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6B04104 – Есеп және аудит 

6B04104 – Учет и аудит 

6B04104 – Accounting and audit 
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Жалпы білім беру пәндері / Общеобразовательные дисциплины / General educational 

disciplines – 5  кредит/ кредитов/credit 

«Есеп», «Аудит» траекториялары бойынша жалпы білім беру пәндері 

Общеобразовательные дисциплины по образовательным траекториям: «Учет», «Аудит» 

General education disciplines for educational trajectories:  «Accounting», «Аudit» 

1.  

TKSN-2101 

OBZh -2101 

BLS-2101 

Тіршілік қауіпсіздігін сақтау негіздері  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Bases of life safety 

5 

EKN-2101 

OEP-2101 

BEE-2101 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері  

Основы экономики и предпринимательства  

The basics of Economics and entrepreneurship  

OOT - 2101          

Sam- 2101       

SK -2101 

Өзін өзі тану 

Самопознание 

Self-knowledge 

ETD-2101 

EUR -2101 

ESD-2101 

Экология және тұрақты даму  

Экология и устойчивое развитие  

Environment and Sustainable Development 

Негізгі пәндер/ Базовые дисциплины/ Basic disciplines – 60 кредит/кредитов/credit 

«Есеп», «Аудит» траекториялары бойынша базалық пәндер 

Базовые дисциплины по образовательным траекториям: «Учет», «Аудит», 

Basic disciplines for educational trajectories: «Accounting», «Аudit» 

2.  

MK – 1202 

VS-1202 

IS – 1202 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to specialty 
5 

BEU- 1202 

OBU  - 1202 

AO - 1202 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

Организация бухгалтерского учета 

Accounting organization 

3.  

KEE – 3203 

FUD -3203 

FAT– 3203 

Қаржылық есеп II 

Финансовый учет II 

Fiscal account II 
5 

AK -3203 

FR -3203 

FR-3203 

Аймақтық қаржы 

Финансы региона 

Finance in the region 

4.  

SBE-2204 

BUO -2204 

BKB-2204 

Саладағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в отраслях 

Book keeping in branches 5 

ShBEU - 2204 

OOBZS -2204  

Шетелдерде бухгальтерлік есепті ұйымдастыру 

ерекшеліктері 



4 

 

FAOFC - 2204 Особенности организации бухучета в зарубежных 

странах 

Features of accounting organization in foreign countries 

5.  

BEK – 1205 

PBU -1205 

PBK – 1205 

Бухгалтерлік есеп қағидалары 

Принципы бухгалтерского учета 

Principles of book keeping 
7 

SZhB – 1205 

NPK – 1205 

TPC - 1205 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Tax planning and control 

6.  

SSBE - 3206 

BUT -3206 

BKT-3206 

Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в торговле 

Book keeping in trade 
5 

HKESS -3206 

FUSMS -3206  

FAAWI-3206 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп  

Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Financial accounting in accordance with IFRS 

7.  

Aud  – 3207 

Aud  - 3207 

Aud  - 3207 

Аудит 

Аудит 

Audit 
8 

BI– 3207 

BD -3207 

EB – 3207 

Биржалық іс 

Биржевое дело 

Exchange business 

8.  

BEE - 3208 

UUD -3208 

MAT –3208 

Басқару есебі II 

Управленческий учет II 

Management accounts II 
5 

KKN - 3208 

RCB-3208   

SM – 3208 

Құнды қағаздар нарығы 

Рынок ценных бумаг 

Securities market 

9.  

KKZhK-3209 

 

POPDA-3209 

 

LBPAA-3209 

Кәсіптік қызметтің және жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің құқықтық негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и 

антикоррупционной культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption 

culture 
5 

UD – 3209 

NT- 3209 

NT- 3209 

Ұлттық дәстүрлері  

Национальные традиции  

National traditions 

ММ – 3209 

ММ- 3209 

ММ- 3209 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

10.  

Din - 3210 

Rel- 3210 

RS – 3210 

Дінтану 

Религиоведение 

Religion studies 

5 

SE- 3210 

SU – 3210 

SA - 3210 

Статистикалық есеп  

Статистический учет  

Statistical accounting 

ММ- 3210 

ММ – 3210 

ММ - 3210 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

11.  

KSZhP-3211 

MOS-3211 

MPC-3211 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 
5 

ETPKK-3211 

 

KMMTO-3211 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық 

келісімнің қазақстандық моделі  

Казахстанская модель межэтнической толерантности 
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KMETS-3211 

и общественного согласия  

Kazakhstan model of ethnic tolerance and social 

harmony 

ММ-3211 

ММ-3211 

ММ-3211 

Минор модулі 

Модуль Минор 

Minor Module 

12.  

SE - 2212 

NU - 2212 

TA – 2212 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account  
5 

SBK – 2212 

NC -2212 

TP - 2212 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes pricing 

Кәсіптендіру пәндері / Профилирующие дисциплины / Profile courses 

- 36 кредит/ кредитов/ credit 

«Есеп», «Аудит»  траекториялары бойынша кәсіптік пәндер 

Профилирующие дисциплины по образовательным траекториям: «Учет», «Аудит», 

Main disciplines for educational trajectories: «Accounting», «Аudit» 

13.  

KT - 4313 

FA -4313 

FA -4313 

Қаржылық талдау 

Финансовый анализ 

Financial analysis 
5 

ANB - 4313 

DKB -4313 

MCB - 4313 

Ақша. Несие. Банктер. 

Деньги. Кредит. Банки 

Money. Credit. Banks 

14.  

BK-4314 

Cen -4314 

PF-4314 

Баға құру 

Ценообразование 

Price Formation 
5 

KBT -4314 

FUAn -4314 

FMA - 4314 

Қаржылық және басқару талдау 

Финансовый и управленческий анализ 

Financial and management analysis 

15.  

PA -4315 

PA -4315 

PA -4315 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Auditing 
5 

BEB - 4315 

UOB -4315   

AB - 4315 

Банктегі есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в банках 

Accounting in banks 

16.  

DKEBS-4316 

MSFO -4316  

 

IFRS-4316 

Дүниежүзілік қаржылық есеп беру стандарттары 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

International Financial Reporting Standards 5 

SM-4316 

NM -4316 

TM-4316 

Салықтық менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Tax Management 

17.  

BEK-4317 

KBU -4317 

СKTB-4317 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Computer technologies in book keeping 
5 

KKEEB - 4317 

UOFO -4317 

ARFI – 4317 

Қаржылық кәсіпорындағы есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в финансовых организациях 

Accounting and reporting in financial institutions 

18.  

MMEB-4318 

VKGU -4318  

ACSI-4318 

Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау 

Учет и контроль государственных учреждениях 

Accounting and control of state institutions 

5 
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BEAK-4318 

 

KBUA -4318 

CAA-4318 

Бухгалтерлік есепті және аудитті 

компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета и аудита 

The computerization of accounting and audit 

19.  

SSS - 4319 

NN -4319    

TT – 4319 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and the taxation 
6 

KBA - 4319 

FKA -4319 

FCA - 4319 

Қаржылық бақылау және аудит 

Финансовый контроль и аудит 

Financial control and audit 
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Тіршілігінің қауіпсіздігі сақтау негіздері 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Beses of life safety 

Курстың мақсаты – білім алушыларда табиғи, техногендік және әлеуметтік сипаттағы 

қауіпті және төтенше жағдайларда адамның қауіпсіз жүріс-тұрысы; денсаулық және 

салауатты өмір салты; халықты қауіпті және төтенше жағдайлардан қорғаудың мемлекеттік 

жүйесі; азаматтардың мемлекетті қорғау бойынша міндеттері туралы білімді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: табиғи және техногендік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар; 

олардың сипаттамалары. Азаматтық қорғаныс-елдің қорғаныс қабілетінің құрамдас бөлігі. 

Медициналық Білім және алғашқы медициналық көмек көрсету негіздері. Салауатты өмір 

салтының негіздері. Халықты бейбіт және соғыс уақытындағы төтенше жағдайлардан қорғау 

жөніндегі негізгі іс-шаралар. Автономды өмір сүру жағдайында адамның өмір сүруі. 

Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жоюдың бірыңғай мемлекеттік жүйесі. 

Жаппай қырып-жоятын қазіргі заманғы құралдар және олардың зақымдаушы факторлары, 

халықты қорғау жөніндегі іс-шаралар. 

Пән адам денсаулығын қауіпті және сыртқы факторлардан жоғалтуды және өлім-

жітімді төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыруға және насихаттауға бағытталған.  

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) тіршілік қауіпсіздігі негіздерінің құқықтық және нормативтік-техникалық актілері 

саласындағы білімі мен түсінігін көрсету; 

2) білім беру ұйымдарында тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша сабақтар, төтенше 

жағдайларда іс-қимыл жасау бойынша іс-шаралар әзірлеу және өткізу; 

3) экология және қауіпсіздік негіздері талаптарына сәйкес мінез-құлық пен қызметті 

көрсету; 

4) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық және инновациялық 

технологияларды пайдалана отырып, тіршілік қауіпсіздігі негіздері бойынша білім 

алушылардың зерттеу қызметін ұйымдастыру; 

5) "тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі негіздері" пәні бойынша оқушылардың білімін 

формативті және жиынтық бағалауды жүргізу; білім берудің жаңартылған мазмұнының 

тұжырымдамасына сәйкес формативті бағалау тапсырмаларын әзірлеу; 

6) білім алушылардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және тәрбиелеу әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын таңдау. 

 

Цель курса – формирование у обучающихся знаний о безопасном поведении человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

Содержание дисциплины: Опасные и чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера; их характеристики. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи. Основы здорового образа жизни. Основные мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Выживание человека в автономных 

условиях существования. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Современные средства массового поражения и их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Дисциплина направлена на формирование и пропаганду знаний, направленных на 

снижение смертности и потерь здоровья людей от опасных и внешних факторов.  

В результате изучения курса обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание и понимание в области правовых и нормативно-

технических актов основ безопасности жизнедеятельности; 

2) разрабатывать и проводить занятия по основам безопасности жизнедеятельности в 

организациях образования, мероприятия по действиям в экстремальных ситуациях; 

3) демонстрировать поведение и деятельность в соответствии с требованиями 

экологии и основ безопасности жизнедеятельность; 
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4) организовывать исследовательскую деятельность обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности с использованием современных информационно-

коммуникационных и инновационных технологий; 

5) проводить формативное и суммативное оценивание знаний учащихся по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; разрабатывать задания формативного 

оценивания в соответствии с концепцией обновленного содержания образования; 

6) подбирать методы, приемы, средства обучения и воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся. 

 

The aim of the course is a formation of students' knowledge of safe behavior in emergency 

situations of natural, technogenic and social character; health and healthy lifestyles; state system of 

population protection from emergency situations; on the duties of citizens to protect the state. 

The content of the discipline: dangerous and emergency situations of natural and man-made 

nature; their characteristics. Civil defense is an integral part of the country's defense capability. 

Basics of medical knowledge and first aid. Fundamentals of life safety 

. The main measures to protect the population from emergencies of peace and wartime. 

Human survival in autonomous conditions of existence. Unified state system of prevention and 

liquidation of emergency situations. Modern means of mass destruction and its damaging factors, 

measures to protect the population. 

The discipline is aimed at the formation and promotion of knowledge aimed at reducing 

mortality and health losses from dangerous and external factors.  

As a result of studying the course the student will: 

1) demonstrate knowledge and understanding of the basics of life safety in the field of 

legal and normative-technical acts; 

2) develop and conduct classes on the basics of life safety in educational institutions, 

activities for action in extreme situations; 

3) demonstrate behavior and activities in accordance with the requirements of ecology 

and safety fundamentals; 

4) organize research activities of students on the basics of life safety with the use of 

modern information and communication and innovative technologies; 

5) conduct formative and summative assessment of students’ knowledge on the subject 

“Fundamentals of life safety"; develop tasks formative assessment in accordance with the concept 

of updated content of education;  

6) select methods, techniques, means of training and education in accordance with the 

individual characteristics of students. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Мектеп курстар: биология, химия, математика, физика, валеология, тарихы. 

Школьные курсы: биология, химия, математика, физика, валеология, история. 

School courses: biology, chemistry, mathematics, physics, valueology, history. 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 

Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы 

Маркетинг, экономика предприятия 

Marketing, business economics 

 

Экономика және кәсіпкерліктің негіздері 

Основы экономики и предпринимательства 

The basics of Economics and entrepreneurship 

Курстың мақсаты – экономикалық ғылымның теориялық негіздерін, нарықтық 

экономиканың қолданбалы аспектілерін оқып үйрену, білім алушыларда кәсіпкерлік 

қызметтің логикасы мен жүйесі туралы тұтас түсініктерді қалыптастыру. 

Пәннің мазмұны: пән білім алушыларды экономика және кәсіпкерлік негіздерімен 

таныстыруға, қазіргі замандағы кәсіпкерлік қызметтің даму тенденциялары мен рөлін ашуға, 

кәсіпкерліктің ұйымдық және қаржылық негіздерін және кәсіпкерлікті инструментальды 

қолдауды зерделеуге, кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеуге, экономикалық білімді 

және экономикалық ғылым әдістерін өмір тіршілігінің әр түрлі салаларында қолдануға, 
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кәсіпкерлік қызмет саласындағы оңтайлы ұйымдастырушылық-басқару шешімдерін 

қабылдауға бағытталған. 

"Экономика және кәсіпкерлік негіздері" пәнін оқыту нәтижесінде білім алушы: 

1) экономиканың жұмыс істеуінің, бизнесті ұйымдастыру мен басқарудың теориялық 

және қолданбалы негіздерін түсіну; 

2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың принциптері мен әдістерін қабылдау; 

3) кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру-құқықтық нысандарын пайдалану; 

4) экономикада болып жатқан процестер мен құбылыстарды талдау; 

5) экономикалық ақпаратты жинау, түсіну және талдаудың түрлі әдістерін пайдалана 

отырып, экономика мәселелерін түсіндіру; 

6) кәсіпкердің, фирманың қызметін жоспарлау; 

7) кәсіпкерлік идеяларды генерациялау. 

 

Цель курса – изучение теоретических основ экономической науки, прикладных 

аспектов функционирования рыночной экономики, формирование у обучающихся 

целостного представления о системе и логике предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины: дисциплина направлена на ознакомление обучающихся с 

основами экономики и предпринимательства, раскрытие тенденций развития и роли 

предпринимательской деятельности в современном мире, на изучение организационных и 

финансовых основ бизнеса и инструментальной поддержки предпринимательства, 

государственное регулирование предпринимательской деятельности, использование 

экономических знаний и методов экономических наук в различных сферах 

жизнедеятельности, способность принимать оптимальные организационно-управленческие 

решения в сфере предпринимательской деятельности. 

В результате обучения дисциплины «Основы экономики и предпринимательства» 

обучающийся будет: 

1) понимать теоретические и прикладные основы функционирования экономики, 

организации бизнеса и управления; 

2) принимать принципы и методы осуществления предпринимательской 

деятельности; 

3) использовать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

4) анализировать процессы и явления, происходящие в экономике; 

5) объяснять проблемы экономики используя различные методы сбора, осмысления и 

анализа экономической информации; 

6) планировать деятельность предпринимателя, фирмы; 

7) генерировать предпринимательские идеи. 

 

The purpose of the course – the study of the theoretical foundations of economic science, 

applied aspects of the functioning of the market economy, the formation of students a holistic view 

of the system and logic of business. 

Content of discipline: the discipline is aimed at introducing students with the basics of 

Economics and entrepreneurship, the disclosure of trends and the role of entrepreneurship in the 

modern world, the study of organizational and financial foundations of business and instrumental 

support for entrepreneurship, state regulation of entrepreneurial activity, the use of economic 

knowledge and methods of economic Sciences in various spheres of life, the ability to make 

optimal organizational and management decisions in the field of entrepreneurship. 

As a result of the discipline "Fundamentals of Economics and entrepreneurship" the student 

will: 

1) understand theoretical and applied bases of functioning of economy, the organization of 

business and management; 

2) adopt principles and methods of doing business; 

3) use organizational and legal forms of entrepreneurial activity; 

4) analyze the processes and phenomena occurring in the economy; 
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5) explain the problems of the economy using various methods of collecting, understanding 

and analyzing economic information; 

6) plan the activities of the entrepreneur, the company; 

7) generate entrepreneurial ideas. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Математика, тарих, география, «Адам. Қоғам. Құқық» пәндері бойынша орта мектеп 

бағдарламасы аясындағы білім. 

Знания  в рамках программы средней школы по математике, истории, географии, 

«Человек. Общество. Право». 

Кnowledge in the framework of the secondary school program in mathematics, history, 

geography, «Man. Society. Right» 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites 

Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы 

Маркетинг, экономика предприятия 

Marketing, business economics 

 

 

Өзін-өзітану 

Самопознание 

Self-knowledge 

«Өзін-өзі тану» пәні педагогикалық болып табылады және жалпы университеттік білім 

беру траекториялары бойынша оқытылады.  

Пәнді оқытудың мақсаты болашақ педагогтарда жеке тұлғалық және кәсіби өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тану мен өзін-өзі дамытуға педагогикалық қолдау көрсету теориялық білім 

мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: өзін-өзі тану негіздері, Кәсіби өзін-өзі 

тану және педагогтың өзін-өзі дамыту.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2) өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

3) кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4) жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5) педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Самопознание» является педагогической и изучается обучающимися по 

общеуниверситетским образовательным траекториям.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих педагогов системы 

теоретических знаний и практических умений личностного и профессионального 

саморазвития, педагогической поддержки самопознания и саморазвития.  

Содержание курса включает разделы: основы самопознания, профессиональное 

самопознание и саморазвитие педагога.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1. демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2. проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3. проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4. систематически повышать профессиональную компетентность; 

5. применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

The discipline «self-cognition» is pedagogical and is studied by students on university-wide 

educational trajectories.  
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The purpose of the discipline is the formation of future teachers of the system of theoretical 

knowledge and practical skills of personal and professional self-development, pedagogical support 

of self-knowledge and self-development.  

The content of the course includes sections: basics of self-knowledge, professional self-

knowledge and self-development of the teacher.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of the 

teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 

Мәдениеттану, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Культурология, Этика, Педагогика, Психология, Философия 

Culturology, Ethics, Pedagogy, Psychology, Philosophy 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites  

Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы 

Маркетинг, экономика предприятия 

Marketing, business economics 

 

Экология және тұрақты дамуы 

Экология и устойчивое развитие 

Ecology and sustainable development 

Пәннің мақсаты: экологиялық дүниетанымды қалыптастыру, қоғам мен табиғаттың 

тұрақты дамуының негіздері туралы жүйелі білім және түсінік алу, табиғи ресурстарды 

тиімді пайдаланудың және қоршаған ортаны қорғаудың заманауи тәсілдері бойынша 

теориялық және тәжірибелік білім алу.  

Мазмұны: Пән "экология", "тұрақты даму", "болашақ энергетикасы", "Жасыл 

экономика" ұғымдарын, қоршаған ортаның негізгі компоненттерінің антропогендік ластану 

процестерін, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуын зерттеуге бағытталған.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтары, экожүйелердің 

жұмыс істеу негіздері және биосфераның дамуы, өндіріс пен қоршаған ортаның адам 

денсаулығына зиянды және қауіпті факторларының әсері; тұжырымдамалар, стратегиялар, 

тұрақты даму проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде 

шешуге практикалық тәсілдер туралы білімді көрсету; 

2) экожүйелер мен биосфера компоненттерін зерделеу, жалпы алғанда, табиғатты 

қорғау міндеттерін шешумен байланысты тақырыптар бойынша логикалық дискуссияны 

жүргізу дағдыларына ие болу; 

3) табиғи ортаның экологиялық жағдайын, өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау. 

 

Цель дисциплины - формирование экологического мировоззрения, получение 

системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества и природы, 

теоретических и практических знаний по современным подходам рационального 

использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Содержание: дисциплина направлена на изучение понятий «экология», «устойчивое 

развитие», «энергетика будущего», «зеленая экономика», процессов антропогенного 

загрязнения основных компонентов окружающей среды, устойчивого развития природы и 

общества; рассмотрение экологической политики Республики Казахстан, глобального 

партнерства для устойчивого развития.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 
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1) демонстрировать знания об основных закономерностях взаимодействия природы и 

общества, основах функционирования экосистем и развития биосферы, влиянии вредных и 

опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; концепциях, 

стратегиях, проблемах устойчивого развития и практических подходах к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

2) обладать навыками изучения компонентов экосистем и биосферы, в целом, ведения 

логической дискуссии по темам, связанным с решением природоохранных задач; 

3) оценивать экологическое состояние природной среды, техногенное воздействие 

производства на окружающую среду. 

 

The purpose of the discipline is the formation of ecological outlook, obtaining systemic 

knowledge and ideas about the basics of sustainable development of society and nature, theoretical 

and practical knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources and 

environmental protection.  

Content: the discipline is aimed at studying the concepts of "ecology", "sustainable 

development", "energy of the future", "green economy", processes of anthropogenic pollution of 

the main components of the environment, sustainable development of nature and society; 

consideration of environmental policy of the Republic of Kazakhstan, global partnership for 

sustainable development.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge about the basic regularities of interaction between nature and 

society, the basics of ecosystem functioning and biosphere development, the impact of harmful and 

hazardous factors of production and the environment on human health; concepts, strategies, 

problems of sustainable development and practical approaches to their solution at the global, 

regional and local levels; 

2) have the skills of studying the components of ecosystems and the biosphere, in general, 

conducting a logical discussion on topics related to the solution of environmental problems; 

3) to assess the ecological state of the natural environment, technogenic impact of production 

on the environment. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites:  

Мектеп курстар: химия, биология, физика, географияжәнематематика. 

Школьные курсы: химия, биология, физика, география и математика. 

School courses: chemistry, biology, physics, geography and mathematics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequisites: 

Маркетинг, Кәсіпорын экономикасы 

Маркетинг, экономика предприятия 

Marketing, business economics 

 

 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to specialty 

«Мамандыққа кіріспе» пәні есеп және аудит мамандығына кіріспе есептің моделдерін 

оқуды қарастырады. 

Мақсаты бухгалтерлік есептің элементтерін ашып көрсету. Есептің даму сатыларын: 

халықаралық және қазақстандық тәжірибесі. 

Пәннің мазмұны Кредит оқу жүйесі бойынша оқу процессің ұйымдастыру. Жоғары 

мектебінің нормативтік базасы. Студенттің оқу жұмысының негізгі түрлері Оқу құжаттарды 

рәсімдеуге негізгі талаптары. Есеп және аудит қызметінің түрлерінің эволюциясы. Карьердік 

өсуінің болашақтары. 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. кәсіби өзін-өзі дамытудың негізгі заңдылықтарын; табысты кәсіби өзін-өзі тану 

және педагогтың өзін-өзі дамуының негізгі механизмдері мен шарттарын білуін көрсету; 

2. өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 
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3. кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру; 

4. жүйелі түрде кәсіби біліктілікті арттыру; 

5. педагогикалық міндеттерді шешуде шығармашылық тәсілді қолдану. 

