, мазмұндаудың жалпы логикасына, сонымен бірге қойылған ...
	Титул парағы бітіру жұмысының бірінші беті болып табылады, онда бітіру жұмысы туралы негізгі  ақпарат орналастырылады. Титулдық парақ есеп беттерінің жалпы нөмірленуіне қосылады, бірақ титулдық парақта бет нөмірі қойылмайды.
	Мазмұны. Бітіру жұмысының мазмұны бөлімдер мен параграфтардың аттары мен бет нөмірлерін қамтиды. Мәтін бойынша бөлімдер мен параграф атаулары мазмұнда көрсетілген атаулармен толық сәйкес келуі тиіс, бұл ретте бөлімдер мен параграф атауларын қысқартуға...
	Кіріспе нақты құрылымға ие (2 бетке дейін), оны қалыптастыру үшін автор келесі сұрақтарға жауап беруі керек:
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	1) Сіз сипаттайтын бизнеске / сұраққа / сандық көрсеткіштерде / негізгі жағдайларда қолдану аясына баға беріңіз. Бұл мәселенің аймақтың, саланың, елдің, әлемдік экономиканың дамуында өзектілігі қандай (не таңдау керек)? Бұл мәселенің қандай аспектілер...
	2) Мақсаттың негіздемесі және мақсаттың өзі, ол автордың түпкілікті нәтижеде не алатындығыңызды жоспарлаудан туындайды;
	3) Міндеттерді тұжырымдау - осы жұмыстың мазмұнына сәйкес келеді (етістіктермен кеңейтілген әрекеттің мазмұны);
	4) Зерттеу объектісінің негіздемесі - неліктен дәл осы зерттеу объектісі таңдап алынды;
	5) Нақты зерттеу әдістерінің қысқаша сипаттамасы.
	Негізгі бөлім. Бітіру жұмысының негізгі бөлімі, әдетте, зерттеу объектісімен байланысты мәселенің сипаттамасын, қойылған әрбір зерттеу мәселесі бойынша зерттеу нәтижелерін, тұжырымдар мен ұсыныстарды қамтиды. Негізгі бөлім, әдетте, 2-3 бөлімге бөлінед...
	Қорытынды. 2-3 беттік қорытынды мамандық/білім беру бағдарламасы шеңберіндегі нақты зерттеу объектісі үшін зерттелетін проблема бойынша нақты ұсыныстарды қамтуы тиіс. Қорытындыда жұмыста сипатталған әдістерді қолдана отырып, зерттеудің нақты нәтижелер...
	Пайдаланылған дереккөздердің тізімі бітіру жұмысының мәтінінде оларға сілтеме жасалуына қарай қалыптастырылады және нүктесіз араб цифрларымен нөмірленеді. Тізім абзацтан басылады.
	Пайдаланылған дереккөздерге сілтемелерді дереккөздер тізімі бойынша реттік нөмірмен көрсету және бітіру жұмысының мәтіні бойынша оларды көрсету ретімен шаршы жақшада келтіру керек. Бір дереккөзге бірнеше рет сілтеме жасаған кезде шаршы жақшада дереккө...
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	Қосымшалар бітіру жұмысының жалғасы ретінде оның келесі парақтарында, бітіру жұмысының мәтінінде оларға сілтеме ретінде орналастырылуы керек. Әрбір қосымшаны беттің оң жақ бұрышындағы "Қосымша" деген сөзді және оның нөмірленуін көрсете отырып, жаңа бе...
	4. Бөлім А - Дипломдық жұмыс/дипломдық жоба түріндегі бітіру жұмысына қойылатын негізгі талаптар
	Дипломдық жұмыс – бұл зерттеу сипатындағы сәйкесінше мамандық/білім беру бағдарламасы бойынша бітірудің біліктілік жұмысы.  Мұнда таңдалынған тақырып бойынша ғылыми әдебиеттерге теориялық талдауға (literature review) ерекше көңіл аударылуы тиіс.  Жеке...