 

Дисциплина «Введение в специальность» занимает одно из важных мест в 

формировании высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов. 

 Целью курса «Введение в специальность» является ознакомление студентов со 

своей профессией, объектами, видами и характером будущей деятельности, требованиями к 

подготовке специалиста, а также с системой университетского образования и организацией 

учебного процесса.  

Содержание  Кредитная организация учебного процесса в системе образования. 

Школа нормативной базы. Основными направлениями деятельности студентов, изучающих 

основные требования к оформлению документов. Эволюция бухгалтерского учета и аудита 

услуг.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

1) демонстрировать знание основных закономерностей профессионального 

саморазвития; ключевых механизмов и условий профессионального самопознания и 

успешного саморазвития педагога; 

2) проявлять способность к саморефлексии и изучению собственного потенциала; 

3) проектировать и осуществлять индивидуальную программу профессионального 

самопознания и саморазвития; 

4) систематически повышать профессиональную компетентность; 

5) применять творческий подход к решению педагогических задач. 

 

 

The discipline of "Introduction to the profession" is one of the important places in the 

formation of highly competitive professionals. 

 The aim of the course "Introduction to the profession" is to familiarize students with their 

profession, objects, types and nature of future activities, requirements for training, as well as the 

system of university education and the organization of educational process. 

Contents Credit organization of educational process in the education system. School of the 

regulatory framework. The main activities of students of the basic requirements for registration 

documents. The evolution of accounting and auditing services. Career prospects for growth. 

As a result of studying the discipline the student will: 

1) demonstrate knowledge of the basic regularities of professional self-development; key 

mechanisms and conditions of professional self-knowledge and successful self-development of the 

teacher; 

2) show the ability to self-reflection and study their own potential; 

3) design and implement an individual program of professional self-knowledge and self-

development; 

4) systematically improve professional competence; 

5) apply a creative approach to solving pedagogical problems. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Экономикалық теория, экономикадағы математика 

Экономическая теория, математика в экономике 

Economic theory, mathematics in economics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

 

 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

Организация бухгалтерского учета  
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Accounting organization 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру – жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге 

бухгалтерлік есептің түпкілікті қағидаларын таныстыруға арналған бірқатар тақырыптардың 

құрылымынан тұрады.  

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру курсын оқып үйрену арқылы өндірістік 

шығындарды меңгеріп, басқарушылық бақылау жүргізіп, стратегиялық шешімдер 

қабылдауға болады. 

Мақсат: болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан 

ұйымдастыруды қалыптастыру, кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің 

ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, кәсіпорынның 

дамуын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Мазмұны: Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері, Шығындардың жіктелуі, 

Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру,  Өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық калькуляция. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- іскерлік шешімдер қабылдау тәжірибесіндегі бухгалтерлік ақпараттың орнын 

анықтауға; 

- негізгі ұғымдарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне және қаржылық есептілікті 

дайындаудың сапалық сипаттамаларына анықтама беруге; 

- қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

ережелерін қалыптастыруға; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасауға; 

- бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін кейінгі талдау мақсатында қосарланған 

енгізу әдісі мен шоттар кестесіне сүйене отырып қолдануға; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіруге; 

- бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастыруға. 

 

Дисциплина: Организация бухгалтерского учета предназначена для студентов высших 

учебных заведений, приходящихся на финальной презентации принципов структуры ряда 

вопросов. 

Организация бухгалтерского учета конечно узнал через изучение издержек 

производства и контроля управления стратегического принятия решений. 

Цель изучения дисциплины – формирование у будущих специалистов теоретических 

знаний и практических навыков по организации управленческого учета, подготовке и 

представлению полной информации управленческому персоналу в целях эффективного 

управления предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, 

планирования и координации развития предприятия.  

Содержание: Управление доклада о концепции классификации затрат, расчета 

издержек производства, себестоимости и учета методов расчета стоимости продукта 

производства. Процесс расчета процесса расчета. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- определяет место бухгалтерской информации в практике принятия деловых 

решений; 

- дает определение базовым концепциям, принципам ведения бухгалтерского учета и 

качественным характеристикам составления финансовой отчетности; 

- формулирует правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации. 

 

The process of studying the discipline is aimed at the formation and development of these 

common cultural, specialty, professional competencies: own the culture of thinking, it is able to 
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synthesize, analyze, the perception of information, setting goals and choosing the ways to achieve 

it, is able to apply quantitative and qualitative methods, the analysis of economic decision-making 

and build economic, financial, organizational and management models. 

Discipline: Accounting organization course for high school students, accounting for the final 

presentation of the principles of the structure of a number of issues. 

Accounting organization course learned through the study of the costs of production and 

control of strategic decision-making. 

The purpose of the discipline - the formation of the future experts of theoretical knowledge 

and practical skills in the organization of management accounting, preparation and submission of 

the complete information management personnel to ensure effective management of the enterprise, 

operational monitoring and evaluation of the results of its work, planning and coordination of the 

development of the enterprise. 

Subject: Management report on the concept of cost classification, the calculation of cost of 

production, cost and accounting methods for calculating the cost of production of the product. The 

process of calculating the settlement process. 

- determines the place of accounting information in business decision-making; 

- gives a definition of the basic concepts, principles of accounting and qualitative 

characteristics of the preparation of financial statements; 

- formulates accounting rules in accordance with international financial reporting standards; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis, based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- performs a sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Экономикалық теория, экономикадағы математика 

Экономическая теория, математика в экономике 

Economic theory, mathematics in economics 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

 

 

Қаржылық есеп II 

          Финансовый учет II  

          Fiscal account II 

«Қаржылық есеп II»  пәні ұйымдардағы қаржы-шаруашылық қызметін есептеуді  және 

талдауды оқытатын қаржылық есеп пәнінің қорытындылаушы тарауы болып табылады. Бұл 

пәнді  оқу барысында студенттер халықаралық қаржылық есеп және қаржылық есеп беру 

стандарттарымен, қаржылық құралдармен, табыс салығын есептеп, ұзақ мерзімді 

инвестиция есебімен, шетел валютасы түрінде жүргізілетін операциялардың есебімен және 

қаржылық есептің басқа да стандарттарымен танысады. 

Студенттер бұл пәнді толық өтіп болғанан кейін кәсіпорын қызметінің экономикалық 

мәселелерін толық шеше алатындай  және оны шешу барысында тиімді жол таба алатындай 

дәрежеге жетеді.    

Мақсат - халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес, кәсіпорындарда қаржылық 

есептілігін құрастыруға қажетті ақпараттарды жинау, тіркеу, өндеу дағдысын меңгеру. 

Сондай-ақ студенттердің қаржылық есептілік стандарттарын меңгеріп, оларды есеп 

тәжірибесінде қолдану дағдысын жақсартуға, басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау 

жасаумен байланысты кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге ықпал ету. 

Мазмұны: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі. №3 ҚЕХС, Шоғырлан-

дырылған және бөлек қаржылық есептілік. № 27 ҚЕХС, Инвестициялық меншік.№ 40 

ҚЕХС, Сатуға арналған  айналымнан тыс  активтер. № 5 ҚЕХС, Бағалау міндеттеме-лері, 
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шартты  міндеттемелер және шартты активтер. № 37 ҚЕХС, Ақшаның уақытша құны, 

Жалгерліктің есебі. № 17 ҚЕХС. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

халықаралық бухгалтерлік есеп пен қаржылық активтердің қаржылық есептілік 

стандарттарын, кіріс салығы, бухгалтерлік есеп, инвестициялық есеп, халықаралық 

бухгалтерлік есеп стандарттарының бірыңғай есеп түрінде және бухгалтерлік есеп 

қағидаттары мен ұйымдастыру әдістеріне сәйкес жүргізілген валюталық операцияларды 

қолдану тиімсіз. 

- бастапқы жиынтық және жинақталған құжаттарды рәсімдеу; - шоттардың 

корреспонденциясын құруға; 

- аналитикалық және синтетикалық есепке алу регистрлерін әдіснамалық түрде дұрыс 

жүргізу; 

- кәсіпорын активтерін дұрыс бағалау; 

- компанияның қаржылық нәтижелерін және оларды тиімді пайдалануды анықтау. 

- кәсіпорындардың активтері мен шаруашылық операцияларын бастапқы, 

аналитикалық және синтетикалық есепке алу әдістемесін қолдану. 

 

Дисциплина: Финансовый учет II разработан специально для студентов, 

специализирующихся в бухгалтерском учете. Изучая курс, студент получает ответ не только 

на вопрос, как действовать, а также почему это необходимо. Студент учится дизайну, 

разработке и прочтению бухгалтерской информации. Причины, обосновывающие развитие 

бухгалтерских концепций и принципов, глубоко изучаются на протяжении всего курса. В 

курсе углубленного финансового учета II за основу берутся знания, полученные при 

изучении принципов бухгалтерского учета и финансового учета I, и на их базе строятся 

дополнительные темы, такие как международные стандарты бухгалтерского учета, учет 

подоходного налога, введение в межкорпоративные инвестиции и учет 

внешнеэкономической деятельности. 

Цель: приобретение студентами знаний и формирование навыков ведения 

финансового учёта, необходимых для эффективной работы на предприятиях разных форм 

собственности в условиях рыночной экономики в соответствии с национальными 

стандартами по бухгалтерскому учету.  

Содержание: Объединение бизнеса. Метод приобретения. МСФО 3, концентрация 

клеток и отдельной финансовой отчетности. МСБУ 27, Внеоборотные активы МСФО 40 

Инвестиционная предназначенные для продажи. Количество оценка (ы) 5-обязательство 

МСФО, условные обязательства и условные активы. МСФО 37, арендует зарегистрированы 

на временную стоимость денег. МСБУ № 17. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

-эффективно применять стандарты финансовой отчетности международного 

бухгалтерского учета и финансовые активы, налог на прибыль, бухгалтерский учет, учета 

инвестиций, валютные операции, осуществляемые в форме единого отчета международных 

стандартов бухгалтерского учета в соответствии с принципами бухгалтерского учета и 

методов организации. 

- оформлять первичные сводные и накопительные документы; - Составлять 

корреспонденцию счетов; 

- методически правильно оформлять регистры аналитического и синтетического 

учета;  

- оценивать активы предприятия; 

-  определять финансовые результаты деятельности предприятия и эффективное их 

использование. 

- применять методику ведения первичного, аналитического и синтетического учета 

активов и хозяйственных операций предприятий. 

 

Discipline: "Financial Accounting II" with an analysis of the calculation of financial and 

economic activities of the organization and discipline of the financial report is the final part of the 

course. Of the students in the study of international financial reporting standards of financial 
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accounting and financial instruments, income tax is calculated, taking into account the long-term 

investments, including in the form of foreign currency transactions and financial statements in line 

with other standards. 

Students in this discipline can solve the problem of the economic activity of the enterprise, 

and that he will be able to find an effective way to solve the level. 

Purpose: In accordance with the International Financial Reporting Standards, as required for 

the preparation of financial statements of companies in the qualification information gathering, 

recording, and processing. And a set of financial reporting standards for students to improve their 

skills to use in the practice of reporting, management decision-making and analysis to contribute to 

improving the mobility of professional thinking. 

Contents: Business Combinations. The method of purchase. IFRS 3, the concentration of 

cells and separate financial statements. IAS 27, IAS 40 Non-current assets Investment menşik.№ 

held for sale. Number of evaluation (s) 5-obligation IFRS, contingent liabilities and contingent 

assets. IAS 37, leases account for the time value of money. IAS number 17. 

As a result of studying the discipline, the student: 

-effective to apply the standards of financial reporting of international accounting and 

financial assets, income tax, accounting, investment accounting, foreign exchange transactions 

carried out in the form of a single report of international accounting standards in accordance with 

the principles of accounting and organization methods. 

- draw up primary consolidated and cumulative documents; - Compose correspondence of 

accounts; 

- methodically correctly register the registers of analytical and synthetic accounting; 

- correctly assess the assets of the enterprise; 

- determine the financial results of the company and their effective use. 

- apply the methodology of conducting primary, analytical and synthetic accounting of assets 

and business operations of enterprises.    

          Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

           Салық және салық салу 

           Налоги и налогообложение 

           Taxes and taxation 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибесі, Диплом жұмыстарын орындау 

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice writing the thesis 

 

 

Аймақтық қаржы 

Финансы региона 

Finance region 

Курстың мақсаты: қаржылық категориялар, ұғымдар, терминдер, бөлінулерді, олардың 

елде өтіп жатқан әлеуметтік-экономикалық процестердегі маңызы мен орнын, және де 

қаржыны ұйымдастыру түрлерінің өзара байланысы және өзара әрекетін түсінуге жету және 

олардың қоғам дамуының нақты әлеуметтік-экономикалық шарттарында қолдану әдістерін 

танып-білуде теориялық және тәжірибелік дайындықтарын қамтамасыз ету.  

Мазмұны: Қаржының қазіргі кездегі шаруашылық жүйелеріне тән және қоғамдық 

өндірістің тиімділігін арттыру үшін мемлекетпен кең қолданылатын көпқырлы обьективті 

экономикалық категория ретінде ашылуы болып табылады. Болашақ мамандарда өзіндік 

көзқарастың қалыптасуына, болып жатқан жағдайларды сынау мен бағалап, қаржылық 

нарығын әсерлі қолданудың басқадай жолдарын іздеуге жағдай жасалады. 

  Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

1. қаржы қатынастарын және қаржыны анықтау отандық және шетелдік теориялық 

концепциясын, әлемдік көзғарастар қарамақайшылықтарымен мәселелерін шешу. 

2. қаржы қатынастар аясында, қаржы, бюджет, салық жүйелерінің ұйымдастыру 

және құру тәртіптерінде кен бағыттану.  
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3. ойлау мәдениетімен, жинақтау қабілетімен, талдау, ақпаратты қабылдау, мақсатты 

бергілеу және оған жету жолдарын тандау. 

4. өзін-өзі көрсету және өз әлеуетін зерттеу қабілетін көрсету; 

5. кәсіби өзін-өзі тану және өзін-өзі дамытудың жеке бағдарламасын жобалау және 

жүзеге асыру. 

 

Цель дисциплины: обеспечить теоретическую и практическую подготовку в 

усвоении финансов региона, понятии, терминов, классификации, их значения и места в 

социально – экономическом развитии региона, раскрыть роль и значение региональных 

финансов в становлении стабильной экономики государства, определить место 

региональных бюджетов в обеспечении функциональных полномочий местных органов 

управления. 
 

Содержание: Понятие финансов как стоимостной экономической категории. Деньги и 

финансы. Необходимость финансов, определяемая объективными и субъективными 

причинами. Природа финансов. Товарно-денежные отношения и финансы. Финансы в 

воспроизводственном процессе. Участники финансовых отношений. Состав финансов, 

сферы их действия. Специфические признаки финансов, их границы в системе товарно-

денежных отношений. Развитие новых финансовых отношений в условиях рынка. Функции 

финансов. Разграничение функций и роли экономической категории в общественном 

воспроизводстве. Эволюция взглядов экономистов на функции финансов. Взаимосвязь 

финансов с другими экономическими категориями (ценой, оплатой труда, кредитом). 

Финансовые ресурсы и фонды как материально-вещественные носители финансовых от-

ношений. Источники финансовых ресурсов. Факторы роста финансовых ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- определять актуальные направления исследований в области финансовой 

деятельности; 

- применять в профессиональной деятельности методику формирования и 

использования финансовых ресурсов предприятия; 

- проводить мероприятия предварительного, текущего и последующего контроля за 

целевым использованием бюджетных средств учреждений; 

- критически анализировать теории, концепции и различные методологические 

подходы к анализу процессов и явлений; 

- оценивать финансовую деятельность организаций и учреждений. 

 

 

Course Objectives: To provide theoretical and practical training in the assimilation of 

finance in the region, concepts, terminology, classification, their meaning and place in the socio - 

economic development of the region, highlighting the role and the regional finance importance in 

the formation of a stable economy of the state, to determine the place of regional budgets to ensure 

functional authority of local governments. Objectives of the course:  

Presentation of the region finance as an objective economic category, inherent in 

administrative and territorial unit of the state to improve the efficiency of social production. 

Contribute to generating future specialists own view, the critical assessment of the events and find 

ways to further the effective mplementation of financial leverage.  

As a result of studying the discipline the student will: 

1. determine the current areas of research in the field of financial activity; 

2. apply in professional activities the methodology of formation and use of financial 

resources of the enterprise; 

3. to carry out measures of preliminary, current and subsequent control over the targeted use 

of budgetary funds of institutions; 

4. critically analyze theories, concepts and various methodological approaches to the analysis 

of processes and phenomena; 

5. evaluate the financial activities of organizations and institutions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты / Prerequsites 

Қаржы, Корпоративтік қаржы, Салық және салық салу. 
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Финансы, Корпоративные финансы, Налоги и налогообложение. 

Finance, Corporate Finance, Tax. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом жұмыстарын орындау 

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice writing the thesis 

 

 

Саладағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в отраслях 

Book keeping in branches 

Бұл пәнде қаржы ұйымдарында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері және 

бюджеттің жеке түрлерінің міндеттері, ҚР Бюджеттік жүйесін басқарудағы қаржы 

қызметкерлерінің жұмысы, ҚР бюджетінің орындалуы қарастырылады. 

Мақсаты: негізгі теорияларды оқу, болашақ мамандардың диогностикасын зерттеу, 

қаржы-экономикалық бағдарламаның қызметін болжау, таризм мамандарын басқару 

процесінде алынған білімді есептеуге бағдарламалау. Бұл пән оқытылатын пәндермен тығыз 

байланысты: "экономикалық оқу", "Макроэкономика", "Қаржы және делдалдар". Пәнді оқу 

нәтижесінде студент-экономист басқа экономикалық пәндер арасындағы экономист-студент 

пәнінің орны туралы нақты түсінік қалыптастыруы тиіс. 

Мазмұны: бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздері, сауда операцияларын есепке 

алу, компаниялардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері, саудадағы есептің ерекшеліктері, 

механикаландырылған құрылыс – монтаж жұмыстарын есепке алуды ұйымдастыру, 

құрылыс шығындарын есепке алу және құрылыс-монтаж жұмыстарының өзіндік құнының 

калькуляциясы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- экономиканың әр түрлі салалары кәсіпорындарының бухгалтерлік есебін 

ұйымдастыруға көмектесті;  

- Саладағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру принциптерін білу тәжірибелік іс-

әрекетті қолдану;  

- процестер мен құбылыстарды талдаудың теорияларын, концепцияларын және 

әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін талдау; 

- дұрыс операцияларды құжаттарда ерекшелігіне сәйкес кәсіпорын қызметінің 

операцияларды бухгалтерлік есепке алу шоттарында қолданыстағы заңнамаға сәйкес. 

- қолданыстағы заңнамаға сәйкес шоттардағы бухгалтерлік есеп операцияларын 

көрсету. 

 

В данной дисциплине рассматриваются основы организации бухгалтерского учета в 

финансовых организациях и задачи отдельных видов бюджета, работа финансовых 

работников в управлении бюджетной системой РК, исполнение бюджета РК. 

Цель: изучение основных теорий, изучение диогностики будущих специалистов, 

прогнозирование деятельности финансово-экономической программы, программирование на 

вычисление знаний, полученных в процессе управления специалистами таризма. Данная 

дисциплина тесно связана с преподаваемыми дисциплинами: «экономическое учение», 

«Макроэкономика», «Финансы и посредники». В результате изучения дисциплины студент – 

экономист должен сформулировать четкое представление о месте дисциплины студента-

экономиста между другими экономическими дисциплинами. 

Содержание: основы организации бухгалтерского учета, учет торговых операций, 

особенности бухгалтерского учета в компаниях, особенности учета в торговле, организация 

учета механизированных строительно – монтажных работ, учет затрат на строительство и 

калькуляция себестоимости строительно-монтажных работ. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- спасобен вести организацию бухгалтерского учета предприятий различных отраслей 

экономики;  
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- применять практической деятельности знание принципов организации 

бухгалтерского учета в отрасли;  

- анализировать теории, концепции и различные методологические подходы к 

анализу процессов и явлений; 

- правильно оформлять операции в документах в соответствии со спецификой 

деятельности предприятия; 

- отражать операции бухгалтерского учета на счетах в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

This discipline covers the basics of accounting in financial organizations and objectives of 

the individual budget, work financial managers in the management of the budget system of the RK, 

execution of the budget of the RK. 

Objective: to study the basic theories, study the diognostics of future specialists, forecasting 

the activities of the financial and economic program, programming to calculate the knowledge 

gained in the management of specialists of tarizm. This discipline is closely related to the 

disciplines taught: "economic doctrine", "macroeconomics", "Finance and intermediaries". As a 

result of studying the discipline, the student-economist must formulate a clear idea of the place of 

the discipline of the student-economist between other economic disciplines. 

Contents: basics of accounting, accounting of trade operations, especially accounting in 

companies, especially accounting in trade, organization of accounting mechanized construction and 

installation works, accounting for construction costs and costing of construction works. 

As a result of studying the discipline student: 

- spasoben to conduct the organization of accounting of the enterprises of various branches 

of economy;  

- apply practical knowledge of the principles of organization of accounting in the industry;  

- analyze theories, concepts and various methodological approaches to the analysis of 

processes and phenomena; 

- properly execute transactions in documents in accordance with the specifics of the 

enterprise, reflect the accounting operations on the accounts in accordance with the current 

legislation; 

- reflect the operations of accounting in the accounts in accordance with applicable law. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қаржылық есеп I, Қаржылық есеп II, Басқарушылық есеп I, II 

Финансовый учет I, Финансовый учет II, Управленческий учет I, II 

Financial Accounting I And Financial Accounting II And Managerial Accounting And, I  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice and implementation of theses 

 

 

Шетелдер бухгалтерлік есептің ұйымдастыру ерекшеліктері 

Особенности организации бухучета в зарубежных странах 

Features of accounting organization in foreign countries 

Бұл пәнді оқу Қазақстанның және басқа елдердің бухгалтерлік есебінің ұлттық, кәсіби 

ерекшеліктерін ескере отырып, қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын жақсы 

түсінуге және түсінуге мүмкіндік береді. 

Пәннің мақсаты студенттердің шетелдердегі бухгалтерлік есепті дамыту әдіснамасын 

Қазақстанмен өзара байланыста түсінуін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің мазмұны бухгалтерлік есептің Британдық-американдық және құрлықтық 

модельдерінің негізгі жүйелерінің теориялары мен практикасын меңгеруді көздейді. Бұл 

Бухгалтерлік есеп, талдау және аудит саласындағы болашақ мамандардың экономикалық ой-

өрісін едәуір кеңейтеді. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- шетелде бухгалтерлік есеп жүйесін ажыратуға; 
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- нақты жағдайлардың деректері бойынша шаруашылық қызмет операциясын есепте 

көрсету және есеп берудің әр түрлі жүйелерінде қалыптастыруға; 

- шет елдерде шоттар жоспарын және шоттар сыныптамасын қалыптастыруға; 

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу 

ережелерін қалыптастырады; 

- шетелдік компанияларда байқау балансы мен қаржылық есептілікті жасау 

әдістемесін қолдануға. 

 

Изучение данной дисциплины позволит лучше понять и осознать международные 

стандарты финансовой отчетности с учетом специфики национальных, профессиональных 

особенностей бухгалтерского учета в Казахстана и других стран. 

Целью дисциплины является формирование у студентов понимания методологии 

развития бухгалтерского учета в зарубежных странах во взаимосвязи с Казахстаном. 

Содержание дисциплины предполагает усвоение теории и практики основных систем 

британо-американской и континентальной моделей бухгалтерского учета. Это значительно 

расширит экономический кругозор будущих специалистов в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- различать системы бухгалтерского учета за рубежом; 

- по данным конкретных ситуаций отражать в учете операции хозяйственной 

деятельности и формировать отчетность в различных системах учета; 

- формировать плана счетов и классификацию счетов в зарубежных странах; 

- формулирует правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

- применять методику составления пробного баланса и финансовой отчетности в 

зарубежных компаниях. 

           

The study of this discipline will allow to better understand and understand the international 

financial reporting standards, taking into account the specifics of national, professional features of 

accounting in Kazakhstan and other countries. 

The purpose of the discipline is to form students ' understanding of the methodology of 

accounting in foreign countries in relation to Kazakhstan. 

The content of the discipline involves the assimilation of the theory and practice of the basic 

systems of British-American and continental accounting models. This will significantly expand the 

economic horizons of future specialists in the field of accounting, analysis and auditing. 

- distinguish between accounting systems abroad; 

- according to specific situations to reflect in the account of operation of economic activity 

and to form the reporting in various accounting systems; 

- generate chart of accounts and classification of accounts in foreign countries; 

- formulates accounting rules in accordance with international financial reporting standards; 

- apply the methodology of trial balance sheet and financial statements in foreign companies. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты / Prerequsites 

Қаржы, Корпоративтік қаржы, Салық және салық салу. 

          Финансы, Корпоративные финансы, Налоги и налогообложение. 

          Finance, Corporate Finance, Tax. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом жұмыстарын орындау 

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice writing the thesis 

  

 

Бухгалтерлік есеп қағидалары 

Принципы бухгалтерского учета 

Principles of book keeping 



22 

 

«Бухгалтерлік есеп қағидалары» пәні бухгалтерлік есеп  негізін меңгереді және осы 

алған білімдерін  ұйымдарда  іс-тәжірибеде бухгалтерлік  есеп стандартына  сәйкес  қолдана 

білуді үйренеді. Бухгалтерлік концепциялар мен принциптерінің дамуын негіздеу себептерін 

терең оқып үйренеді.  Бухгалтерлік есептің пайда  болғандығы,  оның даму тарихы және 

қаржылық  ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік 

баланс,  бухгалтерлік есептің концепциялары мен принциптері, шоттар жүйесі мен екі жақты 

жазу, актив, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы туралы түсінікпен 

таныстыруды көздейді.  

Мақсаты – cубъектінің нарықтағы  тәртібін анықтау, ішкі және сыртқы резервтерді 

айқындау, ресурстарды рационалды пайдалану, сапалы және уақтылы ақпаратты 

қалыптастыру.   

Мазмұны: Бухгалтерлік есеп-ақпарат жүйесі ретінде, Бухгалтерлік есептің 

концепциялары мен қағидалары, Екі жақтылық  қағидасы және баланстық теңдік, Екі жақты 

жазу және бухгалтерлік шоттар, Есептік кезең мен қаржылық есеп беруді дайындау, 

Табыстар және ақшалай қаржылар есебі, Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бухгалтерлік ақпараттың іскерлік шешімдерді қабылдау тәжірибесіндегі орнын 

біледі; 

- негізгі ұғымдарға, бухгалтерлік есеп принциптеріне және қаржылық есептілікті 

дайындаудың сапалық сипаттамаларына анықтама береді; 

- қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есеп 

ережелерін қалыптастырады; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 

- бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін кейінгі талдау мақсатында қосарланған 

енгізу әдісі мен шоттар кестесіне сүйене отырып қолданады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 

- бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады. 

 

Дисциплина «Принципы бухгалтерского учета» представляет собой основы теории и 

практики бухгалтерского учета. Данная программа рассматривает общепринятые 

международные принципы, методы и приемы бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики, позволяет специалистам в области финансов приобрести навыки составления 

финансовой отчетности и умения анализировать, владеть современными методами и 

средствами обработки информации. 

Целью является формирование качественной и своевременной информации о 

финансовой и хозяйственной деятельности субъекта, необходимой для обоснования 

принятия управленческих решений на различных уровнях, для определения поведения 

субъекта на рынке, выявление внутренних и внешних резервов, рационального 

использования ресурсов, стабильных взаимоотношений с конкурентами, поставщиками, 

подрядчиками и т.д. 

Содержание: в данном курсе изучаются основополагающие базовые принципы 

бухгалтерского учета, методы и учетные процедуры, способствующие выработке 

профессионального мышления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- определяет место бухгалтерской информации в практике принятия деловых 

решений; 

- дает определение базовым концепциям, принципам ведения бухгалтерского учета и 

качественным характеристикам составления финансовой отчетности; 

- формулирует правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации. 



23 

 

 

Discipline "principles of accounting" is the basis of the theory and practice of accounting. 

This program examines the generally accepted international principles, methods and techniques of 

accounting in a market economy, allows professionals in the field of Finance to acquire the skills of 

financial reporting and the ability to analyze, possess modern methods and means of information 

processing. 

The aim is to form high-quality and timely information about the financial and economic 

activities of the entity necessary to justify management decisions at various levels, to determine the 

behavior of the entity in the market, to identify internal and external reserves, rational use of 

resources, stable relationships with competitors, suppliers, contractors, etc. 

Contents: this course examines the fundamental basic principles of accounting, methods and 

accounting procedures that contribute to the development of professional thinking. 

As a result of studying the discipline student: 

- learns the place of accounting information in business decision-making; 

- defines the basic concepts, principles of accounting and qualitative characteristics of the 

financial statements; 

- formulates accounting rules in accordance with international financial reporting standards; 

- creates an algorithm for accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for subsequent analysis, based on the double entry 

method and the chart of accounts;  

- performs the sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, the technology of processing accounting information. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Экономикалық ілім, микроэкономика, макроэкономика. 

Экономическая теория, микроэкономика, макроэкономика. 

Economic theory, microeconomics, macroeconomics. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом жұмыстарын орындау  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice writing the thesis 

 

Салықтық жоспарлау және бақылау 

Налоговое планирование и контроль 

Tax planning and control 

«Салықтық жоспарлау және бақылау» пәнінің мақсаты «Салық және салық салу» 

мамандығы бөлімі студенттеріне салық кызметінің экономикалық-бақылаушылық және 

салықтық жоспарлауды ұйымдастыру жұмыстарын үйрету және салықтық қызметті жүргізу 

білімдерін одан әрі терендету болып табылады Мемлекеттің салық жүйесінің, оның 

субъектілерінің, салықтар түрлері, салық механизмінің қызмет ету мәселелері бойынша 

студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету. Курсты оқыту 

салық жүйесі, салықтық бақылауды ұйымдастыру, салықтық реттеу, салық міндеттемесін 

орындау, жекелеген салық түрлері бойынша бюджеттік жоспарлау, салық төлеушілердің 

кассалық және банктік операцияларын тексеру, салықтық тексеру нәтижелеріне және СҚО 

лауазымды адамдарының әрекетіне шағым жасау туралы      мағлұмат беруге бағытталған.  

Мақсаты: Салықты жоспарлау және салықты бақылау, оның түрлері және салықты 

бюджетке төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін қаражатқа салуы қарастырылады. 

Мемлекеттік  және жергіліктік бюджетке салық түсімдерін жоспарлау . 

Мазмұны: Салықтық бақылаудың экономикалық мәні, мақсаты мен міндеттері,  

Салық міндеттемесі және оның орындалуы,  Салық салу объектілерін және салық салумен 

байланысты объектілерді есепке алу,  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің бюджетке түсуін есепке алу,  Салықтық жоспарлыуды және болжауды жүргізу 

әдістері,   ҚҚС төлеушілерді есепке алу. Фискалды жадысы бар бақылау – касса машинасын 

пайдаланудің тәртібі,  Салық  тексерулерінің түрлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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1. өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жүзеге асыруға, шығармашылық әлеуетті пайдалануға 

дайын екендігін көрсету; 

2. әр түрлі нарықтардағы экономикалық агенттердің мінез-құлқы стратегиясын 

жасау; 

3. шаруашылық жүргізуші субъектілердің салықтық жүктемесіне болжам жасайды 

және оның нәтижелерін негіздеу; 

4. салықтық жоспарлаудың әдіснамалық негіздері мен принциптерін түсіну; 

5. салық және азаматтық заңнамадағы өзгерістерді талдау және бағалау, олардың 

өзара байланысын түсіну. 

 

Дисциплина: направлена на формирование у студентов комплекса теоретических и 

практических знаний в области формирования налоговой политики государства, построения 

его налоговой системы и взимания важнейших видов налогов. 

Цель: освоить механизм планирования налоговых расходов компании, налоговой 

нагрузки и возможных налоговых рисков. Для достижения основных целей курса 

необходимо будет изучить налоговое пространство, в котором ведется бизнес в Казахстане, 

налоговую нагрузку по отдельным видам бизнеса и характер налоговых рисков, связанных с 

неправильным применением налогового законодательства или использованием финансовых 

схем минимизации налоговых платежей. 

Содержание: экономическая ценность налоговой проверки, налоговые обязательства 

и осуществление его целей и задач, объектов налогообложения и объектов, связанных с 

налогообложением, учет, налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

бухгалтерские, налоговые плонирование и прогнозирования методы, плательщикам НДС 

учет. Использование кассовых машин с фискальной памятью управляющей машины, видов 

налоговых проверок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

1. демонстрировать готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

2. разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

3. составлять прогноз налоговой нагрузки экономических субъектов и обосновывать 

его результаты; 

4. понимать методологическую основу и принципы налогового планирования; 

5. анализировать и давать оценку изменений налогового и гражданского 

законодательства, объяснить их взаимосвязь. 

 

 

Discipline: "Tax planning and control" objective "Tax" mamandandığı Tax Service of 

students of economic and learn how to control and tax planning and tax services is a further 

knowledge terendetw tax system of the state, its agencies, taxes, the tax mechanism to provide 

theoretical and practical training of students. The course of the tax system, tax control, tax 

regulation, the tax liability for certain types of tax budget planning, cash and bank transactions of 

taxpayers, and the results of a tax audit, designed to provide information about the complaint 

against officials of the region. 

Purpose: tax planning and tax management, and payment of taxes in the budget will invest 

in a variety of sizes. State and local tax revenues in the budget planning. 

Contents: the economic value of the tax audit, the tax liability and the implementation of its 

goals and objectives, objects of taxation and objects related to taxation, accounting, taxes and other 

obligatory payments to the budget, accounting, tax plonirovanie and forecasting methods, VAT 

payers register. The use of cash registers with fiscal memory control machines, types of tax audits. 

As a result of studying the discipline, the student: 

1. demonstrate readiness for self-development, self-realization, use of creative potential; 

2. develop strategies for the behavior of economic agents in various markets; 

3. make a forecast of the tax burden of economic entities and justify its results; 

4. understand the methodological basis and principles of tax planning; 

5. analyze and evaluate changes in tax and civil legislation, explain their relationship. 

http://www.pandia.ru/text/category/nalogovoe_zakonodatelmzstvo/
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Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 

Салықтардың теориясымен және оны ұйымдастыру 

Теория и организация налогов. 

Theory and organization of taxes. 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

 

Сауда саласындағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в торговле 

Book keeping in trade 

"Саудадағы Бухгалтерлік есеп" пәні тауарларды сату және сатып алу процесінде сатып 

алушыларға қызмет көрсету объектісі, сондай-ақ экономикалық қызметтің әртүрлі және 

шаруашылық салаларының бірі болып табылады. 

"Саудадағы Бухгалтерлік есеп" пәнінің мақсаты - сауда жүйесіндегі бухгалтерлік есеп" 

Бухгалтерлік есеп Заңы", екіншіден, нарықтық қатынастар заңнамасына сәйкес бухгалтерлік 

есеп және аудит стандартпен анықталады. 

Мазмұны: сауда қызметінің негізгі ұғымдары мен түрлері, көтерме сауда жүйесіндегі 

тауарлар мен ыдыстар есебі, бөлшек сауда жүйесіндегі тауарлар мен ыдыстар есебі, сауда 

жүйесіндегі Тауарлар үшін қызметкерлердің жауапкершілігі, сауда жүйесіндегі тауарлық 

қорлардың талдамалы есебі, сауда жүйесіндегі тауарларды, ыдыстарды түгендеу, сауда 

жүйесіндегі тамақтандыру кәсіпорындарының бухгалтерлік есебі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бухгалтерлік сымдар құру алгоритмін жасайды; 

- Қос жазба әдісі және бухгалтерлік есеп шоттарының жоспары негізінде кейінгі 

талдау мақсатында есептік және есептік деректерді қолданады;  

- іс-әрекеттердің дәйектілігін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 

- есептік процесті, есептік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады. 

- әр тақырып бойынша құжаттарды ажыратып, қорытынды жасай білу және құжатқа 

байланысты шешімдер қабылдай білу, ол қай уақытта пайдаланылады; 

- халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу 

ережелерін қалыптастырады. 

 

Дисциплина "Бухгалтерский учет в торговле" является объектом обслуживания 

покупателей в процессе продажи и приобретения товаров, а также одной из различных и 

хозяйственных сфер экономической деятельности. 

Цель дисциплины "Бухгалтерский учет в торговле « - Бухгалтерский учет в торговой 

системе» законом бухгалтерского учета", во-вторых, определяется стандартом 

бухгалтерского учета и аудита в соответствии с законодательством рыночных отношений. 

Содержание: Основные понятия и виды торговой деятельности, учет товаров и тары в 

системе оптовой торговли, учет товаров и тары в системе розничной торговли, 

ответственность работников в торговой системе за товары, аналитический учет товарных 

запасов в торговой системе, инвентаризация товаров, тары в торговой системе, 

Бухгалтерский учет предприятий питания в торговой системе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации. 
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- формулирует правила ведения бухгалтерского учета в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

 

Discipline "Accounting in trade" is the object of customer service in the sale and purchase of 

goods, as well as one of the various economic spheres and economic activity. 

The purpose of the discipline "Accounting in trade" - Accounting in the trading system 

"accounting law", secondly, is determined by the standard of accounting and auditing in accordance 

with the legislation of market relations. 

Contents: Basic concepts and types of trading activities, accounting of goods and containers 

in the wholesale trade system, accounting of goods and containers in the retail trade system, the 

responsibility of employees in the trading system for goods, analytical accounting of inventories in 

the trading system, inventory of goods, containers in the trading system, Accounting catering in the 

trading system. 

As a result of studying the discipline student: 

- creates an algorithm for accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for subsequent analysis, based on the double entry 

method and the chart of accounts;  

- performs the sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, the technology of processing accounting information. 

- distinguish between documents on each topic and be able to draw conclusions and make 

decisions related to the document at what time it is used; 

- formulates accounting rules in accordance with international financial reporting standards. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Бухгалтерлік есеп қағидалары, Қаржылық есеп 

Принципы бухгалтерского учета, Финансовый учет – 1 

Accounting Principles, Financial Accounting I 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice and implementation of theses 

 

 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Financial accounting in accordance with IFRS 

«ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп» пәні мемлекеттік аудит мамандығы бойынша білім 

алатын студенттерге арналып жасалынған. Бұл пәнді оқу барысында студенттер қалай 

әрекет ету керек деген сұраққа жауап алумен қатар, бұл неге қажет екендігін біліп үйренеді. 

Студент бухгалтерлік ақпараттарды әрлендіруді зерттейді, оқып үйренеді. Бухгалтерлік 

концепциялар мен принциптерінің дамуын негіздеу себептерін  терең оқып үйренеді.  

«ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп»  пәнінде  бухгалтерлік есеп пәні бойынша    алған 

білімдері негізге алынады және осының негізінде келесі қосымша тақырыптар  

қарастырылады: қаржылық есептілікті ұсыну, ҚЕХС, активтердің құнсыздануы  және т.б.  

Мақсаты:  Пәнді оқытудың мақсаты – қаржылық есеп берудің барлық типтік 

формаларын құрастырудың әдістемесін және құрамын оқыту болып табылады.  

Мазмұны:  Қысқа  мерзімді  активтер есебі: ақша қаражаттары  және дебиторлық 

борыштар,  Қорлар есебі (2 ҚЕХС), Негізгі құралдардың есебі (16 ҚЕХС), Материалдық  

емес  активтерінің есебі  (38 ҚЕХС),  Активтердің  құнсыздануы (36 ҚЕХС), Ұйымның 

міндеттемелерінің есебі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының мазмұнын қалыптастырады; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 

- бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін кейінгі талдау мақсатында қосарланған 

енгізу әдісі мен шоттар кестесіне сүйене отырып қолданады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 
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- бухгалтерлік есеп процесін, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын 

ұйымдастырады; 

- бухгалтерлік есеп объектілеріне ҚЕХС қолдану кезіндегі заманауи мәселелер туралы 

пайымдайды және оларды шешудің бағыттарын анықтайды. 

 

Дисциплины: изучает международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), 

набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующие правила составления 

финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении предприятия. 

Каждый стандарт содержит требования к объекту учета, признание объекта учета, 

оценку объекта учета и раскрытие информации об объекте учета в различных формах 

финансовой отчетности. 

Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по организации управленческого учета, подготовке и представлению полной 

информации управленческому персоналу в целях эффективного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия.  

Содержание: в данном курсе рассматриваются Краткосрочные активы: Денежные 

средства и дебиторская задолженность, Инвентарь (МСФО 2), Учета основных средств 

(МСФО 16), Нематериальные активы (МСФО 38) Обесценение активов (МСФО 36), Расчет 

по обязательствам организации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- формулирует содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации; 

- выражает суждение современных проблем в области применения МСФО по 

объектам учета и определяет направления их решения. 

 

Disciplines: International Financial Reporting Standards (IFRS) - a set of documents 

(standards and interpretations), the rules governing the preparation of financial statements for 

external users required for making economic decisions in respect of the company. 

Each standard contains requirements for the project accounting, accounting object 

recognition, evaluation and disclosure of the accounting object information about the object records 

in a variety of forms of financial statements. 

Purpose: formation of the future experts of theoretical knowledge and practical skills in the 

organization of management accounting, preparation and submission of the complete information 

management personnel to ensure effective management of the enterprise, operational monitoring 

and evaluation of the results of its work, planning and coordination of the development of the 

enterprise. 

Contents: Current assets: Cash and receivables Inventory (IAS 2), Asset Accounting (IAS 

16) Intangible assets (IAS 38) Impairment of assets (IAS 36) The calculation of the obligations of 

the organization. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- formulates the content of international financial reporting standards; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis, based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- performs a sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information; 

- expresses a judgment of modern problems in the application of IFRS for accounting objects 

and determines the directions for their solution. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Қаржы 

Финансы 

Finance 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Қаржы нарықтары және делдалдар 

Финансовые рынки и посредники  

Financial markets and intermediaries 

 

 

Аудит 

Аудит 

Audit 

Пән: Аудит  - «Есеп және аудит» мамандығының студенттеріне арналған. 

Кәсіпорындағы ішкі аудит кәсіпорынның жұмысын жақсарту үшін объективті және 

тәуелсіз ккеңес берулер мен кепілдіктер беруді көздейді. Ішкі аудиттің мақсаты тәуекелдерді 

бағалау, оларды азайту жолдарын табу, сондай-ақ бизнес-процестердің рентабельділігін 

арттыру болып табылады. 

Пәннің мақсаты: аудитін теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттеу. мекемелер 

мен аудиторлық есепті қалыптастыру. Осы тақырыпты зерттеу бұрын зерттелген пәндердің 

логикалық жалғасы болып табылады. 

Мазмұны: ішкі бақылау тұжырымдамасы, сатып алу процесінің іскерлік циклі, ішкі 

аудиттің құжаттамасы, ішкі ұйымдар тәжірибесінде ішкі аудиттің халықаралық 

стандарттарын қолдану, Ішкі аудиттің типтік кемшіліктерін бизнеске, процестерге және 

олармен байланысты тәуекелдерге сәйкестендіру, Ішкі бақылау жүйесі, Ішкі аудит қызметі, 

алу процесі кірістер, Ішкі аудит стандарттары, жоспарлау және бақылау функцияларын 

жүзеге асыру тәртібі, ішкі бақылау жүйесінің ішкі аудит орны Ішкі аудит, ішкі аудит 

қызметі, өндіріс процесі, ішкі аудит қызметінің мақсаттары, процестер шығындары және 

оның функциялары, ішкі бақылау элементі ретінде құжаттарды басқаруды ұйымдастыру, іс 

жүзіндегі және құжаттық бақылаудың тәртібі, ішкі аудиттің тиімсіздігін (шектеуінің) 

себептері мен көріністерін анықтау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- аудиттің теориялық және әдіснамалық негіздерін және аудиторлық пікірді, аудиттің 

теориясы мен практикасын қалыптастыруды үйренеді; 

- аудиттің халықаралық стандарттарының мазмұнын тұжырымдайды; 

- аудиттің нормативтік-құқықтық базасын қолданады; 

- аудит жоспары мен бағдарламасын әзірлейді; 

- аудиторлық дәлелдерді жинақтайды және түсіндіреді; 

- аудит нәтижелері туралы пікірін айтады және аудиторлық есепте жинақтайды 

 

Дисциплина: Аудит - предназначена для студентов специальности «Учет и аудит». 

Внутренний аудит на предприятии предполагает предоставление объективных и 

независимых консультаций и гарантий для улучшения работы предприятия. Целью 

внутреннего аудита является оценка рисков, выявление путей их снижения, а также 

повышение рентабельности бизнес-процессов. 

Цель дисциплины: изучение теоретических и методологических основ аудита. 

формирование аудиторского отчета и учреждений. Изучение этой темы является логическим 

продолжением ранее изученных дисциплин. 