	Дереккөздерді таңдау тақырыпқа байланысты және бір-біріне тең бөлінген кемінде 20 дереккөзден тұруы мүмкін және мыналарды қамтуы тиіс:
	1) ScienceDirect (Elsevier), Jstore, EBSCO, Springer, Google Scholar, Web of Science, Scopus және т.б. индекстелетін базаларда орналастырылған ағылшын тіліндегі ғылыми жарияланымдар;
	2) отандық ғалымдар мен практиктердің университеттің пайдалану үшін қолжетімді базаларындағы ғылыми жарияланымдары: РМЭБ (Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана), E – Library, ЭБС-Лань, профиль;
	3) қаржылық ақпараттың ресми көздері (қаржылық есептілік, жылдық есептер және т.б.);
	4) аналитикалық шолулардың нәтижелері (Bloomberg, Eikon, ақпараттық ресурстар: uchet.kz, prodengi.kz, investing.com, investfunds.kz, cbonts.ru, yahoo.finance.com және т.б.);
	5) зерделенетін проблеманың қандай да бір аспектілерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер.
	Екінші бөлімде есептік-талдамалық қызметке, есептің қолданыстағы әдістеріне, сонымен бірге зерттеудің таңдалынған объектісі бухгалтерлік есебін ұйымдастыру ерекшеліктеріне (негізгі құралдар, қорлар, ақшалар, кредиторлық
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	және дебиторлық берешек және т.с.с.) жалпы сипаттама беріледі. ҚЕХС сәйкес есепті жүргізу ерекшеліктері ережелері, нұсқаулықтары, есептің әр түрлі тәсілдері мен әдістері (мысалы, амортизацияны есептеу немесе қорларды бағалау әдістері), талдамалық және...
	Теориялық бөлімнен басқа қарастырылған мәселелерді ашып көрсететін талдамалық бөлім болады. Соңғы үш есептік кезең бойынша ұйым қызметінің негізгі технико-экономикалық көрсеткіштерін келтірумен бірге шаруашылық субъектісінің экономикалық жағдайына тал...
	Зерттеу компаниясының талдамалық жұмысын зерделей келе, жұмыс тақырыбы бойынша талдау жүргізіп, есептің берілген объектісін сипаттайтын сандық және сапалық көрсеткіштерді анықтау керек. Жиынтық көрсеткішке әсер етуші факторларды анықтап, осы көрсеткіш...
	Аудит сұрақтарын зерделеген кезде аудиторлық тексерудің әдістері ашылуы тиіс, ішкі бақылау жүйесімен танысу нәтижелері, аудитордың жұмыс құжаттары, аудитті жүргізу әдістемесі, аудиторлық қорытынды немесе аудит нәтижелері анықтамасы сипатталынуы керек.
	Талдау мәліметтері негізінде (жұмыстың талдамалық бөлігі) қорытынды жасалынады, ұсыныстар мен автордың қарастырылған мәселеге жеке көзқарасы беріледі. Дипломдық жұмыс жеке орындалады.
	Дипломдық жұмыстың көлемі негізгі құрылымдық элементтерді (кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды, дереккөздер тізімі) ескере отырып, басылған мәтіннің 25-30 бетін құрайды.
	Дипломдық жоба - тұтастай алғанда мамандық/білім беру бағдарламасы бағыты бойынша нақты өнімді (өндірістік, банктік, туристік, қаржылық құрал және т.б.), жаңа құралды енгізу әдістемесі мен тәсілін әзірлеуді, аналитикалық есеп жасауды білдіреді. Жобада...
	Дипломдық жобаларды орындау кезінде ғылыми-білім беру департаменті жоба тақырыбына, практика базасының мүмкіндіктеріне және / немесе тапсырыс берушінің сұранысына сүйене отырып, жобалық топтың максималды құрамын анықтайды. Жобалық топ, әдетте, бір нем...