Содержание: концепция внутреннего контроля, деловой цикл процесса закупок, 

документация внутреннего аудита, применение международных стандартов внутреннего 

аудита в практике внутренних организаций, приведение типовых недостатков внутреннего 

аудита в соответствие с бизнесом, процессами и связанными с ними рисками, система 

внутреннего контроля, служба внутреннего аудита, процесс получения доходов, стандарты 

внутреннего аудита, порядок осуществления функций планирования и контроля, место 

внутреннего аудита системы внутреннего контроля Службы внутреннего аудита, служба 

внутреннего, организация управления документами как элементом внутреннего контроля, 
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порядок фактического и документального контроля, выявление причин и проявлений 

неэффективности (ограничения) внутреннего аудита. 

В результате изучения дисциплины обучающийся: 

- применяет теоретические и методологические основы аудита и формирование 

аудиторского мнения, теории и практики аудита; 

- формулирует содержание международных стандартов аудита; 

- применяет нормативно-правовую базу аудита; 

- разрабатывает план и программу аудита; 

- обобщает и разъясняет аудиторские доказательства; 

- высказывает мнение о результатах аудита и обобщает в аудиторском отчете 

 

Discipline: Audit-designed for students majoring in "Accounting and auditing". 

Internal audit at the enterprise involves providing objective and independent advice and 

guarantees to improve the performance of the enterprise. The purpose of internal audit is to assess 

risks, identify ways to reduce them, and increase the profitability of business processes. 

The purpose of discipline: the study of theoretical and methodological foundations of audit. 

formation of the audit report and institutions. The study of this topic is a logical continuation of 

previously studied disciplines. 

Contents: the concept of internal control, the business cycle of the procurement process, 

documentation, internal audit, applying international standards for internal audit practice internal 

organizations, bringing the typical disadvantages of internal audit in line with business processes 

and related risks, internal control system, internal audit service, the process of obtaining revenues, 

the internal audit standards, the exercise of the functions of planning and control, internal auditing 

internal control system internal audit Service, the internal, organization of document management 

as an element of internal control, the order of actual and documentary control, identification of 

causes and manifestations of inefficiency (limitations) of internal audit. 

As a result of studying the discipline student: 

- to learn the theoretical and methodological foundations of audit and the formation of audit 

opinion, theory and practice of audit; 

- formulates the content of international auditing standards; 

- applies the legal framework of the audit; 

- develops audit plan and program; 

- summarizes and comments on the audit evidence; 

- expresses an opinion on the results of the audit and summarizes in the audit report 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
«Экономикалық теория», «Мамандыққа кіріспе» 

«Экономическая теория», «Введение в специальность»  

"Economic theory", "Introduction to the profession" 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

(проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project 

 

 

Биржалық іс 

Биржевое дело 

Exchange business 

Пән: бұл курста қарастырылады: ҚР Бағалы қағаздар нарығының қызмет етуінің 

заңнамалық базасы, Қазақстанның қор нарығының қалыптасу және даму кезеңдері. ДБ 

ұғымдары мен құралдары; қатысушылар топтары; мемлекеттік реттеу және т. б. 

Пәннің мақсаты бағалы қағаздардың негізгі түрлері және олармен операциялар 

туралы, қор биржасының жұмыс істеу принциптері туралы қажетті теориялық білім алу 

болып табылады.  
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Мазмұны: қор нарығының негізгі сипаттамалары. Туынды бағалы қағаздар нарығы. 

Мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы. Бағалы қағаздар нарығына қатысушылар. Бағалы 

қағаздардың сауда-саттығын ұйымдастыру. Іргелі және техникалық талдау негіздері. Шет 

елдердің қор нарықтары. IP IPO. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- биржа түсінігін, оның функцияларын, биржалық операцияларды жүзеге асыру 

техникасын, нарықтық экономикадағы Биржаның рөлі мен орнын, биржалық сауданың даму 

үрдістерін оқыту негізгі экономикалық терминдер 

- биржалық нарықтағы қазіргі заманғы проблемаларды талдау, оларды шешу 

бағыттарын анықтау. 

- қажетті есептерді жүргізу, теориялық материалды өз бетінше зерттеу дағдыларын 

меңгеру; 

- процестер мен құбылыстарды талдаудың теорияларын, концепцияларын және 

әртүрлі әдіснамалық тәсілдерін сыни талдау. 

 

Дисциплина: в данном курсе рассматриваются: законодательная база 

функционирования рынка ценных бумаг РК, этапы образования и развития фондового рынка 

Казахстана. Понятия и инструменты БД; группы участников; государственное 

регулирование и др. 

Цель дисциплины является получение необходимых теоретических знаний об основных видах 

ценных бумаг и операциях с ними, о принципах функционирования фондовой биржи.  

Содержание: Основные характеристики фондового рынка. Рынок производных 

ценных бумаг. Рынок государственных ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Организация торгов ценными бумагами. Основы фундаментального и технического анализа. 

Фондовые рынки зарубежных стран. Развитие IPO. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- применяет теоретические и методологические основы биржи, ее функции, технику 

осуществления биржевых операций,  роль и место биржи в рыночной экономике, тенденции 

развития биржевой торговли основные экономические термины 

-  анализировать современные проблемы на биржевом рынке, определять направления 

их решения. 

- владеть навыками проведения необходимых расчетов, самостоятельного изучения 

теоретического материала; 

- критически анализировать теории, концепции и различные методологические 

подходы к анализу процессов и явлений. 

 

Disciplines: this course deals with: the legislative framework of the securities market of 

Kazakhstan, the stages of formation and development of the stock market of Kazakhstan. DB 

concepts and tools; groups of participants; state regulation, etc. 

The purpose of the discipline is to obtain the necessary theoretical knowledge about the main 

types of securities and transactions with them, the principles of functioning of the stock exchange.  

Contents: the Main characteristics of the stock market. The market of derivative securities. 

Government securities market. The participants of the securities market. Organization of securities 

trading. Fundamentals of fundamental and technical analysis. Stock markets of foreign countries. 

The development of the IPO. 

As a result of studying the discipline the student will: 

- to study the concept of the exchange, its functions, the technique of exchange operations, 

the role and place of the exchange in the market economy, trends in the development of exchange 

trade basic economic terms 

- analyze current problems in the stock market, determine the direction of their solutions. 

- possess the skills of the necessary calculations, self-study of theoretical material; 

- critically analyze theories, concepts and various methodological approaches to the analysis 

of processes and phenomena. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Макроэкономика 
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Макроэкономика 

Macroeconomics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites  
Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс  

Производственная практика и выполнение дипломных работ 

Production practice and implementation of theses 

 

Басқару есебі II 

Управленческий учет II 

Management accounts  II 

Басқару есебі курсы – жоғарғы оқу орындарында оқитын студенттерге бухгалтерлік 

есептің түпкілікті қағидаларын таныстыруға арналған бірқатар тақырыптардың 

құрылымынан тұрады.  

Басқару есебі курсын оқып үйрену арқылы өндірістік шығындарды меңгеріп, 

басқарушылық бақылау жүргізіп, стратегиялық шешімдер қабылдауға болады. 

Мақсат: болашақ мамандарға басқару есебін теориялық және тәжірибелік тұрғыдан 

ұйымдастыруды қалыптастыру, кәсіпорынды тиімді басқаруда басқару есебінің 

ақпаратымен қамтамасыз ету, олардың нәтижелерін бағалау және бақылау, кәсіпорынның 

дамуын жоспарлау және ұйымдастыру. 

Мазмұны: Басқару есебі туралы негізгі түсінік, Шығындардың жіктелуі, Өндірістік 

шығындар есебін ұйымдастыру,  Өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау әдістері. Үрдіспе – үрдіс калькуляциясы, Тапсырыстық калькуляция. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- активтердің, міндеттемелердің, капиталдың, кірістер мен шығыстардың есебі, 

тану және өлшеу тәртібі, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің негізгі ережелері 

туралы; 

- қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының мазмұнын 

қалыптастырады; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 

- бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін кейінгі талдау мақсатында қосарланған 

енгізу әдісі мен шоттар кестесіне сүйене отырып қолданады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 

- бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады. 

 

Дисциплина: Программа по дисциплине «Управленческий учет» составлена с учетом 

международных стандартов образования, опыта организации бухгалтерского учета и 

системы обучения в учебных заведениях развитых зарубежных стран. 

Целью дисциплины «Управленческий учет» является  привить студенту знания, 

умения в вопросах классификации затрат в управленческом учете, группировки затрат на 

производство по элементам, анализа материальных, трудовых и накладных расходов для 

принятия решений, калькулирования себестоимости продукции. 

Содержание: в курсе рассамриваются принципы управленческого учета, цели и задачи 

управленческого учета, роль управленческого учета в снижении затрат и увеличения дохода, 

более того обеспечения конкурентоспособности товаропроизводителя в жестких законах 

рынка. Возможности управленческого учета в управлении запасами, затратами и расходами 

по реализации и управлению сферой деятельности фирм. 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- дает понятие, порядок признания и оценки, основные правила учета и отражения в 

финансовой отчетности активов, обязательств, капитала, доходов и расходов;  

- формулирует содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 
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- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации. 

 

Discipline: Managerial Accounting course for high school students, accounting for the final 

presentation of the principles of the structure of a number of issues. 

Managerial Accounting course learned through the study of the costs of production and 

control of strategic decision-making. 

The purpose of the discipline - the formation of the future experts of theoretical knowledge 

and practical skills in the organization of management accounting, preparation and submission of 

the complete information management personnel to ensure effective management of the enterprise, 

operational monitoring and evaluation of the results of its work, planning and coordination of the 

development of the enterprise. 

Subject: Management report on the concept of cost classification, the calculation of cost of 

production, cost and accounting methods for calculating the cost of production of the product. The 

process of calculating the settlement process. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- gives the concept, procedure for recognition and measurement, the basic rules for 

accounting and reflection in the financial statements of assets, liabilities, capital, income and 

expenses; 

- formulates the content of international financial reporting standards; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis, based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- performs a sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/Prerequsites 
Бухғалтерлік есеп,  Бухғалтерлік есепті компьютерлендіру 

Бухгалтерский учет, Компьютеризация бухгалтерскиго учета 

Accounting, Accounting Computerization 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

(проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

 

Құнды қағаздар нарығы 

Рынок ценных бумаг 

Securities market 

Пән: ҚР қор нарығының нормативті-заңнамалар негізін және бағалы қағаздар 

нарығының қатысушылары қолданатын негізгі мағыналарымен танысу. 

Пәнді оқытудағы мақсат - нарық құрылымын, объект пен субъектіден бастап, нарық 

механизмі қызметін үйрету және меңгеру болып табылады.   

Мазұны: Қазақстандағы қор нарығының қалыптасуы,  Бағалы қағаздар нарығын 

реттеу,  Акциялар,  Облигациялар,  Мемлекеттік бағалы қағаздар,   Туынды бағалы қағаздар,   

Қор нарығының инфрақұрылымы,   Қор биржасының қызметін ұйымдастыру. 

Студенттер, пәнді оқып бітіргеннен кейін, нәтижесінде : 

Білу керек: 

- қаржы делдалдары мен  қаржы нарығы қызметінің теориялық аспектілерін;  

- ақша нарығының қаржылық инструменттерін және құрылымын; 

- Қазақстан Республикасындағы депозит нарығының құрылымын; 

- несие нарығы инструменттерінің формасын және түрін; 

- валюта нарығын және оның инструменттерін; 

- бағалы қағаз түрлерін және шығару талабын; 

- Қазақстанның банк жүйесін және олардың қаржылық-делдалдық қызметін; 
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- инвестициялық қорлардың типтері мен негізгі түрлерін. 

Үйренуі керек:  

- қаржы нарығындағы қазіргі мәселелерді талдауды, оларды шешу бағыттарын 

анықтауды;  

- салымдар бойынша төлемдерді анықтауды, бағалы қағаздар операциялары 

бойынша қажетті есептеулерді жүргізуді; 

- ҚР  аймағында қаржылық  делдалдардың қызметін талдауды. 

Дағдылануы керек:  

- Қазақстан Республикасының нарығындағы қаржылық ұйымдарды, пән жайлы басқа 

экономикалық пәндердің арасында оның  орны туралы  білуге; 

- өз бетімен экономикалық білімді дамытуға, статистикалық көрсеткіштерді өндеуге 

және талдауға,  сонымен қатар алған білімдерін кәсіптік қызметпен байланысты нақты 

жағдайларды шешуге қолдануға. 

  Пәнді оқу процесі мынадай арнайы, кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыру мен 

дамытуға бағытталған: бағалы қағаздар нарығына байланысты бизнес құжаттардың негізгі 

түрлерін талдай алады. 

 

Дисциплина: Курс «Рынок ценных бумаг» предусматривает изучение ряда тем, в 

которых рассматриваются виды и классификация ценных бумаг, структура и организация 

рынка, механизм его функционирования, динамика развития, субъекты рынка, управление 

рынком, государственное регулирование и самоуправление; современное состояние рынка 

ценных бумаг в Республике Казахстан и ряд других сопряженных вопросов. 

Целью изучения дисциплины является структура рынка, начиная от объектов и 

субъектов, и заканчивая самим механизмом функционирования рынка. 

Содержание: формирование фондового рынка Казахстана, регулирования рынка 

ценных бумаг, виды и классификация ценных бумаг и фондовый рынок инфраструктуры, 

организация биржи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- анализировать современные проблемы на финансовом рынке, определять 

направления их решения; 

- определять платежи по вкладам, производить необходимые вычисления по 

операциям с ценными бумагами; 

- анализировать деятельность финансовых посредников на территории РК. 

- применять полученные знания для оценки сложившейся ситуации на финансовых 

рынках; 

- анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 

объективную оценку; 

- использовать знания, полученные по дисциплине, в своей практической 

деятельности. 

 

Discipline: the Course "securities Market" includes the study of several topics that discuss 

the types and classification of securities, the structure and organization of the market, mechanism 

of functioning, dynamics of development, market participants, market governance, government 

regulation and government; the modern state securities market in the Republic of Kazakhstan and a 

number of other relevant issues. 

The purpose of the discipline is the structure of the market, from objects and subjects, and 

ending with the mechanism of functioning of the market. 

Contents: formation of the stock market of Kazakhstan, regulation of the securities market, 

types and classification of securities and stock market infrastructure, organization of the exchange. 

As a result of studying the discipline student:  

- analyze the current problems in the financial market, determine the direction of their 

solutions; 

- determine payments on deposits, make the necessary calculations on transactions with 

securities; 

- analyze the activities of financial intermediaries in the territory of Kazakhstan. 
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- apply the acquired knowledge to assess the current situation in the financial markets; 

- to analyze the financial processes taking place in the country, to give them an objective 

assessment; 

- to use the knowledge gained in the discipline in their practice. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Қаржы,  Ақша,  несие банк, Корпоративтік қаржы   

Финансы, Деньги кредит банки, Корпоративные финансы. 

Finance, Money Credit Bank, Corporate Finance 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом жұмыстарын орындау 

Производственная практика, Написание дипломных работ 

Production practice writing the thesis 

 

 

Кәсіби қызметтің және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтық 

негіздері 

Правовые основы профессиональной деятельности и антикоррупционной 

культуры 

Legal basis of professional activity and anti-corruption culture 

Курстың мақсаты: сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет етуге және заңдылықты 

сақтауға ықпал ететін жеке тұлғаның құқықтық мәдениеті мен парасаттылығын 

қалыптастыру. 

Мазмұны: оқу курсы білім алушыларды қазақстандық құқықтық жүйенің негіздерімен, 

кәсіби қызмет саласындағы құқықтық және адамгершілік-этикалық нормалармен 

таныстыруға; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары, түрлі көріністері туралы білім 

алуға; сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

1) адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен міндеттері, қазақстандық 

құқықтық жүйе мен заңнаманың негіздері туралы білімді жүйелеу; оларды өмірдің түрлі 

салаларында іске асыру;  

2) сыбайлас жемқорлықтың маңыздылығын, оның пайда болу формалары мен 

себептерін түсіндіру; 

3) сыбайлас жемқорлық құбылыстарын сыни талдау іскерлігін көрсету; 

4) заңға сәйкес шешімдер қабылдау және әрекеттер жасау; 

5) құқықтық тұрғыдан қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын талдау 

және бағалау; 

6) күнделікті өмірде парасатты мінез-құлық моделін құру. 

 

Цель курса: формирование правовой культуры и добропорядочности личности, 

способствующей противодействию коррупции и соблюдению законности. 

Содержание: учебный курс направлен на ознакомление обучающихся с основами 

казахстанской правовой системы; правовыми и нравственно-этическими нормами в сфере 

профессиональной деятельности; на получение знаний о сущности и факторах, различных 

проявлениях коррупции; формирование антикоррупционной культуры. 

В результате изучения курса обучающийся будет способен: 

1) систематизировать знания о правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина, основах казахстанской правовой системы и законодательства; реализовывать их 

в различных сферах жизнедеятельности;  

2) объяснять сущность коррупции, формы проявления и причины её происхождения; 

3) демонстрировать умение критического анализа коррупционных явлений; 

4) принимать решения и совершать действия в соответствии с законом; 

5) анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

6) создавать модель добропорядочного поведения в повседневной жизни. 
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The aim of the course is the formation of a legal culture and integrity of the individual, 

contributing to the fight against corruption and the rule of law. 

Course contents: the training course aims at introducing students with the fundamentals of 

the Kazakhstan legal system; the legal and ethical norms in the sphere of professional activities; the 

provision of comprehensive knowledge about the essence and factors for various manifestations of 

corruption; the formation of anti-corruption culture. 

As a result of studying the course the student will be able to: 

1) systematize knowledge about the rights, freedoms and duties of man and citizen, the 

basics of Kazakhstan's legal system and legislation; implement them in various spheres of life; 

2) explain the essence of corruption, forms of manifestation and causes of its origin; 

3) demonstrate the ability to critically analyze corruption phenomena; 

4) make decisions and act in accordance with the law; 

5) analyze and evaluate the results and consequences of activities (inaction) from a legal 

point of view; 

6) create a model of good behavior in everyday life. 

Пререквизиттер / Пререквизиты / Prerequisites 
Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы 

Современная история Казахстана 

Modern history of Kazakhstan 

Постреквизиттер / Постреквизиты / Postrequisites 
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

Организация бухгалтерского учета  

Accounting organization 

 

 

Ұлт дәстүрі 

Национальные традиции 

National traditions 

Пәнді меңгерудің мақсаты. қазақ және Қазақстан Республикасының өзге де 

халықтарының рухани мұрасын дамытуға негізделген ұлттық ерекшелік деңгейі жоғары 

тұлғаны қалыптастыру; жеке тұлғаны әлеуметтендіру дамыту; оларда ұлттық мәдени 

құндылықтардың тарихын және әдістемесін дамыту, әсіресе, қазіргі қазақ мәдениеті мен 

өркениетінің мәселесіне студенттердің қызығушылығын ояту; Қазақ мәдениетінің 

феноменін, түрлі аспектілерін, ерекшеліктерін ашып көрсету; сипаттамалары және негізгі 

түрлері мен әлеуметтік-мәдени аспектіде қазіргі заманғы қазақстандық қоғамның 

субмәдениеттарінің табиғаты. 

Курс мазмұны: Қазақ мәдениетінің тарихы, Қазақстан Республикасында қазіргі 

заманғы мәдени үрдісті түсіну үшін негіз ретінде; Қазақстан мен көршілес мемлекеттердің 

достығы, олардың жұмыс істеуі және даму заңдылықтары аумағында болған дәстүрлі 

қоғамдардың мәдениет дамуының негізгі кезеңдері; рәсімдері, салт-дәстүрлер, ойындар мен 

мерекелер, қазақ халқының ұлттық киімі, ұлттық мәдениеттегі әйел бейнесі. 

Курсты оқу нәтижесінде білім алушы: 

- дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды, адамдардың өмір сүру салтын, өз әдет-

ғұрыптарын, ұлттық ерекшеліктерін білу; қазақтардың этикалық және ділінің негіздері, 

оның негізгі ерекшеліктері: адалдық дәстүрі;  

- ата-бабаларын жадында сақтау, отбасы мен балалардың үлкенге құрметі; басқа 

мәдениет өкілдері мен дін өкілдеріне деген төзімділікке. 

- әр тараптар еркін байланысу барысында бір-бірін қалай қабылдайтыны туралы 

ой-тұжырым жасау, мәдени қарым-қатынас этикетін сақтауға. 

 

- азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, толерантқа, гуманистік және 

демократиялық құндылықтарға бейімділікке ие болу. 

- тұрақты даму стратегиясын жүзеге асырудың аналитикалық және басқару 

міндеттерін шешу үшін қажетті Қазақстан мәдениетінің ғылыми-зерттеу жобаларын 

жүргізуді дағдылануға. 
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Дисциплина изучает важнейшие культурно-исторические паттерны Казахстана в 

динамике их развития. Особое внимание уделяется как общекультурным, так и 

региональным традициям, местным обычаям, формам межкультурной коммуникации, 

социальной динамике корейского общества. Курс не концентрируется на каком-то 

отдельном историческом отрезке, но показывает, какие традиции укоренились в обществе, 

какие находятся в трансформации и какие исчезли окончательно.  

Цель курса «Национальные традиции»: формирование личности с высоким уровнем 

национального самосознания на основе освоения ею духовного наследия казахского и 

других народов Республики Казахстан; развитие этнической социализированности 

личности; пробудить интерес у студентов к проблеме ценностей казахской культуры, 

особенности современной казахской культуры и цивилизации в их историческом и 

методологическом развитии; раскрыть специфику различных аспектов проявления феномена 

казахской культуры; характерные черты и сущности основных типов и субкультур 

современного казахстанского общества в социокультурном аспекте. 

Содержание курса: история казахской культуры как основа для понимания 

современного культурного процесса в Республике Казахстан; основные этапы развития 

культуры традиционных обществ, существовавших на территории Казахстана и 

сопредельных государств содружества, закономерности их функционирования и развития; 

обряды,традиции и обычаи, игры и праздники, национальный костюм казахского народа, 

образ женщины в национальной культуре.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- объяснять сущность традиции и обычаи, уклад жизни народа, его привычки, 

национальные особенности; основы этикета и менталитет казахов, его основные черты: 

верность традициям, уважительное отношение к памяти предков, своему роду, старшим в 

семье и детям; толерантность по отношению к другим культурам и религиям;   

- демонстрировать умение свободно общаться, иметь представление о том, как 

собеседники воспринимают друг друга; владеть этикетом и культурой общения;  

- обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, толерантностью, 

приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

- обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, толерантностью, 

приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

- владеть навыками проведения научно-исследовательских работ в области культуры 

Казахстана, необходимых для решения аналитических и управленческих задач при 

реализации устойчивого развития. 