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	берушінің өкілдерімен) жұмыс істейтін 2-3 адамнан тұрады. Пәнаралық жағдайда жобалық топ 3-5 адамнан тұруы мүмкін, бұл жағдайда жетекшілер әр мамандықтан/білім беру бағдарламасынан тағайындалады. Сонымен қатар, дипломдық жоба бойынша дипломалды практи...
	Дипломдық жобаның көлемі 40-60 беттен тұрады, оның ішінде топта орындалатын жобалар үшін барлық құрылымдық элементтер бар.
	Дипломдық жұмыс (дипломдық жоба) мынадай міндетті құрылымдық элементтерден тұруы тиіс:
	- титулдық бет (1 қосымша);
	- мазмұны;
	- кіріспе;
	- дипломдық жұмыстың (жобаның) негізгі бөлімі;
	- қорытынды;
	- пайдаланылған әдебиеттер тізімі;
	- қосымша (міндетті емес).
	Жұмыста жүргізілген талдау кем дегенде соңғы 3 жылдағы динамикада жүргізілуі керек.
	5. Бөлім В - Аналитикалық есеп/шолу нысанындағы бітіру жұмысына қойылатын талаптар
	Аналитикалық есеп - бастапқы құжаттарда келтірілген барлық ақпаратты жан-жақты талдауды, оның дәлелді бағасын және осы ақпаратты пайдалану жөніндегі негізделген ұсынымдарды қамтитын есеп/шолу. Ол мамандарды осы бағыт (проблема) бойынша ақпараттық ағын...
	БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ (8)
	отырып, оның даму тенденцияларын анықтай отырып, проблеманың жай-күйін бағалау үшін де жасалады. Аналитикалық есеп/шолу тәуелсіз талдаушы-зерттеуші тұрғысынан дайындалуы тиіс.  Егер бітіру жұмысы аналитикалық есеп / шолудың мазмұнында жүргізілсе, онда...
	Аналитикалық есепті/шолуды дайындау келесі негізгі талаптарға бағынады:
	 есепте автордың жеке тұжырымдамасына қарамастан, талданған мәселелерге қатысты барлық өзекті көзқарастар көрсетілуі керек;
	 жаңа мәліметтерді талдауға, жаңа проблемалар мен оларды шешу жолдарына ерекше көңіл бөлінеді;
	 шолуда ескірген немесе күмән тудыратын мәліметтерді пайдалануға жол берілмейді;
	 әр түрлі ақпарат көздеріндегі қарама-қайшы мәліметтердің ерекшеленуі және арнайы келісілуі керек;
	 барлық салыстырылатын сипаттамалар салыстырмалы түрге, ал параметрлік деректер бір өлшем бірлігі жүйесіне келтірілуі керек;
	 салыстырылатын объектілер мен параметрлердің саны көп болған кезде деректерді ұсынудың кестелік және графикалық нысандары пайдаланылуы тиіс.
	Аналитикалық есептің құрылымы мен мазмұны.
	Аналитикалық есеп келесі блоктардан тұрады:
	1. Титул парағы
	2. Мазмұны
	3. Кіріспе
	4. Негізгі бөлім
	5. Пайдаланылған дереккөздер тізімі
	6. Қосымшалар
	Негізгі бөлім кіші бөлімдерге (параграфтарға) бөлуді қамтуы мүмкін. Аналитикалық есептің түріне байланысты (аналитикалық есеп/шолу берілетін жағдай) талдау жүргізілуі мүмкін:
	Мерзімдері бойынша:
	1) үш жыл ішінде – саланың, компанияның, өңірдің және т. б. факторлары мен көрсеткіштері болып жатқан және болған процестер арасындағы себеп-салдарлық байланыстар туралы бағалаумен және тиісті қорытындылармен зерттеледі.
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	2) Ағымдағы деректер бойынша – нақты міндет орындалады, болжамды деректерді құра отырып және перспективалық бағыттарды тұжырымдай отырып, компания/сала қызметінің көрсеткіштері бойынша егжей-тегжейлі есептер жүзеге асырылады.
	Объекті бойынша:
	А) микро деңгейде
	В) макро деңгейде
	Микро деңгейде орындалатын аналитикалық есептің негізгі бөлігі мыналарды қамтуы керек:
	1) Саланы шолу және бәсекеге қабілеттілікті анықтау.
	2) Инвестициялық ортаға / жағдайларға / инфрақұрылымға шолу - проблеманы сипаттау.
	3) Есеп, аудит және бағалау - проблеманы шешу үшін мәліметтер жинау.
	4) Қаржылық талдау - мәліметтерді талдау.
	5) Инвестициялық тәуекелдер - шешімді модельдеу.
	6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдер.
	7) Ұсынылатын шешім (сатып алу / сату / ұстау / біріктіру / банкроттық / оңалту / басқа әдіске көшу / жаңа жүйені енгізу және т.б.).
	Макро деңгейде орындалатын аналитикалық есептің негізгі бөлігі мыналарды қамтуы керек:
	1) Қаржыландыру көздері тұрғысынан саланы/секторды/өңірді шолу және ұлттық /әлемдік экономика жүйесінде бәсекеге қабілеттілікті анықтау (басым көздердің сипаттамасы).
	2) Инвестициялық ортаны / жағдайларды / инфрақұрылымды шолу - проблеманың сипаттамасы (көздерді тартудың негізгі механизмдерін, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттау, саланың / сектордың / өңірдің дамуына ықпал ететін немесе кедергі келтір...
	3) Есеп, аудит және бағалау - проблеманы шешу үшін мәліметтер жинау (мәліметтердің негізгі көздерін және оларды қалыптастыруға байланысты проблемалық акценттерді сипаттау).
	4) Қаржылық талдау - деректерді талдау( талдауда қолданылатын негізгі әдістерді түсіндіру, әртүрлі әдістемелер арқылы талдау (салыстырудың болуы, қорытындыларды қалыптастыру және себеп-салдарлық байланысты анықтау).
	5) Инвестициялық тәуекелдер - қойылған проблеманы шешуді модельдеу.
	6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдер. (1)
	БАКАЛАВРИАТТЫҢ БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫН ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ РӘСІМДЕУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ (10)
	7) Ұсынылатын шешім (сыртқы инвестицияларды тарту/ мемлекеттік қолдау алу/қайта құрылымдау/жаңа салааралық байланыстарды жолға қою / басқа әдіске көшу/жаңа жүйені енгізу және т. б.).
	Аналитикалық есептің негізгі бөлігі есепте, аудитте, талдау мен бағалауда қаралатын зерттеу объектілерінің (құбылыстардың, процестердің, фактілердің) жай-күйін сипаттайтын жүйеленген деректер мен фактілерді талдауды, бағалауды және қорытуды; қазіргі к...
	Аналитикалық болжам қамтуы мүмкін:
	– болжау объектісінің құрылымын талдау, қарастырылатын объектілердің даму деңгейін анықтайтын параметрлер жиынтығы;
	– отандық және шетелдік дереккөздерде жарияланған беделді ұйымдар мен мамандардың, жетекші компаниялар басшыларының осы саланы дамытудың проблемалары, үрдістері мен перспективалары туралы болжамдары мен пікірлерін талдау;
	– отандық және шетелдік мәліметтер бойынша осы саладағы өзгерістерді талдау (болжаммен қамтылатын уақыт аралығына тең немесе одан көп уақыт кезеңіндегі дамудың динамикалық қатарлары);
	– саланың, өңірдің, компанияның қаржы-экономикалық қызметінің дамуын талдау (қаржылық қызметтерге қажеттіліктің өзгеруіне, бюджеттің кірісі /атқарылуы, салық міндеттемелерінің орындалуы, бағалар, қызметтерді тұтыну көлемі, технологиялық процестерді, р...