 

The aim of the course: the formation of personality with a high level of national identity 

based on Discipline studies the most important cultural and historical patterns of Kazakhstan in the 

dynamics of their development. Particular attention is paid to both general cultural and regional 

traditions, local customs, forms of intercultural communication, and the social dynamics of Korean 

society. The course does not concentrate on any particular historical segment, but shows which 

traditions are rooted in society, which are in transformation and which have completely 

disappeared. 

The purpose of the course "National Traditions": the formation of a person with a high level 

of national identity based on the development of the spiritual heritage of the Kazakh and other 

peoples of the Republic of Kazakhstan; development of ethnic socialization of personality; arouse 

students' interest in the problem of the values of Kazakh culture, the features of modern Kazakh 

culture and civilization in their historical and methodological development; to reveal the specifics 

of various aspects of the manifestation of the phenomenon of Kazakh culture; characteristic 

features and essences of the main types and subcultures of modern Kazakhstani society in the 

sociocultural aspect. 

Course content: the history of Kazakh culture as a basis for understanding the modern 

cultural process in the Republic of Kazakhstan; the main stages in the development of the culture of 

traditional societies that existed on the territory of Kazakhstan and neighboring states of the 
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community, the laws of their functioning and development; rites, traditions and customs, games 

and holidays, the national costume of the Kazakh people, the image of a woman in national culture. 

As a result of mastering the discipline, the student must: 

- explain the essence of tradition and customs, the way of life of the people, their habits, 

national characteristics; 

- the basics of the etiquette and mentality of the Kazakhs, its main features: loyalty to 

traditions, respect for the memory of ancestors, their family, elders in the family and children; 

tolerance towards other cultures and religions; 

- demonstrate the ability to communicate freely, have an idea of how the interlocutors 

perceive each other; own etiquette and communication culture; 

- have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values; 

- have the skills to conduct research in the field of culture of Kazakhstan, necessary to solve 

analytical and managerial tasks in the implementation of sustainable development. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Философия, Әлеуметтану, Қазақстан тарихы, Мәдениеттану 

Философия, Социология, История Казахстана, Культурология 

Philosophy, Sociology, History of Kazakhstan, Culturology 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Қаржы нарықтары және делдалдар 

Финансовые рынки и посредники  

Financial markets and intermediaries 

 

 

Дінтану 

Религиоведение  

Religious studies 

«Дінтану» курсының мақсаты студенттерге дінтану жайлы жалпы түсініктерді, 

әлемдік және негізгі халықтық діндер жайлы мағлұматтарды, қазіргі Қазақстандағы 

конфессиялық жағдайлар жайлы мәліметтерді беру болып табылады.  

Пәннің мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: дінтанудың пәні мен құрылымы, 

дінтанудың діндік-теологиялық анықтамалары, дінтану тарихы, діннің пайда болуы; 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) дінтану ғылымының теориялық негіздерін, әлемнің негізгі діни бейнелерін, 

құндылықтар жүйесін, әлемдік діндердің этикалық нормаларын және олардың қоғамды 

дамыту және жетілдіруде, оның ішінде Қазақстандық қоғамның конфессияаралық 

тұрақтылықты сақтау үшін маңыздылығы туралы білімін көрсете білуі тиіс; 

2) күнделікті өмірде және кәсіби қызметте нақты жағдайды ұғынуға дінтанулық 

зерттеуді қолдану;  

3) қазіргі қоғамдағы діни өмірге қатысты сұрақтарды өз бетінше және ұжымдық 

тұрғыдан түсіну; 

4) әртүрлі көздерден дін туралы ақпаратты талдау; 

5) қоғамдық өмірге белсенді қатысу; 

6) патриоттық өмірлік ұстанымдарды көрсету «Рухани жаңғыру» идеяларын қоғамдық 

және кәсіби қызметте қолдануға жәрдемдесу; 

7) азаматтық жауапкершілікке, құқықтық сана-сезімге, төзімділікке, гуманистік және 

демократиялық құндылықтарға ие болу.  

 

Целью курса «Религиоведение» является получение обучающимися общих 

представлений о религии, мировых и основных национальных религиях, конфессиональной 

ситуации в современном Казахстане, формирование толерантности и веротерпимости. 

Содержание курса включает следующие разделы: предмет и структура 

религиоведения, религиозно-теологические определения религии, история религии, 

происхождение религии.  

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  
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1) демонстрировать знание теоретических основ религиоведческой науки, основных 

религиозных картин мира, систем ценностей, этических норммировых религий и их 

значение для развития и совершенствования общества, в том числе и в Казахстане, 

принципов межконфессионального согласия в Казахстане; 

2) применять религиоведческий подход к осмыслению конкретной ситуации в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности;  

3) самостоятельно и коллективно осмысливать вопросы, касающиеся религиозной 

жизни в современном обществе; 

4) анализировать информацию о религии из различных источников; 

5) активно участвовать в общественной жизни;  

6) демонстрировать патриотические жизненные установки, содействовать в 

применении идей «Рухани жаңғыру» в общественной и профессиональной деятельности; 

7) обладать гражданской ответственностью, правовым самосознанием, 

толерантностью, приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям. 

 

The purpose of the "Religious studies" course is receiving by students the general ideas of 

religion, world and main national religions, a confessional situation in modern Kazakhstan, 

formation of tolerance and toleration. 

The content of a course includes the following sections: subject and structure of religious 

studies, religious and theological definitions of religion, religion history, origin religions. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) demonstrate knowledge of the theoretical foundations of religious science, the main 

religious pictures of the world, value systems, ethical norms of world religions and its importance 

for the development and improvement of society, including Kazakhstan, the principles of interfaith 

harmony in Kazakhstan; 

2) apply a religious approach to understanding a specific situation in everyday life and in 

professional activities; 

3) comprehend questions concerning religious life in modern society independently and 

collectively; 

4) analyze information about religion from various sources; 

5) actively participate in public life; 

6) show patriotic attitudes, assist in the application of the ideas of “Rukhani zhangyru” in 

social and professional activities;  

7) have civic responsibility, legal identity, tolerance, commitment to humanistic and 

democratic values. 

Пререквизиттер/Пререквизиты/ Prerequisites: 

Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквизиты/ Postrequisites: 

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

Организация бухгалтерского учета  

Accounting organization 

 

 

Статистикалық есеп 

Статистический  учет 

Statistical accounting 

Пән: статистикалық есеп-бұл адамзат үшін қоршаған әлем туралы барлық қажетті 

мәліметтерді көрсететін сандық қаңқаны құрайтын ерекше ғылым. Статистикалық есеп 

ғылым ретінде ғылыми пәндердің біртұтас жүйесін білдіреді: Статистика теориясы, 

Экономикалық статистика және оның салалары, Әлеуметтік статистика және оның 

салалары. 
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Оқу пәнін игерудің мақсаты статистика саласындағы теориялық білімді меңгеру, 

статистикалық ақпаратты алу және өңдеу әдістерін қолдану, сондай-ақ жалпы мәдени және 

кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру болып табылады.  

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: статистикалық зерттеудің негізгі 

әдістері, статистикалық бақылау, жинақтау және топтастыру, таралу қатарын зерттеу, 

динамика қатарын талдау, іріктеп әдіс, корреляциялық-регрессиялық талдау, талдаудың 

индекстік әдісі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- кейінгі талдау мақсатында бухгалтерлік және есептік деректерді қолданады; 

- кәсіпорынның экономикалық жағдайын бақылаудың аналитикалық әдістері мен 

әдістерін зерттейді; 

- жедел талдау және терең талдау алгоритмін жасайды; 

-әрекеттер тізбегін орындайды, себептік қатынастарды орнатады; 

- оңтайлы басқарушылық шешімдер қабылдау үшін тиісті қорытындылар шығарады 

және қаржылық және басқарушылық талдау нәтижелері бойынша ұсыныстар жасайды. 

 

Дисциплина: Статистический учет - это особая наука, которая составляет 

количественный каркас, отображающий все необходимые человечеству сведения об 

окружающем его мире. Статистический учет как наука представляет собой целостную 

систему научных дисциплин: теория статистики, экономическая статистика и ее отрасли, 

социальная статистика и ее отрасли. 

Целью освоения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в 

области статистики, приобретение умений использования методов получения и обработки 

статистической информации, а также формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Содержание курса включает разделы: основные методы статистического 

исследования, статистическое наблюдение, сводка и группировка, исследование рядов 

распределения, анализ рядов динамики, выборочный метод, корреляционно-регрессионный 

анализ, индексный метод анализа. 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа;  

- исследует аналитические методы и приемы, позволяющие контролировать 

хозяйственные ситуации предприятия; 

- создает алгоритм проведения экспресс-анализа и углубленного анализа; 

- выполняет последовательность действий, устанавливает причинно-следственные 

связи,  

- делает соответствующие выводы и дает рекомендации по результатам финансового и 

управленческого анализа с целью принятия оптимальных управленческих решений. 

 

Discipline: Statistical accounting-a special science, which is a quantitative framework that 

displays all the necessary information about the world around humanity. Statistical accounting as a 

science is an integral system of scientific disciplines: theory of statistics, economic statistics and its 

branches, social statistics and its branches. 

The purpose of the discipline is the development of theoretical knowledge in the field of 

statistics, the acquisition of skills in the use of methods of obtaining and processing statistical 

information, as well as the formation of General and professional competencies.  

The content of the course includes sections: basic methods of statistical research, statistical 

observation, summary and grouping, study of distribution series, analysis of time series, sampling 

method, correlation and regression analysis, index method of analysis. 

As a result of studying the discipline student:  

- applies accounting and reporting data for subsequent analysis;  

- explores analytical methods and techniques to control the economic situation of the 

enterprise; 

- creates an algorithm for rapid analysis and in-depth analysis; 

- performs a sequence of actions, establishes cause-and-effect relationships,  

http://www.coolreferat.com/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- makes appropriate conclusions and makes recommendations on the results of financial and 

management analysis in order to make optimal management decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Экономикалық ілім, Қаржы 

Экономическая теория, Финансы 

Economic Theory, Finance 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Саладағы бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в отраслях 

Industry Accounting 

 

 

Қоғамдық сананы жаңғырту пәні 

Модернизация общественного сознания 

Modernization of the public consciousness 

Пәннің мақсаты: жастардың бойында қазақстандық патриотизм құндылықтарын, 

белсенді азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, жан-жақты дамыған үйлесімді 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерден тұрады: Қазақстан тарих толқынында; ҚР 

Президентінің Жолдауы; Қазақстан жаһандық әлемде: жаңғыру даму шарты ретінде; 

Қазақстандағы саяси жаңғыру; Қазақстандағы экономикалық жаңғыру; Қазақстан халқының 

рухани дамуының мемлекеттік бағдарламалары; адам Қазақстанның негізгі құндылығы 

ретінде; "Атамекен" бағдарламасын жүзеге асыру; білім культі, білім және ғылым; 

жалпыұлттық рәміздер (символдар), "Қазақстанның киелі орындары" бағдарламасын жүзеге 

асыру; Шығыс Қазақстан аумағының киелі нысандары: семантикалық талдау; "Рухани 

Қазына" бағдарламасы; Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақстандық мәдениет. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

1) қоғамдық сананы жаңғыртудың тұжырымдамалық негіздерін, Тұңғыш Президент 

Н. Назарбаевтың негізгі жұмыстарының мазмұнын білуі тиіс; 

2) жаһандық сын-қатерлер мен әлемдік қауымдастықтың даму үрдістерін бағалау; 

3) жаһандық бәсекелестік ортадағы отандық мәдениет пен білім беру жүйесінің 

құндылық әлеуеті мен бәсекелестік артықшылықтарын және қазақстандық қоғамды 

жаңғырту жөніндегі стратегиялық құжаттарды талдау; 

4) ұғымдық-категориялық аппаратпен еркін жұмыс істеу; 

5) жалпы әлемдік өркениетті дамытуда отандық мәдениеттің әлеуетін, қоғамдық 

сананы жаңғыртудың негізгі императивін іс жүзінде қолдану; 

6) қоғамдық сананы жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнын өз бетінше талдау; 

7) жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін сауатты түсіндіру және оларды іске 

асырудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін құру; 

8) өз кәсіби қызметінде заманауи өркениеттің инновациялық жетістіктерін тиімді 

қолдану; 

9) қазақстандық қоғамды жаңғыртудың стратегиялық міндеттерін есепке ала отырып, 

мемлекеттік және мемлекеттік емес білім беру мекемелері мен ұйымдарында педагогикалық 

және тәрбие қызметіне дайындығын көрсетеді.  

 

Цель: дисциплина направлена на формирование у молодежи ценностей казахстанского 

патриотизма, активной гражданской и социальной ответственности, всесторонне развитой 

гармоничной личности, способной ответить на глобальные вызовы современности. 

Содержание курса включает следующие разделы: Казахстан в потоке истории; 

Послания Президента РК; Казахстан в глобальном мире: модернизация как условие 

развития; политическая модернизация в Казахстане; экономическая модернизация в 

Казахстане; государственные программы духовного развития народа Казахстана; человек 

как основная ценность Казахстана; реализация подпрограммы «Атамекен»; культ знания, 

образование и наука; общенациональные символы, реализация программы «Духовные 
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святыни Казахстана»; сакральные объекты территории Восточного Казахстана: 

семантический анализ; подпрограмма «Рухани Қазына»; современная казахстанская 

культура в глобальном мире. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

1) демонстрировать знание концептуальных основ модернизации общественного 

сознания, содержание основных работ Первого Президента Н. Назарбаева; 

2) оценивать глобальные вызовы и тенденции развития мирового сообщества; 

3) анализировать ценностный потенциал и конкурентные преимущества 

отечественной культуры и системы образования в глобальной конкурентной среде и 

стратегические документы по модернизации казахстанского общества; 

4) свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

5) применять на практике потенциал отечественной культуры в общемировом 

цивилизационном развитии, основные императивы модернизации общественного сознания; 

6) самостоятельно анализировать содержание научной литературы и прикладных 

исследований по реализации государственной программы модернизации общественного 

сознания; 

7) грамотно интерпретировать стратегические задачи модернизации и выстраивать 

наиболее эффективные способы и механизмы их реализации; 

8) эффективно применять в своей профессиональной деятельности инновационные 

достижения современной цивилизации; 

9) демонстрировать готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

государственных и негосударственных образовательных учреждениях и организациях с 

учетом стратегических задач модернизации казахстанского общества. 

 

The purpose of the discipline is the formation of values of Kazakhstan patriotism, active civil 

and social responsibility, comprehensively developed harmonious personality, able to respond to 

the global challenges of our time. 

The course content includes the following topics: Kazakhstan in the stream of history; 

messages of the President of the Republic of Kazakhstan; Kazakhstan in the global world: 

modernization as a condition of development; political modernization in Kazakhstan; economic 

modernization in Kazakhstan, the state program of spiritual development of Kazakhstan people; 

people as the main value of Kazakhstan; implementation of the subprogramme "Atameken"; the 

cult of knowledge, education and science; national symbols, the implementation of the "Spiritual 

shrines of Kazakhstan"; sacred objects in the territory of East Kazakhstan: a semantic analysis; 

subprogram "Rukhani Kazyna"; modern Kazakh culture in the global world. 

As a result of the development of this discipline the student will:  

1) to demonstrate knowledge of conceptual bases of modernization of public consciousness, 

the content of the main works of the First President Nursultan Nazarbayev; 

2) assess global challenges and trends in the development of the world community; 

3) to analyze the value potential and competitive advantages of the national culture and 

education system in the global competitive environment and strategic documents for the 

modernization of Kazakhstan society; 

4) freely operate conceptual and categorical apparatus; 

5) apply the potential of national culture in the global civilizational development, the main 

imperatives of modernization of public consciousness in practice; 

6) independently analyze the content of scientific literature and applied research on the 

implementation of the state program of modernization of public consciousness; 

7) correctly interpret the strategic objectives of modernization and build the most effective 

ways and mechanisms of its implementation; 

8) effectively apply innovative achievements of modern civilization in professional 

activities; 

9) demonstrates readiness for pedagogical and educational activities in state and non-state 

educational institutions and organizations, taking into account the strategic objectives of 

modernization of Kazakhstan society. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequisites 
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Қазақстанның қазіргі тарихы, Мәдениеттану, Әлеуметтану, Саясаттану 

Современная история Казахстана, Культурология, Социология, Политология 

Modern history of Kazakhstan, Cultural studies, sociology, Political science 

Постреквизиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

 

 

Этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 

Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия  

Kazakhstan model of interethnic tolerance and social harmony 

Пән қазіргі қазақстандық қоғамдағы этносаралық төзімділік моделінің теориялық және 

құқықтық негіздерін, Қазақстан Республикасының Конституциясын, «Қазақстан халқы 

Ассамблеясы туралы» Заңды және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерін зерттейді. Интеграциялық әлеует, этникалық топтардың мүдделерін 

біріктіру мүмкіндігі, билікпен диалог және этникааралық байланыс Қазақстан халқы 

Ассамблеясын республикадағы ұлттық саясаттың негізгі құралына айналдырғаны 

анықталды. 

Пәннің мақсаты: қазақстандық патриотизмнің, толеранттылық мәдениеттің, белсенді 

азаматтық және әлеуметтік жауапкершіліктің жастар құндылықтарын қалыптастыру, этно-

саяси даму принциптері мен қазіргі Қазақстандағы азаматтық қоғамның қалыптасу 

шарттары туралы көзқарас. 

Курстың мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: этносаралық толеранттылық пен 

қоғамдық келісімнің қазақстандық моделі Қазақстан Республикасы этно-ұлттық саясатының 

негізі; Қазақстанның ұлттық бірлігі доктринасы; рухани-адамгершілік құндылықтар және 

олардың қазіргі қоғамды шоғырландырудағы рөлі; саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету: 

қазақ тілінің біріктіруші рөлі; қазақстандық қоғамның саяси жаңғыртылуы; Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына, «Қазақстан-2050» 

стратегиясы: табысты мемлекеттің жаңа саяси бағыты »(12/14/12); ұлтаралық, этносаяси 

және этникалық қақтығыстың сипаты; Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты. 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

- этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру туралы ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнына талдау 

жасауға; 

- этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясаттың 

стратегиялық мақсаттарын түсіндіру және оларды іске асырудың тиімді жолдары мен 

тетіктерін құруға; 

- кәсіби қызметінде қазіргі өркениеттің инновациялық жетістіктерін қолдануға. 

- этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру үшін стратегиялық құжаттарды талдау дағдылары болуы керек.Осы пәнді 

меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

- этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру туралы ғылыми әдебиеттер мен қолданбалы зерттеулердің мазмұнына талдау 

жасауға. 

 

Дисциплина изучает теоретико-правовые основами модели межэтнической 

толерантности в современном казахстанском обществе, Конституция Республики Казахстан, 

Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» и другие нормативные правовые акты Республики 

Казахстан. Установлено, что интеграционный потенциал, способность к консолидации 

интересов этносов, диалогу с властью, межэтнической коммуникации превратили 

Ассамблею народа Казахстана в главный инструмент национальной политики в республике.  

Цель дисциплины: формирование у молодежи ценностей казахстанского патриотизма, 

толерантной культуры, активной гражданской и социальной ответственности, целостное 

представление о принципах этнополитического развития и условиях формирования 

гражданского общества в современном Казахстане. 

Содержание курса включает следующие разделы: казахстанская модель 

межэтнической толерантности и общественного согласия как базовая основа 
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этнонациональной политики Республики Казахстан; доктрина национального единства 

Казахстана; духовно-нравственные ценности и их роль в консолидации современного 

общества; обеспечение политической стабильности: консолидирующая роль казахского 

языка; политическая модернизация казахстанского общества; социальный контекст 

Посланий президента республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» 

(14.12.12 г.); природа межнационального, этнополитического и этнического конфликта; 

внешняя политика Республики Казахстан. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

- анализировать содержание научной литературы и прикладных исследований по 

реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных 

отношений;  

- интерпретировать стратегические задачи государственной политики в сфере 

межэтнических и межконфессиональных отношений и выстроить наиболее эффективные 

способы и механизмы их реализации; 

-  применять в своей профессиональной деятельности инновационные достижения 

современной цивилизации. 

-   свободно оперировать понятийно-категориальным аппаратом; 

- владеть навыками анализа стратегических документов по реализации 

государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 

 

Discipline purpose: the formation of values of Kazakhstani patriotism at youth, tolerant 

culture, active civil and social liability, whole picture of the principles of ethno-political 

development and conditions of civil society formation in modern Kazakhstan. 

Course content includes the following sections: Kazakhstani model of interethnic tolerance 

and public consent as basic fundamentals of ethno-national policy of the Republic of Kazakhstan; 

doctrine of national unity of Kazakhstan; spiritual and moral values and their role in consolidation 

of modern society; ensuring political stability: the consolidating Kazakh role; political 

modernization of Kazakhstani society; social context of the  Addresses of the President of 

Kazakhstan N.A. Nazarbayev to the people of Kazakhstan "Strategy of Kazakhstan-2050: A new 

political policy of the established country" (14.12.12); nature of the international, ethno-political 

and ethnic conflict; foreign policy of the Republic of Kazakhstan. 

As a result of the discipline development the student must know:  

- analyze the content of scientific literature and applied research on the implementation of 

state policy in the field of interethnic and interfaith relations; 

- interpret the strategic objectives of state policy in the field of interethnic and interfaith 

relations and build the most effective ways and mechanisms for their implementation; 

- apply in their professional activities the innovative achievements of modern civilization. 

- freely operate with a conceptual-categorical apparatus; 

- have the skills to analyze strategic documents for the implementation of state policy in the 

field of interethnic and interfaith relations. 

Пререквезиттер/ Пререквезиты/ Prerequisites 

Қазақстан тарихы 

История Казахстана 

History of Kazakhstan 

Постреквезиттер/ Постреквезиты/ Postrequisites 

Несие ұйымдарындағы дағдарысқа қарсы басқару 

          Антикризисное управление в кредитных организациях 

          Crisis management in credit institutions 

 

Салықтық есеп 

Налоговый учет 

Tax account  
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Пән: «Салықтық есеп» сенімді табыс ұрпаққа сәйкес теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын меңгеруге және есепке алу кезеңдер үшін аударымдар салық 

төлемдерінің мөлшерін айқындау, салықтық есепке алу болып табылады. 

Ағымдағы салық заңнамасына сәйкес, салық салынатын табыс қарамастан есепке алу 

деректері бойынша дайындалған экономикалық субъектінің қаржылық нәтижелері,, Салық 

кодексінің ережелеріне сәйкес жасалады. Бірақ салық салу мақсаттары үшін 

пайдаланылатын ақпарат бухгалтерлік есеп деректерінің алынған, және салық есебін 

процесінде қалыптасады. 

Мақсаты Пәнді оқытудың мақсаты салық есебі, оның түрлері және салықты бюджетке 

төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін қаражатқа салуы қарастырылады. Мемлекеттік және 

жергіліктік бюджетке салық түсімдерін жоспарлау. 

Мазмұны: Салықтық есепке алу және есепке алу жүйесінде оның орны, SRS заңды 

тұлға шегерілгеннен кейін заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы (SRS), Сату тіркеу 

формасы құны, олардың несиелер бойынша негізгі құрал-жабдықтар Салықтық есеп сыйақы 

бойынша салықтық есепке алу және аударымдар ережелері, Күмәндi талаптар бойынша 

салықтық есепке алу аударымдар. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қаржылық қызмет саласындағы зерттеулердің қазіргі бағыттарын анықтау; 

- зерттеу мәселелерін шешу үшін ғылыми білімнің әртүрлі салаларын біріктіру; 

- инвестициялық және қаржылық басқару шешімдерін ақпараттық сүйемелдеу; 

- қаржылық саясатты әзірлеу; 

- капиталды және оның құрылымын қалыптастыру; 

- ұйымның активтері мен міндеттемелерін басқару стратегиясын жасау; 

- салықтарды есептеу және салық есептілігін дайындау кезінде кәсіпорындарға кеңес 

беру қызметтерін ұсыну. 

 

Дисциплина: Налоговый учет представляет новое явление в отечественной практике 

учета. Его возникновение связано с реформированием системы учета и отчетности. 

Налоговый учет представляет систему обобщения информации для определения налоговой 

базы по налогам.  

Целью изучения данного курса являются основы организации налогового учета, 

правильное отражение постоянных и временных разницы, возникающих между данными 

бухгалтерского и налогового учета, отражение данных налогового учета в декларациях. 

Содержание: Налоговый учет и его место в системе учета, Учет совокупного годового 

дохода (СГД) юридического лица, Учет вычетов из СГД юридического лица, Учёт 

формирования затрат по реализованной продукции, Правила налогового учёта и вычеты по 

фиксированным активам, Налоговый учёт по вознаграждениям за полученные кредиты, 

Налоговый учёт вычетов по сомнительным требованиям.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- определять актуальные направления исследований в области финансовой 

деятельности; 

- интегрировать различные области научного знания для решения исследовательских 

задач; 

- осуществлять информационную поддержку инвестиционных и финансовых 

управленческих решений; 

- разрабатывать финансовую политику; 

- формировать капитал и его структуру; 

- составлять стратегии управления активами и пассивами организации; 

- оказывать консультационные услуги предприятиям при исчислении налогов и 

составлении налоговой отчетности. 

 

Discipline: "Tax accounting" is to master the theoretical knowledge and practical skills 

according to reliable income generation and deductions for accounting periods determine the 

amount of tax payments, tax accounting. 
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Under current tax law, the taxable income is generated in accordance with the provisions of 

the Tax Code, regardless of the financial results of an economic entity, prepared according to the 

accounting data. But the information used for tax purposes, is extracted from the accounting data, 

and formed in the process of tax accounting. 

The purpose of this course is the basis of tax accounting, the correct reflection of the 

permanent and temporary differences arising between the accounting and tax accounting, tax 

accounting data reflected in the declarations. 

The purpose of the study is to examine the issues of tax planning and control, its forms and 

types, penalties for payment of tax deductions to budgets of different levels. Planning of tax 

revenues to the state and local budgets. 

Subject: Tax Accounting and its place in the system of accounting, the total annual income 

(SRS) of a legal entity after deducting SRS legal entity, registration form Cost of sales, rules of tax 

accounting and deductions on fixed assets Tax accounting of the Remuneration for the received 

loans, tax deductions for doubtful accounting requirements. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- determine the current areas of research in the field of financial activity; 

- integrate various fields of scientific knowledge to solve research problems; 

- provide information support for investment and financial management decisions; 

- develop financial policies; 

- to form capital and its structure; 

- draw up strategies for managing assets and liabilities of the organization; 

- provide consulting services to enterprises in the calculation of taxes and the preparation of 

tax reporting. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and taxation 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Бағалы қағаздар нарығы 

Рынок ценных бумаг 

Securities market 

 

 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes pricing 

Пән ақпаратты қабылдау, сақтау және өңдеудің негізгі әдістері, жолдары мен 

құралдары, ақпараттық менеджмент құралы ретінде компьютерлік дағдылары бар. 

Өндірушіден оңтайлы баға алу үшін одақтас кәсіпорындардың неғұрлым табысты үйлесімі 

бойынша ми шабуылына арналған шағын топтардың қызметін ұйымдастыру мүмкіндігі. 

Деректерді жинауды, талдауды және өңдеуді жүзеге асыру қабілеті бағалардың оңтайлы 

деңгейін, тарифтерді таңдау, кәсіпорынның экономикалық тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз 

ету. 

Мақсаты: «Салық және баға құру" пәнін, халықаралық салық аспектілерін, басқа 

мемлекеттердегі салық климатын, қазіргі кезеңдегі салық оқуларын, салық түсімдерін 

анықтауды оқу. 

Мазмұны: Салық саясаты,салық механизмі, көлік құралдары салығы, жер салығы, 

мүлік салығы, қосылған құн салығы. Нарықтық экономикадағы бағаның рөлі, баға жүйесі 

және оның жіктелуі, нарық пен бағаны мемлекеттік реттеу, баға құрамы және құрылымы, 

Осы пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

- бағаның барлық құрауыштарын талдау және болжау; 

- конъюнктураның көрсеткіштерін талдау негізінде баға белгілеу әдісін таңдау; 

- баға белгілеу стратегиясы мен тактикасын анықтау; 

- бағаны әртүрлі әдістермен есептеу және түпкілікті таңдауды негіздеу; 
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- баға бойынша шешім қабылдау процесін талдау және бақылау. 

   -салық ауыртпалығының деңгейін және оның кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметіне әсерін бағалау;  

   - кәсіпорынның салық саясатын құру, кәсіпорынның салық менеджменті жүйесін 

ұйымдастыру. 

 

Дисциплина. имеет основные методы, пути и средства приема, хранения и обработки 

информации, компьютерные навыки как средства информационного менеджмента. 

Возможность организации деятельности малых групп для мозгового штурма по наиболее 

успешному сочетанию предприятий-союзников для получения оптимальной оценки от 

производителя. Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных выбирать 

оптимальный уровень цен, тарифы, обеспечивать экономически эффективное 

функционирование предприятия. 

Цель: изучение дисциплины» налоги и ценообразование", международных налоговых 

аспектов, налогового климата в других государствах, налогового учения на современном 

этапе, определения налоговых поступлений. 

Содержание: налоговая политика,налоговый механизм, налог на транспортные 

средства, земельный налог, Налог на имущество, Налог на добавленную стоимость. Роль цен 

в рыночной экономике, система цен и ее классификация, государственное регулирование 

рынка и цен, состав и структура цен, 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

-  анализировать и прогнозировать все составляющие цены; 

- выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры; 

-  определять тактику и стратегию ценообразования; 

- рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор; 

-  анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам. 

   - оценивать уровень налогового бремени и его влияния на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия;  

   - создать налоговой политики предприятия, организация системы налогового 

менеджмента предприятия. 

 

Discipline. has the basic methods, ways and means of receiving, storing and processing 

information, computer skills as a means of information management. Ability to organize small 

groups for brainstorming on the most successful combination of allied enterprises to obtain optimal 

evaluation from the manufacturer. The ability to collect, analyze and process data to choose the 

optimal level of prices, tariffs, to ensure cost-effective operation of the enterprise. 

Objective: to study the discipline "taxes and pricing", international tax aspects, the tax 

climate in other States, the tax doctrine at the present stage, the definition of tax revenues. 

Contents: tax policy, tax mechanism, vehicle tax, land tax, property Tax, value added Tax. 

The role of prices in a market economy, the price system and its classification, state regulation of 

the market and prices, the composition and structure of prices, 

As a result of studying this discipline student:  

As a result of studying the discipline the student will:  

- to analyze and predict all components of the price; 

- choose a pricing method based on the analysis of market conditions; 

- determine strategy and tactics of pricing; 

- calculate prices by different methods and justify the final choice; 

- analyze and control the decision-making process on prices. 

   - assess the level of the tax burden and its impact on the financial and economic activities 

of the enterprise;  

   - create a tax policy of the enterprise, the organization of the tax management system of the 

enterprise. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Экономикалық теория 

Экономическая теория  
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Economic theory 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы  

(проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Қаржылық талдау  

Финансовый анализ 

Financial analysis 

Пән: Олардың маңызды түрлері: қаржылық есеп  және қаржылық талдау. Басқару 

шешімдерін қабылдау үшін пайдаланушыларын қажетті анық ақпараттармен қамтамасыз 

етуі керек. 

Мақсаты фирманың экономикалық потенциалын тиімді пайдалану және жағдайын 

бағалау үшін, ұйымдардың тәжірибелік қызметіне қажет қаржылық талдау негізінің 

теориясын студенттерге қалыптастыру, сонымен қатар олардың қызметін оңтайландыру 

немесе оларға қатысуда басқару шешімдерін қабылдау болып табылады. 

Мазмұны Қаржылық тұрақтылықтың теориялық және тәжірибелік мәні, 

Кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін талдауы, Кәсіпорынның меншікті 

айналым қаражаттарының жеткіліктілігін және қозғалысын талдау, Кәсіпорынның төлем 

қабілеттілігін, несиені қайтару қабілеттілігін және балансының өтімділігін талдау, 

Кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау, Бағалы қағаздарды 

шығарушы эмитент кәсіпорынның қаржылық тұрғыдан сенімділігін және табыстылығын 

талдау.  

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушы:  

- қаржылық талдаудың негізгі принциптері мен әдістерін оқып білу; 

- кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау жасау және оның қаржылық 

жағдайын бағалау. 

- кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерін анықтау және оларды тиімді 

пайдалану. 

- кәсіпорындарда қабылданған басқарушылық шешімдерді бағалау үшін қаржылық 

талдау құралдарын қолдану дағдыларына ие болу. 

- кәсіптік тапсырмаға байланысты экономикалық мәліметтерді өңдеуді жүзеге асыру. 

 

Дисциплина: Наиболее важным из которых являются: финансовый учет и финансовый 

анализ. Пользователи управления должны гарантировать, что информацию, необходимую 

для принятия решений. Анализ немедленно удовлетворил просьбу о важности управления 

временем. Одна из многих областей применения анализа их финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Содержание: Теоретической и практической значимости финансовой стабильности, 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, собственный анализ 

предприятий "адекватности оборотного капитала и платежеспособности компании, анализ 

ликвидности и способность возвратить остаток кредита, анализ эффективности 

использования основных фондов предприятий, выпуск ценных бумаг эмитента финансовый 

надежность и анализ прибыльности. 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся будет:  

- применять основные принципы и методы финансового анализа; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность предприятия и оценить его 

финансовое состояние.  

  - определять финансовые результаты деятельности предприятия и эффективное их 

использование. 

- владеть навыками по использованию инструментов финансового анализа для оценки 

принимаемых управленческих решений на предприятиях. 
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-  проводить обработку экономических данных, связанные с профессиональной 

задачей. 

 

Discipline: The most important of which are: financial accounting and financial analysis. 

Management users must ensure that the information necessary for decision making. The analysis 

immediately granted the request for the importance of time management. One of the many areas of 

application of the analysis of their financial and economic activities of business entities. 

Contents: Theoretical and practical significance of financial stability, analysis of the 

financial and economic activities of enterprises, own analysis of enterprises "adequacy of working 

capital and solvency of the company, analysis of liquidity and ability to repay the loan balance, 

analysis of the efficiency of use of fixed assets of enterprises, issuing securities of the issuer 

financial reliability and analysis profitability. 

As a result, the student must 

- to study the basic principles and methods of financial analysis; 

- to analyze the financial and economic activities of the enterprise and evaluate its financial 

condition. 

- determine the financial results of the company and their effective use 

- have skills in using financial analysis tools to evaluate managerial decisions made in 

enterprises. 

- carry out the processing of economic data related to a professional task. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Банк саласындағы қаржылық менеджмент. 

Финансовый менеджмент в банковской сфере. 

Financial management in the banking sector. 

 

  

Ақша. Несие. Банктер 

Деньги. Кредит. Банки 

Money. Credit. Banks 

«Ақша. Несие. Банктер» пәні жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтары 

үшін негізгі пәндердің бірі болып табылады. Пәнді оқыту қажеттілігі оның ақша айналымы 

және ақша жүйесі, несие, оның мәні және қажеттілігі, несие жүйесі, оның құрылымы, 

халықаралық валюта-несие институттары, құнды қағаздар нарығы, оның объектілері және 

субъектілері туралы теориялық және тәжірибелік бағыттама беруімен анықталады. 

Мақсаты - несие капиталы нарығының құрамдас бөлігі болып табылатын ақша және 

несие жүйелерінің қызмет ету мәселелері, ақша және несие теориясы бойынша 

студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету. 

Мазмұны: Ақшаның мәні және қызметтері,  Ақша айналымы, ақша айналысы және 

ақша жүйесі, Ақша реформалары, Несие, оның мәні және қажеттілігі, Несие пайызы, оның 

экономикалық ролі, Несие  және банк жүйесі, оның құрылымы, Мемлекеттің орталық банкі, 

оның қалыптасуы және дамуы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қаржылық терминологиямен және ұғымдармен жұмыс істеуге және т.б. 

- қаржы теориясының даулы мәселелерін талқылау дағдыларын және олардың 

көзқарастарын негіздеуге; 

- Қазақстанның ерекшелігін ескере отырып, экономикадағы әлеуметтік-экономикалық 

процестерді реттеу үшін ақша мен несиені пайдаланудың нысандары мен әдістерін көрсету; 

- қарыз алушылардың несиелік қабілетін бағалау және талдау әдістерін таңдау 

бойынша өзіндік жұмыс дағдыларына ие болуға; 

- ақша және несие саласындағы жаңа теориялық әзірлемелерді, нормативтік-құқықтық 

құжаттар мен ақша мәселелері бойынша статистикалық материалдарды дербес зерттеуге. 
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- практикалық жұмыста қазіргі заманғы қаржы нарықтары мен әртүрлі қаржы 

институттарының қызметі туралы білімді қолдануға. 

 

Дисциплина «Деньги. Кредит. Банки» с учетом экономических специальностей 

высших учебных заведений является одним из основных предметов. Необходимость 

дисциплины в его денежного потока и системы денег и кредита, необходимость и значение 

кредитной системы, структура международных валютно-кредитных учреждений, фондовый 

рынок, который определяется с помощью теоретических и практических предметов и 

объектов навигации. 

Цель преподавания дисциплины – освещение вопросов функционирования денежной и 

кредитной систем, теории денег и кредита, составляющих рынка ссудного капитала.  

Содержание: стоимость денег и услуг, деньги, деньги и реформы системы денежного 

обращения, кредита, его значение и необходимость процентных ставок, его роль в 

экономической, кредитной и банковской системы, ее структура, ее формирование и развитие 

центрального банка страны. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- оперировать финансовой терминологией и понятиями, и т.п. 

- владеть умениями в обсуждении дискуссионных вопросах теории финансов и 

обосновывать свою точку зрения; 

-  демонстрировать формами и методами использования денег и кредита для 

регулирования социально -экономических процессов в экономике, учитывая при этом 

специфику Каазахстана; 

            - владеть навыками самостоятельной работы по выбору методов анализа и 

проведению оценки кредитоспособности заемщиков; 

            - изучать самостоятельно новых теоретических разработок в области денег и кредита, 

нормативных правовых документов и статистических материалов по денежно-кредитным 

вопросам. 

- применять знаний функционирования современных финансовых рынков и 

деятельности различных финансовых институтов в практической работе. 

 

Discipline “Money. Credit. Banks ”, taking into account the economic specialties of 

higher educational institutions, is one of the main subjects. The need for discipline in its cash flow 

and money and credit system, the need and importance of the credit system, the structure of 

international monetary institutions, the stock market, which is determined using theoretical and 

practical subjects and objects of navigation. 

The purpose of teaching the discipline is to cover the functioning of the monetary and 

credit systems, the theory of money and credit, which make up the loan capital market. 

Contents: the cost of money and services, money, money and reforms of the monetary 

circulation system, credit, its importance and the need for interest rates, its role in the economic, 

credit and banking system, its structure, its formation and development of the country's central 

bank. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

- operate with financial terminology and concepts, etc. 

- possess skills in discussing debatable issues of the theory of finance and justify their point 

of view; 

- demonstrate the forms and methods of using money and credit to regulate socio-economic 

processes in the economy, taking into account the specifics of Kaazakhstan; 

 - own the skills of independent work on the choice of analysis methods and assessment of 

creditworthiness of borrowers; 

- to study independently new theoretical developments in the field of money and credit, 

regulatory legal documents and statistical materials on monetary issues. 

- apply the knowledge of the functioning of modern financial markets and the activities of 

various financial institutions in practical work. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Экономикалық теория,  
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Экономическая теория,  

Economic theory,  

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Салық және баға құру 

Налоги и ценообразование 

Taxes and pricing 

 

 

Баға құру  

Ценообразование 

Price formation  

«Баға құру» тиімділігі нарықтық қатынастар субъектілерінің соңғы нәтижелеріне 

тікелей сиаптта әсер етеді. Осыған байланысты қазіргі уақытқа сай баға құрудың тәсілдері 

мен қағидаларын игетген білгір мамандар дайындау қажеттіліг туып отыр. 

Нарықтық экономика жағдайында кез-келген кәсіпорынның немесе кәсіпкердің 

коммерциялық табысы көбінесе дұрыс таңдалған баға белгілеу стратегиясы мен тактикасына 

байланысты. Баға белгілеу деңгейіне саяси, экономикалық психологиялық және әлеуметтік 

факторлар кешені әсер етеді. 

Мақсаты пәнінің «Баға» баға негіздері студенттердің теориялық білімді қалыптастыру, 

олар ұйымдардың, пайда барынша көбейту мақсатында кәсіпорындарға тиісті, тиімді 

шешімдер қабылдау тәжірибеге керек. 

Мазмұны: Нарықтық экономикадағы бағаның ролі, Баға жүйесі және оның жіктелімі, 

Нарықты және бағаларды мемлекеттік реттеу, Бағаның құрамы және құрылымы, Баға 

саясаты: мәні, мақсаттары, Баға саясатының негізгі стратегиялары, Баға белгілеу әдістері, 

жағдаят  түсінігі, көрсеткіштері  және оны  баға болжамында пайдалану. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- Баға барлық компоненттерін талдау және болжау; 

- Нарықтық жағдайда көрсеткіштерін талдау негізінде баға белгілеу әдісін таңдау; 

- Стратегиясы мен баға стратегиясын анықтау; 

- Бағаны есептеу және қорытынды таңдау ақтау үшін түрлі әдістерін қолдану; 

- Бағасы туралы шешім қабылдау процесін талдау және бақылау. 

 

Дисциплина «Ценообразование» занимает одно из важных мест в формировании 

высокопрофессиональных, конкурентоспособных специалистов. 

Целью дисциплины «Ценообразование» является формирование у студентов 

теоретических знаний основ ценообразования, которые необходимы им для практической 

деятельности в организациях, принятию правильных, эффективных решений на 

предприятиях с целью получения максимальной прибыли. 

Содержание: цена; основы теории ценообразования; виды цен, их классификация, 

состав и структура; сущность и задачи политики цен; ценовые риски и страхование цен; 

ценообразование в условиях инфляции; государственное регулирование цен. Теоретические 

модели ценообразования, концепции и методы ценообразования, вопросы стратегии и 

тактики управления ценовой политикой фирмы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

-  анализировать и прогнозировать все составляющие цены; 

- выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры; 

-  определять тактику и стратегию ценообразования; 

- рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор; 

-  анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам. 

 

Discipline: "Tax" difficult economic field and is considered one of the main subjects for 

students. 

The purpose of discipline "Taxes and pricing" study the international aspects of tax 

administration, state tax climate in other countries, the contemporary theories in the field of 

taxation, the definition of tax receipts 



51 

 

Subject: Tax policy, the mechanism of tax, vehicle tax, land tax, property tax, value added 

tax. The role of prices in a market economy, the price system and their classification, market and 

state regulation of prices, the composition and structure of prices. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- analyze and predict all components of prices; 

- choose a pricing method based on an analysis of market indicators; 

- determine the tactics and pricing strategy; 

- calculate prices using different methods and justify the final choice; 

- analyze and control the decision-making process at prices. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Экономикалық ілім 

Экономическая теория 

Economic Theory 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Салық менеджменті 

Налоговый менеджмент 

Tax management 

 

Қаржылық және басқарушылық талдау 

Финансовый и управленческий анализ 

Financial and management analysis  

Қаржылық және басқарушылық талдау пайда  болғандығы,  оның даму тарихы және 

қаржылық  ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік 

баланс,  баланс өтімділігін талдауы, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы 

талдау туралы түсінікпен таныстыруды көздейді.  

Мақсаты - Қазақстан Республикасында бухгалтерлік есепті халықаралық тәжрибені 

қолданып қаржы және басқару есептер негізінде талдау тәсілдерін қолданып шешім 

қабылдау түрлерін зерттеп теориялық және тәжірибиелік білімдерді игеру. 

Мазмұны: Экономикалық талдаудың негідері, Экономикалық талдаудың пәні, мақсаты 

және түрлері, Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсідері, Факторлық талдаудың 

әдістемесі, Детерминациялық талдаудағы факторлар әдістерін өлшеу тәсілдері, Талдаудың 

экономика-математикалық тәсілдері, Резервтерді анықтау мен есептеу әдістемесі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қаржылық және басқарушылық талдаудың мазмұны мен негізгі қағидаларын біледі; 

- түсінік береді, қаржылық және басқарушылық талдау әдістерін таниды және 

салыстырады; 

- кейінгі талдау мақсатында бухгалтерлік және есептік деректерді қолданады; 

- кәсіпорынның экономикалық жағдайын бақылаудың аналитикалық әдістері мен 

әдістерін зерттейді; 

- жедел талдау және терең талдау алгоритмін жасайды. 

 

Дисциплина: При изучении дисциплины «Финансовый и управленческий анализ» 

рекомендуется основное внимание уделить раскрытию содержания, принципов и 

особенностей методики анализа эффективности деятельности и направлений развития 

производственных, финансово-кредитных, бюджетных, инвестиционных и прочих 

организаций.  

Целью данного курса «Финансовый и управленческий анализ» является: глубже 

освоить теоретические основы планирования, организации и повышения эффективности 

бизнеса, овладеть практическими навыками применяя, специальных методов проведения 

анализа технико-организационного уровня, влияния внешней среды, уровня конкуренции и 

коньюктуры рынка, формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов.  