	– осы саладағы қолданбалы зерттеулер мен әзірлемелердің дамуын талдау;
	– нәтижелері қарастырылып отырған объектілер үшін шектеулерді жоюға әсер етуі мүмкін іргелі зерттеулерді талдау, зерттеу бағыттары, зерттеу базасының сыйымдылығына қатысты статистикалық мәліметтер; даму сферасының жаңа ғылыми идеяларды, қағидаларды, п...
	Аналитикалық болжамның негізгі бөлігі мыналарды қамтуға тиіс:
	1) Болжау/бюджеттеу объектісіне шолу (болжамдаудың негізгі параметрлерін, үрдістерін, циклдерін және олардың дамуын айқындайтын факторларды сипаттау);
	2) Болжаудың/бюджеттеудің мақсаты мен диапазонын негіздеу/бюджеттеу (уақытша диапазонды да, ресурстық диапазонды да түсіндіру – материалдық, кадрлық, инфрақұрылымдық, оны шешу үшін қандай да бір диапазонды немесе кешенді таңдауды дәлелдеу);
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	3) Қаржылық болжау әдістеріне шолу (сараптамалық бағалау әдістерін салыстыру/негіздеу/таңдау, экстраполяция, қаржылық модельдеу, математикалық болжау/бюджеттеудің әдістері және т.б.);
	4) Есеп, аудит  және бағалау - болжау үшін мәліметтерді жинау;
	5) Таңдалған әдіс арқылы болжам жасау (шектеусіз сценарийлер санымен "не болса" талдауын жүзеге асыру, қаржыландыру, салық салу, сақтандыру, қорландыру және т. б. параметрлерін белгілей отырып, болжаудың қолданыстағы және меншікті әдістерін пайдалану);
	6) Экологиялық, әлеуметтік және басқарушылық тәуекелдерді және оларға болжамдардың сезімталдығын бағалау;
	7) Ұсынылатын шешім (айнымалылардың тәуелділігі / тәуелсіздігі және нақты параметрлерді мақсатты басқару: пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауы / төмендеуі, нормативтік шектеулердің енгізілуі / алынып тасталуы, төлем / ақша ағыны жүйесінің өзгеруі, қаржыл...
	6. Бөлім С - Бітіру жұмысына кейс түрінде қойылатын талаптар
	Кейс түріндегі бітіру жұмысы экономика субъектісінің жұмыс істеуінің жекелеген мәселелерін көрсететін нақты жағдайды талдауды (ситуациялық талдау) қамтиды. Бітіру жұмысын кейс форматында орындау топтық қатысуды көздейді – 2-3 студент. Кейс түріндегі б...
	Аналитикалық кейске қойылатын талаптар:
	1. Кейс есептік, бағалау және қаржы саласының маңызды және өзекті мәселелерін қозғауы керек.
	2. Кейс есептеулер, талдау және жалпылау үшін нақты материалдарды қамтуы керек. Мысалы, 3-5 жылға қаржылық есептілік.
	3. Кейс қажетті және жеткілікті ақпаратты, сондай-ақ контрасттар мен салыстыруларды қамтуы керек. Осындай кезеңде бірнеше компанияның деректерін ұсынуға болады.
	4. Кейс жақсы құрылымдалған және оқуға оңай болуы керек.
	5. Кейстің деректері сенімді болуы керек.
	Аналитикалық кейстің құрылымы:
	1. Аннотация - кейстің жалпы сипаттамасы.
	2. Негізгі мәтін мен қосымшаларды қамтитын кейс мәтіні. Оқиғалардың даму хронологиясы туралы ақпарат ұсынылады.
	3. Аналитикалық кейс бойынша тапсырмалар.
	4. Кейспен жұмыс істеуге арналған әдістемелік ұсыныстар.
	5. Қосымша материалдар.
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	Бұл бөлімде кейсті әзірлеу кезінде пайдаланылған негізгі және қосымша ақпарат көздері ұсынылады.
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