Содержание: дисциплины включает в себя основные разделы: Предмет и объекты 

экономического анализа. Содержание и задачи экономического анализа. Основные 

принципы экономического анализа. Методы экономического анализа. Приемы анализа. 
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Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости и анализ финансовых коэффициен-

тов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- узнает содержание и основные принципы финансового и управленческого анализа; 

- дает понятие, распознает и сравнивает методы финансового и управленческого 

анализа; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа;  

- исследует аналитические методы и приемы, позволяющие контролировать 

хозяйственные ситуации предприятия; 

- создает алгоритм проведения экспресс-анализа и углубленного анализа. 

 

Discipline: Financial analysis and management emerged in the history of their development 

needs and how to use financial information has been removed from the balance sheet, balance sheet 

liquidity analysis, aims to introduce the concept of analyzing the capital liability and the equity in 

the company. 

The aim of using international accounting internship in the Republic of Kazakhstan on the 

basis of financial and management reporting using the methods of analysis for the study of 

theoretical and practical knowledge in decision-making. 

Contents: negideri economic analysis, economic analysis and objective subject, täsideri and 

methods of economic analysis, factor analysis, methodology, analysis of the factors determining 

the methods of measurement and analysis of economic and mathematical methods, methods of 

calculation and determination of the position. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- learns the content and basic principles of financial and managerial analysis; 

- gives a concept, recognizes and compares methods of financial and managerial analysis; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis; 

- explores analytical methods and techniques to control the economic situation of the 

enterprise; 

- creates an algorithm for express analysis and in-depth analysis. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Қаржылық талдау 

Финансовый анализ 

The financial analysis 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Қаржылық есеп 

Финансовая отчетность 

Financial statements 

 

 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Auditing 

«Тәжірибелік аудит» пәні  «Есеп және аудит» мамандығы  бойынша білім алатын 

студенттерге арналып жасалынған. Аудит - бұл тәуелсіз зерттеу, ұйымның  қаржылық 

есептілігін және басқа да  экономикалық ақпаратын талдау, ішкі бақылау жағдайын  және 

бухгалтерлік есепті жүргізудің  заңдылыққа  сәйкестігін тексеру, сонымен қатар  әртүрлі 

сұрақтар  бойынша  аудиторлық қызметтерді көрсету болып табылады.    

«Тәжірибелік аудит» пәнінде   бухгалтерлік есеп принциптері, қаржылық есеп, басқару 

есебі, салық және салық салу, аудит   пәндерінен    алған білімдері негізге алынады. 

Мақсаты: практикалық жұмыс жүргізуге, аудит облысында қазіргі мәселелерді 

талдауға және оларды шешу бағытттарын анықтау. 

Мазмұны: Сыртқы аудиттің түрлері  және маңызы, Сатып  алу кезеңінің  аудиті, 

Өндіріс кезеңінің аудиті, Кассадағы ақша қаражаттарының аудиті, Банк операцияларының 

аудиті, Дебиторлық қарыздар аудиті, Негізгі құралдардың аудиті. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 
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- аудиттің теориялық және әдіснамалық негіздерін және аудиторлық пікірді, аудиттің 

теориясы мен практикасын қалыптастыруды үйренеді; 

- аудиттің халықаралық стандарттарының мазмұнын тұжырымдайды; 

- аудиттің нормативтік-құқықтық базасын қолданады; 

- аудит жоспары мен бағдарламасын әзірлейді; 

- аудиторлық дәлелдерді жинақтайды және түсіндіреді; 

- аудит нәтижелері туралы пікірін айтады және аудиторлық есепте жинақтайды. 

 

Дисциплина «Практический аудит» является одной из основных для специальности 

«Учет и аудит». В курсе логически и последовательно рассматриваются вопросы 

практического проведения аудита. Дисциплина формирует у студентов комплекс 

теоретических знаний, вырабатывает практические навыки в области аудита объектов и 

финансовой отчетности в современных условиях. Данный курс дает основные понятия 

аудита в комплексной увязке с другими понятиями рыночной экономики.  

Цель: овладение студентами знаний о процессе аудирования, передачи и 

использования информации, привитие навыков сознательного и рационального 

использования новейших методов бухгалтерского учета и аудита в своей профессиональной 

деятельности.  

Содержание: Значение внешнего аудита и закупок фазы аудита, Фаза производства 

аудита, Аудит аудита операций Банка, Денежные средства в кассе, Дебиторской 

задолженности, аудит аудит основных средств. 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- узнает теоретические и методологические основы проведения аудита и 

формирование аудиторского мнения, теорию и практику аудита; 

- формулирует содержание международных стандартов аудита; 

- применяет нормативную и законодательную базу аудита; 

- разрабатывает план и программу проведения аудиторской проверки; 

- обобщает и интерпретирует аудиторские доказательства; 

- формулирует суждение о результатах аудиторской проверки и обобщает в 

аудиторском отчете. 

 

Discipline "Practical audit" is one of the main for the specialty "Accounting and auditing". 

The course logically and consistently addresses the issues of practical audit. The discipline forms a 

complex of theoretical knowledge in students, develops practical skills in the field of audit of 

objects and financial reporting in modern conditions. This course provides the basic concepts of 

audit in a comprehensive relationship with other concepts of the market economy.  

Purpose: mastering students knowledge about the process of listening, transmission and use 

of information, instilling skills of conscious and rational use of the latest methods of accounting 

and auditing in their professional activities.  

Contents: the Value of external audit and procurement audit phase, production phase audit, 

Audit audit of Bank operations, Cash on hand, accounts Receivable, audit audit of fixed assets. 

As a result of studying the discipline student:  

- learn the theoretical and methodological basis of the audit and the formation of the audit 

opinion, the theory and practice of audit; 

- formulates the content of international auditing standards; 

- applies the regulatory and legislative framework of the audit; 

- develops a plan and program for the audit; 

- summarizes and interprets audit evidence; 

- formulates a judgment on the results of the audit and summarizes in the audit 

report.Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 

          «Экономикалық теория», «Мамандыққа кіріспе» 

          «Экономическая теория», «Введение в специальность»  

          "Economic theory", "Introduction to the profession" 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 
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Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

(проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project 

 

 

Банктегі есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в банках 

Accounting in banks 

Пән: Коммерциялық банктердің әр түрлі ұйымдық-құқықтық формаларының 

қалыптасуы. Коммерциялық банктердің Қазақстан Республикасында қызмет ету 

ерекшеліктері, оларды рекапитализациялау саясаты. 

Пәнді оқытудың мақсаты - банктердің, банктік емес несиелік-қаржылық мекемелер 

мен бағалы қағаздар институттар қызметінің тұрақты дамуы және қызметінің жетілдірілуі, 

жұмысының ұйымдастырылуы, басқарылуы және тиімділігінің жоғарылатылуы бойынша 

жұмыс жүргізуге қабілетті, жоғары білікті кадрлардың кәсіби дайындығын жүргізу болып 

табылады. 

Мазмұны:  Коммерциялық банктер және олардың бүгінгі таңдағы экономикалық 

жағдайы,   Қаржылық қадағалау агенттігінің банкті ашуға рұқсат беру және банктік 

операцияларды лицензиялау тәртібі. Банктерді тарату,  Банктік ресурстарды құрау көздері.  

Пассивтік операциялар,  Коммерциялық банктердің депозиттік портфелі, оны қалыптастыру 

және басқару,  Банкаралық несие ресурстары нарығы. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы:  

- несиелеудің негізгі принциптерін, банк жүйесінің мәнін, банктердің түрлерін, ҚР 

Ұлттық Банкінің функцияларын, бағалы қағаздардың түрлерін оқып үйренуге; 

- салымдар бойынша төлемдерді анықтайды, бағалы қағаздармен операциялар үшін 

қажетті есептеулер жүргізеді,  

- экономикалық білімдерін өз бетінше кеңейтеді, статистикалық деректерді өңдейді 

және талдауға. 

- кейінгі талдау мақсатында есептік және есептік деректерді қолдану; 

- кәсіптік қызметке байланысты нақты жағдайларды шешуде алған білімдерін қолдана 

білуге. 

 

Дисциплина изучает студентов основным понятиям банковского дела, анализа 

показателей кредитных организаций, механизма управления коммерческим банком. 

Цель: Осуществление профессиональной подготовки кадров высокой квалификации, 

способных проводить работу по организации, управлению, повышению эффективности, а 

также устойчивому развитию и совершенствованию деятельности банков, небанковских 

кредитно-финансовых учреждений и институтов рынка ценных бумаг. 

Содержание: Коммерческие банки и их текущей экономической ситуации, надзору 

Агентства по финансовому банковских операций, а также порядок лицензирования 

разрешения на открытие банка. Ликвидация банков, банковских ресурсов источники 

формирования. Пассивные операции, депозитный портфель коммерческих банков, ее 

формирование и управление, межбанковский рынок кредитных ресурсов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- применять основные принципы кредитования, сущность банковской системы, виды 

банков, функции Национального банка Республики Казахстан, виды ценных бумаг; 

- определять платежи по вкладам, производить необходимые вычисления по 

операциям с ценными бумагами,  

- самостоятельно расширять экономические знания, обрабатывать и анализировать 

статистические данные. 

- применять учетные и отчетные данные с целью последующего анализа;  

- владеть навыками применения полученных знании при решении конкретных 

ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. 
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Discipline: Banking studies students in the basic concepts of banking, analysis of indicators 

of credit organizations, the mechanism for managing a commercial bank. 

Purpose: The implementation of professional training of highly qualified personnel capable 

of organizing, managing, improving efficiency, as well as the sustainable development and 

improvement of the activities of banks, non-bank financial institutions and securities market 

institutions. 

Content: Commercial banks and their current economic situation, the supervision of the 

Agency for financial banking operations, as well as the procedure for licensing permission to open 

a bank. Liquidation of banks, banking resources, sources of formation. Passive operations, deposit 

portfolio of commercial banks, its formation and management, interbank credit market. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

- to study the basic principles of lending, the essence of the banking system, types of banks, 

the functions of the National Bank of the Republic of Kazakhstan, types of securities; 

- determine payments on deposits, make the necessary calculations for operations with 

securities, 

- independently expand economic knowledge, process and analyze statistical data. 

- apply accounting and reporting data for subsequent analysis; 

- have the skills to apply the knowledge gained in solving specific situations related to 

professional activities. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты 

          Экономикалық теория, Мамандыққа кіріспе 

          Экономическая теория, Введение в специальность 

          Economic theory, Introduction to the profession 

Постреквизиттер/Постреквизиты 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Дүниежүзілік қаржылық есеп беру стандарттары 

Международные стандарты финансовой отчетности 

International Financial Reporting Standards 

«Дүниежүзілік қаржылық есеп беру стандарттары» пәні мемлекеттік аудит мамандығы 

бойынша білім алатын студенттерге арналып жасалынған. Бұл пәнді оқу барысында 

студенттер қалай әрекет ету керек деген сұраққа жауап алумен қатар, бұл неге қажет 

екендігін біліп үйренеді. Студент бухгалтерлік ақпараттарды әрлендіруді зерттейді, оқып 

үйренеді. Бухгалтерлік концепциялар мен принциптерінің дамуын негіздеу себептерін  терең 

оқып үйренеді.  

«Дүниежүзілік қаржылық есеп беру стандарттары»  пәнінде  бухгалтерлік есеп пәні 

бойынша    алған білімдері негізге алынады және осының негізінде келесі қосымша 

тақырыптар  қарастырылады: қаржылық есептілікті ұсыну, ҚЕХС, активтердің құнсыздануы  

және т.б.  

Мақсаты:  Пәнді оқытудың мақсаты – қаржылық есеп берудің барлық типтік 

формаларын құрастырудың әдістемесін және құрамын оқыту болып табылады.  

Мазмұны:  Қысқа  мерзімді  активтер есебі: ақша қаражаттары  және дебиторлық 

борыштар,  Қорлар есебі (2 ҚЕХС), Негізгі құралдардың есебі (16 ҚЕХС), Материалдық  

емес  активтерінің есебі  (38 ҚЕХС),  Активтердің  құнсыздануы (36 ҚЕХС), Ұйымның 

міндеттемелерінің есебі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарының мазмұнын қалыптастырады; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 
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- бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін кейінгі талдау мақсатында қосарланған 

енгізу әдісі мен шоттар кестесіне сүйене отырып қолданады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 

- бухгалтерлік есеп процесін, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын 

ұйымдастырады; 

- бухгалтерлік есеп объектілеріне ҚЕХС қолдану кезіндегі заманауи мәселелер туралы 

пайымдайды және оларды шешудің бағыттарын анықтайды. 

 

Дисциплины: изучает международные стандарты финансовой отчетности, набор 

документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующие правила составления 

финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими 

экономических решений в отношении предприятия. 

Каждый стандарт содержит требования к объекту учета, признание объекта учета, 

оценку объекта учета и раскрытие информации об объекте учета в различных формах 

финансовой отчетности. 

Цель: формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 

навыков по организации управленческого учета, подготовке и представлению полной 

информации управленческому персоналу в целях эффективного управления предприятием, 

оперативного контроля и оценки результатов его работы, планирования и координации 

развития предприятия.  

Содержание: в данном курсе рассматриваются Краткосрочные активы: Денежные 

средства и дебиторская задолженность, Инвентарь (МСФО 2), Учета основных средств 

(МСФО 16), Нематериальные активы (МСФО 38) Обесценение активов (МСФО 36), Расчет 

по обязательствам организации.  

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- формулирует содержание международных стандартов финансовой отчетности; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую отчетность; 

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации; 

- выражает суждение современных проблем в области применения МСФО по 

объектам учета и определяет направления их решения. 

 

Disciplines: International Financial Reporting Standards (IFRS) - a set of documents 

(standards and interpretations), the rules governing the preparation of financial statements for 

external users required for making economic decisions in respect of the company. 

Each standard contains requirements for the project accounting, accounting object 

recognition, evaluation and disclosure of the accounting object information about the object records 

in a variety of forms of financial statements. 

Purpose: formation of the future experts of theoretical knowledge and practical skills in the 

organization of management accounting, preparation and submission of the complete information 

management personnel to ensure effective management of the enterprise, operational monitoring 

and evaluation of the results of its work, planning and coordination of the development of the 

enterprise. 

Contents: Current assets: Cash and receivables Inventory (IAS 2), Asset Accounting (IAS 

16) Intangible assets (IAS 38) Impairment of assets (IAS 36) The calculation of the obligations of 

the organization. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- formulates the content of international financial reporting standards; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis, based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- performs a sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- expresses a judgment of modern problems in the application of IFRS for accounting objects 

and determines the directions for their solution. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 

Экономикалық теория 

Экономическая теория  

Economic theory 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Басқарушылық есеп, Қаржылық менеджмент, Тәжірибелік аудит 

Управленческий учет, Финансовый менеджмент, Практический аудит 

Management Accounting, Financial Management, Audit Practice 

 

 

Салықтық менеджмент 

Налоговый менеджмент 

Tax management  

«Салықтық менеджмент» оқу пәннің халықаралық салық апектілері, басқа 

мемлекеттегі салық климаты, қазіргі кезеңдегі салық ілімі, салық түсімдерін анықтауды 

оқыту. 

Пәннің мақсаты «Салықтық менеджмент» салықтық әкімшілік, басқа елдердің 

мемлекеттік салық климат, салық салу саласында қазіргі заманғы теориялар, салық 

түсімдерінің анықтау халықаралық аспектілерін зерттеу. 

Мазмұны: Қазақстан Республикасының, жалпыұлттық салық механизмі, мемлекеттік-

бюджеттік салық жоспарлау, салықтық жоспарлау сатыларында элементтерін, корпоративтік 

салық басқармасының, Корпоративтік салықтық жоспарлау, салық бюджеттеу және 

ұйымдастыру салығы бюджетке салық жоспарлау және болжау мемлекеттік салық басқару.  

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- кәсіпорынның салық саясатын құру ұғымын, мазмұны мен құрылымын, салықтық 

жоспарлаудың түсінігі, мазмұны, кезеңдері мен әдістері, кәсіпорында салықтық менеджмент 

жүйесінің түсінігі, мазмұны және оны ұйымдастырудың жолдары туралы мағлұмат береді. 

- салық жүктемесінің деңгейін және оның кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық 

қызметіне әсерін бағалайды, 

- кәсіпорынның салық саясатын қалыптастырады, кәсіпорында салық менеджменті 

жүйесінің ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастырады. 

- осы пәннің арнайы терминологиясы мен сөздік қорын, кәсіпорындар мен 

ұйымдардың салықтар мен алымдарды төлеу бойынша міндеттемелерін орындауымен, 

салықтың барлық формаларында қызмет ету дағдыларын орындаумен байланысты 

мемлекетпен салықтық қатынастарын басқару әдістерін қолдану. 

- басқарушылық шешімдердің ұсынылған нұсқаларын бағалау және әлеуметтік-

экономикалық тиімділік өлшемдерін, қауіп-қатерлер мен ықтимал әлеуметтік-экономикалық 

салдарларды, ұйымдар мен жеке тұлғалар төлейтін салықтар мен төлемдерді есептеу 

мүмкіндігін ескере отырып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстарды әзірлеу және негіздеу. 

 

Дисциплина "Налоговый менеджмент" учебный курс в международных налоговых 

аспектах налоговый климат в стране, определение налоговых поступлений на текущий 

период налоговой доктрины и обучения. 

Цель «Налоговый менеджмент» изучить международные аспекты управления 

налогами, состояние налогового климата в других странах, современных теорий в области 

налогов, определение налоговых  поступлении. 

Содержание: Государственный налоговый менеджмент в Республике Казахстан, 

Налоговое планирование и прогнозирование как элементы налогового механизма, 

Государственно-бюджетное налоговое планирование, Этапы общегосударственного 

налогового планирования, Корпоративный налоговый менеджмент, Корпоративное 

налоговое планирование, Налоговое бюджетирование и налоговый бюджет организации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  
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- владеть понятием, содержанием и структурой построения налоговой политики  

предприятия, понятием, содержанием, этапами и методами налогового планирования, 

понятием, содержанием и способами организации системы налогового менеджмента на 

предприятии; 

- использовать методы и принципы налогового менеджмента; 

- оценивать уровень налоговой нагрузки и ее влияния на финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия, формировать налоговую политику предприятия, формировать 

организационную структуру системы налогового менеджмента на предприятии; 

- применять специальной терминологией и лексикой данной дисциплины, методами 

управления налоговыми отношениями предприятий и организаций с государством, 

возникающих в связи с исполнением ими обязанностей по уплате налогов и сборов, 

навыками налогового обслуживания во всех его формах; 

- оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий, способность исчислять налоги и сборы, уплачиваемые организациями и 

физическими лицами. 

 

Discipline: "Tax Management" course in the international tax aspects of the tax climate in 

the country, the determination of tax revenue for the current period tax doctrine and training. 

The purpose of discipline "Tax Management" study the international aspects of tax 

administration, state tax climate in other countries, the contemporary theories in the field of 

taxation, the definition of tax revenue. 

Subject: State tax management in the Republic of Kazakhstan, tax planning and forecasting 

as elements of the tax mechanism, state-budget tax planning, tax planning stages nationwide, 

Corporate Tax Management, Corporate Tax Planning, Tax budgeting and tax budget of the 

organization. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- own the concept, content and structure of building the tax policy of the enterprise, the 

concept, content, stages and methods of tax planning, the concept, content and ways of organizing 

the tax management system at the enterprise; 

- use the methods and principles of tax management; 

- assess the level of tax burden and its impact on the financial and economic activities of the 

enterprise, form the tax policy of the enterprise, form the organizational structure of the tax 

management system at the enterprise; 

- apply the special terminology and vocabulary of this discipline, the methods of managing 

the tax relations of enterprises and organizations with the state, arising in connection with the 

fulfillment of their obligations to pay taxes and fees, tax servicing skills in all its forms; 

- evaluate the proposed options for management decisions and develop and justify proposals 

for their improvement, taking into account the criteria of socio-economic efficiency, risks and 

possible socio-economic consequences, the ability to calculate taxes and fees paid by organizations 

and individuals. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Салық және салық салу 

Налоги и налогообложение 

Taxes and taxation 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice and implementation of theses 

 

 

Бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета 

Computer technologies in book keeping 
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Бухгалтерлік  есепті  компьютерлендіру пайда  болғандығы,  оның даму тарихы және 

қаржылық  ақпараттардың қайдан  алынып, қалай қолдану  қажеттілгі жайлы, бухгалтерлік 

баланс,  баланс өтімділігін талдауы, міндеттеме және  кәсіпорынның меншікті капиталы 

талдау туралы түсінікпен таныстыруды көздейді.  

Мақсат экономиканың әр түрлі салалары  бойынша бухгалтерлік есептің міндеттерін 

шешу үшін ақпараттық технологияларды қолдануға тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру 

және болашақ мамандарға теориялық негізін беру.  

Мазмұны: «Қазақстанға арналған 1 С Бухгалтерия 8» бағдарламасы жайында жалпы 

мағлұмат, Кіріс қалдықтарын енгізу, Кассадағы операциялық есептер, Есеп айырысу шоты 

бойынша операциялар есебі, Материалдарды тіркеу, 1 С: Бухгалтериядағы тіркелген 

активтердің есебі. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бухгалтерлік есепті автоматтандыру кезінде қолданылатын негізгі ұғымдарға 

анықтама береді; 

- бухгалтерлік есеп мәселелерін шешуде ақпараттық технологияны қолданудың 

теориялық және әдіснамалық негіздерін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүйесін біріктірілген 

автоматтандыру үшін қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды үйренеді; 

- қабылданған 1С конфигурациясына сәйкес бухгалтерлік және салықтық есеп 

ережелерін қалыптастырады: Бухгалтерлік есеп; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 

- бухгалтерлік есепте бастапқы есепке алу мәліметтерін қосарланған енгізу әдісі мен 

шоттар кестесі негізінде бухгалтерлік есепте көрсету үшін қолданады; 

- бухгалтерлік есеп процесін, кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

саласында бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды, қаржылық есепті қорытындылайды және түсіндіреді. 

 

Дисциплина: предметом изучения дисциплины «Компьютеризация бухгалтерского 

учета» являются методические основы использования информационных технологий для 

решения задач бухгалтерского учета, а также применение существующего программного 

обеспечения для комплексной автоматизации системы бухгалтерского учета. 

Цель преподавания дисциплины - дать будущим специалистам теоретические основы 

и сформировать у них практические навыки в применении информационных технологий для 

решения задач бухгалтерского учета по различным областям экономики. 

Содержание: "1С Бухгалтерия 8 Учет Казахстан" Общая информация о программе, 

введением поступающих отходов, эксплуатации отчетов в стороны, сделок по докладу 

текущего счета и регистрационные материалы, 1: С Бухгалтерия основных фондов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- дает определение основным понятиям, применяемым в автоматизации 

бухгалтерского учета; 

- применять теоретические и методологические основы использования 

информационных технологий для решения задач бухгалтерского учета, а также применение 

существующего программного обеспечения для комплексной автоматизации системы 

бухгалтерского учета; 

- формулирует правила ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

принятой конфигурацией 1С: Бухгалтерия; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет первичную бухгалтерскую информацию с целью отражения в учете на 

основе метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации в 

области компьютиризации бухгалтерского учета на предприятии; 

- выполняет последовательность действий, обобщает и интерпретирует финансовую 

отчетность. 

 

Discipline: History of the development was the computerization of its accounting and 

financial information of how the need for the application is removed from the balance sheet, 
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balance sheet liquidity analysis, aims to introduce the concept of analyzing the capital liability and 

the equity in the company. 

The purpose of teaching. Discipline allows us to give future professionals theoretical bases 

and build up their skills in the application of information technology to meet the challenges of 

accounting for the different areas of the economy. 

Contents: "1C Buhgalteriya8 Accounting for Kazakhstan" General information about the 

program, the introduction of incoming waste, operating reports in hand, transactions on the current 

account report and registration materials, 1: On Accounting of fixed assets. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- gives a definition of the basic concepts used in accounting automation; 

- learns the theoretical and methodological foundations of using information technology to 

solve accounting problems, as well as the use of existing software for the integrated automation of 

the accounting system; 

- formulates accounting and tax accounting rules in accordance with the adopted 

configuration 1C: Accounting; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies primary accounting information in order to be reflected in accounting based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information in the 

field of computerization of accounting at the enterprise; 

- performs a sequence of actions, summarizes and interprets the financial statements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп 

Введение в специальность, Бухгалтерский учет 

Introduction to specialty, Accounting 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Қаржы нарықтары және делдалдар 

Финансовые рынки и посредники  

Financial markets and intermediaries 

 

 

Қаржылық кәсіпорындағы есеп және есеп беру 

Учет и отчетность в финансовых организациях 

Accounting and reporting in financial institutions 

Қаржы органдарының есебі және есеп беру курсы есеп және аудит, қаржы  

мамандықтары бойынша білім алатын студенттерге арналып жасалынған. Бұл курсты оқу 

барысында студенттер қалай әрекет ету керек деген сұраққа жауап алумен қатар, бұл неге 

қажет екендігін біліп үйренеді. Студент бухгалтерлік ақпараттарды әрлендіруді зерттейді, 

оқып үйренеді. Бухгалтерлік концепциялар мен принциптерінің дамуын негіздеу себептерін 

барлық курс бойынша терең оқып үйренеді.  

Мақсаты: «Қаржылық кәсіпорындағы есеп және есеп беру» пәні жоғары оқу 

орындарының есеп және аудит , қаржы мамандықтары үшін негіз болып табылады. Пәнді 

оқытудың мақсаты – кәсіпорынға қаржылық экономикалық талдау жүргізетін мамандарға 

қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдылырдың жиынтығын беру.  Бұл  қаржылық 

және бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есеп берулерге талдау мен сараптау жүргізуге, 

табылған кемшіліктерді жою бойынша кепілдемелер жасауға, қаржылық және бюджеттік 

ұйымдардың қаржылық жағдайын сауықтыру мен нығайтуға мүмкіндік береді. 

Мазмұны: Қаржы органдарының есебіне жалпы сипаттама, Бухгалтерлік есеп  

туралы түсінік және оның  атқаратын қызметі, Бухгалтерлік құжаттама, Шаруашылық    

операция    тіркеу    журналында операцияларды тіркеу. Корреспонденция кұру, 

Синтетикалық  және  аналитикалық  шоттарды  ашу.   Оларда   шаруашылық 

операциялардың   сомаларын   бейнелеу,   айналымдарды   анықтау,сальдоны  анықтау. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бастапқы бухгалтерлік ақпаратты оқу, тексеру және пайдалану; 
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- бухгалтерлік қаржылық есептілік деректері бойынша кәсіпорынның қаржылық 

жағдайы туралы қорытынды жасау;  

- факторларды, көрсеткіштерді және нәтижелерді жүйелеу. 

- елде болып жатқан қаржылық үдерістерді талдау, оларға объективті баға беру;  

- болашақ басқару шешімдерінің тиімділігін бағалау үшін басқару есебінің 

құралдарын меңгеру. 

 

Дисциплина:  «Учет и отчетность в финансовых организациях» создана для 

студентов в сфере финансового образования. В этом, конечно, студенты должны делать с 

ответом на вопрос, почему это, что вы хотите узнать, как учиться. Студент научится читать 

книги исследует информацию о конструкции. Все причины, чтобы оправдать разработку 

концепций учета и принципов углубленным изучением курса. 

Цель дисциплины необходимо проанализировать финансовые и экономические 

специалисты компании набор теоретических знаний и практического dağdılırdıñ. Это анализ 

финансовой отчетности и бюджетной отчетности и анализа и выработки рекомендаций для 

корректирующих, финансовых и общественных организаций по совершенствованию и 

укреплению финансового положения. 

Содержание: общее описание доклада финансы, бухгалтерский учет и понимание его 

функции, бухгалтерской документации, регистрации хозяйственных операций в журнале 

транзакций. Создать корреспонденцию, синтетические и аналитические счета открытие. Они 

отражают количество хозяйственных операций, баланс оборотов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- проверять и использовать исходную бухгалтерскую информацию; 

- делать выводы о финансовом состоянии предприятия по данным бухгалтерской 

финансовой отчетности;  

- систематизировать факторы, показатели и результаты. 

- анализировать происходящие в стране финансовые процессы, давать им 

объективную оценку;  

- владеть навыки инструментами управленческого учета для оценки эффективности 

будущих управленческих решений. 

 

Discipline: "Accounting and reporting in financial institutions" created for students in the 

field of financial education. In this course, students have to do with answering the question why it 

is that you want to learn how to study. The student will learn to read books explores design 

information. All reasons to justify the development of accounting concepts and principles by in-

depth study of the course. 

The purpose of the discipline is to analyze the financial and economic specialists of the 

company a set of theoretical knowledge and practical dağdılırdıñ. This is the analysis of financial 

statements and budget reporting and analysis and recommendations for corrective, financial and 

public organizations to improve and strengthen the financial situation. 

Contents: General description of the report Finance, accounting and understanding of its 

functions, accounting documentation, registration of business transactions in the transaction log. 

Create correspondence, synthetic and analytical opening accounts. They reflect the number of 

business transactions, the balance of turnover. 

As a result of studying the discipline the student will:  

- read, verify and use original accounting information; 

- to draw conclusions about the financial condition of the enterprise according to the 

accounting financial statements;  

- to systematize the factors, indicators and results. 

- to analyze the financial processes taking place in the country, to give them an objective 

assessment;  

- possess management accounting skills to assess the effectiveness of future management 

decisions. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты 

Салықтардың теориясы мен және оны ұйымдастыру 
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Теория и организация налогов. 

Постреквизиттер/Постреквизиты 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной 

работы (проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

Мемлекеттік мекемедегі есеп және бақылау 

Учет и контроль государственных учреждениях  

Accounting and control of state institutions 

Пән: Қаржылық қоғамдық сектор үшін Халықаралық қаржылық есептілік 

стандарттарына сәйкес есептілік (IAS OS) мемлекеттік мекемелер. Мемлекеттік 

кәсіпорындардың нақты өндірістік-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есеп және 

есептілікті негізгі білімді, ең үздік басқару шешімдері, ал университетте оқу, сондай-ақ 

еңбек нарығындағы артықшылығы ретінде барған сайын қажет жасау үшін талдау 

нәтижелерін және тиісті қорытындылар қалыптастыру қорыту қабілеті. 

Мақсаты: «Мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және бақылау» Жария 

компаниялар есепке алу терең меңгеру студенттердің білімін мен әдістемесі, қазіргі заманғы 

қаржылық нарықтардағы тиімді қаржылық және әкімшілік шешімдер қабылдау үшін 

мемлекеттік кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік және талдау, 

инвестициялық және қаржыландыру тауарлар өндірісі мен қызмет көрсету 

Мазмұны: қысқа мерзімді активтер тіркеу ережесі: қолма-қол және дебиторлық 

мемлекеттік бюджетке сәйкес, есепке алу ережелері босалқылар (IAS OS), негізгі капиталға 

ережесі: Бастапқы тану және бағалау (IAS OS) табыстың бухгалтерлік түсім тану ережесі 

мен шығыстары (IAS OS ), меншікті капиталдың (таза активтер) және резервтер, 

мемлекеттік компаниялардың қаржылық есептілігін ұсыну (IAS OS) ережелерін есепке алу. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- мемлекеттік мекемелердегі активтер, міндеттемелер, капитал, кірістер мен шығыстар 

туралы есептеудің және қаржылық есептілікте көрсетудің негізгі ережелері, тану 

және өлшеу тәртібі, тұжырымдамасы; 

- мемлекеттік сектордың қаржылық есептілігінің халықаралық стандарттарының 

мазмұнын тұжырымдайды; 

- мемлекеттік мекемелердегі шаруашылық операцияларды көрсету үшін бухгалтерлік 

жазбаларды құру алгоритмін жасайды; 

- мемлекеттік органдардың есеп жазбаларының қосарланған әдісі мен есепке алу 

кестесі негізінде кейінгі талдау мақсатында бухгалтерлік және есептік деректерді 

қолданады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды және қаржылық есептілікті түсіндіреді; 

- бухгалтерлік есепті, бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады. 

 

Дисциплина: «Учет и контроль государственных учреждениях» изучается в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности для общественного 

сектора (МСФО ОС) государственных учреждений. Знания основ учета и отчетности 

реальной производственно-хозяйственной деятельности государственных предприятий, 

умение обобщать результаты анализа и формирование соответствующих выводов с целью 

принятия оптимальных управленческих решений становятся более необходимыми как во 

время учебы в университете и в качестве дополнительного преимущества на рынке труда. 

           Целью является: глубокое овладение слушателями знаний и методологий 

бухгалтерского учета государственных организаций, учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности государственных предприятий для принятия эффективных 

финансовых и управленческих решений на современных финансовых рынках, 

инвестирования и финансировании производства продукции и оказании услуг 
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Содержание: Правила учета краткосрочных активов: денежных средств и дебиторской 

задолженности в соответствии с госбюджетом, Правила учета запасов (МСФО ОС),  

Правила учета основных  средств: первоначальное признание и оценка  (МСФО ОС),  

Правила учета выручки, признания доходов и расходов (МСФО ОС), Правила учета 

капитала (чистых активов) и резервов,  Представление финансовой отчетности  

государственных организаций (МСФО ОС). 

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- дает понятие, порядок признания и оценки, основные правила учета и отражения в 

финансовой отчетности активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в 

государственных учреждениях;  

- формулирует содержание международных стандартов финансовой отчетности 

общественно сектора; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок по отражению 

хозяйственных операций в государственных учреждениях; 

- применяет учетные и отчетные данные с целью последующего анализа, на основе 

метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета, государственных учреждениях;  

- выполняет последовательность действий и интерпретирует финансовую 

отчетность; 

- организовывает учетный процесс, технологию обработки учетной информации. 

 

Discipline: Financial Statements in accordance with International Financial Reporting 

Standards for the public sector (IAS OS) government agencies. Basic knowledge of accounting and 

reporting of real production and business activities of state enterprises, the ability to generalize the 

results of the analysis and the formation of the relevant findings in order to make the best 

management decisions are increasingly necessary as the while studying at the university and as an 

added advantage in the labor market. 

The aim of "Accounting and control of state institutions" is: a profound mastery students 

knowledge and methodology of accounting of public companies, accounting and analysis of 

financial and economic activity of the state enterprises to make effective financial and 

administrative decisions in modern financial markets, investment and financing of the production 

of goods and provision of services 

Subject: Rules of registration of short-term assets: cash and receivables in accordance with 

the state budget, accounting rules inventories (IAS OS), Rules of fixed assets: Initial Recognition 

and Measurement (IAS OS) Rules of accounting revenue recognition of income and expenses (IAS 

OS), accounting rules on equity (net assets) and reserves, Presentation of financial statements of 

public companies (IAS OS). 

As a result of studying the discipline, the student: 

- gives the concept, procedure for recognition and measurement, the basic rules for 

accounting and reflection in financial statements of assets, liabilities, capital, income and expenses 

in state institutions; 

- formulates the content of international standards for financial reporting of the public sector; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries to reflect business transactions in 

government institutions; 

- applies accounting and reporting data for the purpose of subsequent analysis, based on the 

double entry method and chart of accounts of public institutions; 

- performs a sequence of actions and interprets the financial statements; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prereguisites 

Ақша, несие, банктер. Қаржы 

Деньги, кредит, банки, Финансы 

Money, credit, banks. Finance 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postreguisites 

Өндірістік тәжірибе және дипломдық жұмыс  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice and implementation of theses 
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Бухгалтерлік есепті және аудитті компьютерлендіру 

Компьютеризация бухгалтерского учета и аудита  

Computer technologies in book keeping 

Пән аудит және компьютерлік технологиялар арасындағы байланысты оқытады. 

          Пәндерді оқытудың мақсаты. Аудитте ақпараттық технологиялар мен компьютерлерді 

кеңінен қолданудың орындылығын анықтау. Теориялық база Қазақстанда қолданылып 

жүрген заңдар, отандық ғалымдардың жұмысы және біздің еліміздің тарихи тәжірибесі 

болды.   

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- бухгалтерлік есепті автоматтандыру кезінде қолданылатын негізгі ұғымдарға 

анықтама береді; 

- бухгалтерлік есеп мәселелерін шешуде ақпараттық технологияны қолданудың 

теориялық және әдіснамалық негіздерін, сондай-ақ бухгалтерлік есеп жүйесін біріктірілген 

автоматтандыру үшін қолданыстағы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдануды үйренеді; 

- қабылданған 1С конфигурациясына сәйкес бухгалтерлік және салықтық есеп 

ережелерін қалыптастырады: Бухгалтерлік есеп; 

- бухгалтерлік жазбаларды құрастырудың алгоритмін жасайды; 

- бухгалтерлік есепте бастапқы есепке алу мәліметтерін қосарланған енгізу әдісі мен 

шоттар кестесі негізінде бухгалтерлік есепте көрсету үшін қолданады; 

- бухгалтерлік есеп процесін, кәсіпорындағы бухгалтерлік есепті компьютерлендіру 

саласында бухгалтерлік ақпаратты өңдеу технологиясын ұйымдастырады; 

- әрекеттер тізбегін орындайды, қаржылық есепті қорытындылайды және түсіндіреді. 

 

Дисциплина: Предметом исследования выступает взаимосвязь между аудиторской 

деятельностью и компьютерными технологиями. 

Цель преподавания дисциплины.является установление целесообразности широкого 

использования информационных технологий и компьютеров в аудиторской деятельности. 

Теоретическую основу составили действующие на территории Казахстана 

законодательные акты, работы отечественных ученых, исторический опыт нашей страны.  

В результате изучения дисциплины обучающийся:  

- дает определение основным понятиям, применяемым в автоматизации 

бухгалтерского учета; 

- узнает теоретические и методологические основы использования информационных 

технологий для решения задач бухгалтерского учета, а также применение существующего 

программного обеспечения для комплексной автоматизации системы бухгалтерского учета; 

- формулирует правила ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 

принятой конфигурацией 1С: Бухгалтерия; 

- создает алгоритм составления бухгалтерских проводок; 

- применяет первичную бухгалтерскую информацию с целью отражения в учете на 

основе метода двойной записи и плана счетов бухгалтерского учета;  

- организует учетный процесс, технологию обработки учетной информации в 

области компьютиризации бухгалтерского учета на предприятии; 

- выполняет последовательность действий, обобщает и интерпретирует финансовую 

отчетность. 

 

Discipline: History of the development was the computerization of its accounting and 

financial information of how the need for the application is removed from the balance sheet, 

balance sheet liquidity analysis, aims to introduce the concept of analyzing the capital liability and 

the equity in the company. 

The purpose of teaching. Discipline allows us to give future professionals theoretical bases 

and build up their skills in the application of information technology to meet the challenges of 

accounting for the different areas of the economy. 

Contents: "1C Buhgalteriya8 Accounting for Kazakhstan" General information about the 

program, the introduction of incoming waste, operating reports in hand, transactions on the current 

account report and registration materials, 1: On Accounting of fixed assets. 
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As a result of studying the discipline, the student: 

- gives a definition of the basic concepts used in accounting automation; 

- learns the theoretical and methodological foundations of using information technology to 

solve accounting problems, as well as the use of existing software for the integrated automation of 

the accounting system; 

- formulates accounting and tax accounting rules in accordance with the adopted 

configuration 1C: Accounting; 

- creates an algorithm for compiling accounting entries; 

- applies primary accounting information in order to be reflected in accounting based on the 

double entry method and chart of accounts; 

- organizes the accounting process, technology for processing accounting information in the 

field of computerization of accounting at the enterprise; 

- performs a sequence of actions, summarizes and interprets the financial statements. 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Мамандыққа кіріспе, Бухгалтерлік есеп 

Введение в специальность, Бухгалтерский учет 

Introduction to specialty, Accounting 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом жұмыстарын орындау  

Производственная практика и выполнение дипломной работы 

Production practice writing the thesis 

 

Салық және салық салу 

Налоги и налогооблажение 

Taxes and the taxation 

Пән студенттерге салық кызметінің экономикалық-бақылаушылық және салықтық 

жоспарлауды ұйымдастыру жұмыстарын үйрету және салықтық қызметті жүргізу білімдерін 

одан әрі терендету болып табылады Мемлекеттің салық жүйесінің, оның субъектілерінің, 

салықтар түрлері, салық механизмінің қызмет ету мәселелері бойынша студенттердің 

теориялық және тәжірибелік дайындығын қамтамасыз ету. Курсты оқыту салық жүйесі, 

салықтық бақылауды ұйымдастыру, салықтық реттеу, салық міндеттемесін орындау, 

жекелеген салық түрлері бойынша бюджеттік жоспарлау, салық төлеушілердің кассалық 

және банктік операцияларын тексеру, салықтық тексеру нәтижелеріне және СҚО лауазымды 

адамдарының әрекетіне шағым жасау туралы      мағлұмат беруге бағытталған.  

Мақсаты: Салықты жоспарлау және салықты бақылау, оның түрлері және салықты 

бюджетке төлеу өлшемдерінің әртүрлі деңгейін қаражатқа салуы қарастырылады. 

Мемлекеттік  және жергіліктік бюджетке салық түсімдерін жоспарлау . 

Мазмұны:  Салықтық бақылаудың экономикалық мәні, мақсаты мен міндеттері,  

Салық міндеттемесі және оның орындалуы,  Салық салу объектілерін және салық салумен 

байланысты объектілерді есепке алу,  Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдердің бюджетке түсуін есепке алу,  Салықтық жоспарлыуды және болжауды жүргізу 

әдістері,   ҚҚС төлеушілерді есепке алу. Фискалды жадысы бар бақылау – касса машинасын 

пайдаланудің тәртібі,  Салық  тексерулерінің түрлері. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- салықтардың мәні мен салық жүйесінің принциптерін қолдана білуге; 

- салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттерін зерделеу; салық функциялары; 

мемлекеттің қаржы жүйесіндегі салықтардың рөлін. 

- салықтар мен алымдарға салық салу объектілерін анықтауға; 

- салық салынбайтын операцияларды анықтауға; 

- салық базасын табу; салықтар мен алымдарды есептеуге; 

- салықтар бойынша салық декларациясын қалыптастыру, салық органдарымен 

іскерлік хат алмасуға. 

- қажетті есептеулер жүргізу, зерттеу нәтижелері мен есептеулердің нәтижелерін 

түсіндіру, теориялық материалды өз бетінше зерттеуге. 
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Дисциплина: налоговой службы студентов научиться контролировать и налоговое 

планирование и налоговые услуги является дальнейшим знания налоговой системы 

государства, его органов, виды налогов, налогового механизма, чтобы обеспечить 

теоретическую и практическую подготовку студентов. Курс налоговой системы, налогового 

контроля, налогового регулирования, налогового обязательства по отдельным видам 

налоговых бюджетного планирования, денежных средств и банковских операций 

налогоплательщиков, и результаты налоговой проверки, предназначенных для 

предоставления информации о жалобе в отношении должностных лиц региона. 

Цель: налоговое планирование и налоговый контроль, и уплата налогов в бюджет 

будет инвестировать в различных размерах. Государственные и местные налоговые 

поступления в бюджет планирования. 

Содержание: экономическая ценность налоговой проверки, налоговые обязательства 

и осуществление его целей и задач, объектов налогообложения и объектов, связанных с 

налогообложением, учет, налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

бухгалтерские, налоговые планирование и прогнозирования методы, плательщикам НДС 

учет. Использование кассовых машин с фискальной памятью управляющей машины, видов 

налоговых проверок. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет: 

- использовать права и обязанности налогоплательщиков; функций налогов; роль 

налогов в финансовой системе государства и общественной деятельности;  

- определять объекты налогообложения по налогам и сборам;  

- выявлять операции, не подлежащие налогообложению;  

- находить налоговую базу; исчислять налоги и сборы;  

- формировать налоговые декларации по налогам вести деловую переписку с 

налоговыми органами. 

- владеть навыками проведения необходимых расчетов, интерпретации результатов 

проведенных исследований и расчетов, самостоятельного изучения теоретического 

материала. 

 

Discipline: students' tax service learn to control both tax planning and tax services is 

further knowledge of the state tax system, its bodies, types of taxes, tax mechanism, to provide 

theoretical and practical training for students. The course of the tax system, tax control, tax 

regulation, tax liability for certain types of tax budget planning, cash and banking operations of 

taxpayers, and the results of a tax audit designed to provide information about the complaint 

against officials in the region. 

Purpose: tax planning and tax control, and paying taxes to the budget will invest in various 

sizes. State and local tax revenues to the planning budget. 

Content: economic value of a tax audit, tax obligations and the implementation of its goals 

and objectives, objects of taxation and objects related to taxation, accounting, taxes and other 

obligatory payments to the budget, accounting, tax planning and forecasting methods, VAT payers 

accounting. The use of cash registers with fiscal memory of the control machine, types of tax 

audits. 

As a result of studying the discipline, the student will: 

- apply the meaning of taxes and the principles of the tax system; 

- study the rights and obligations of taxpayers; tax functions; the role of taxes in the 

financial system of the state. 

- determine the objects of taxation on taxes and fees; 

- identify transactions that are not taxable; 

- find the tax base; calculate taxes and fees; 

- generate tax returns for taxes; conduct business correspondence with tax authorities. 

- have the skills to make the necessary calculations, interpret the results of research and 

calculations, self-study of theoretical material. 

Пререквизиттер / Пререквизиты/ Prerequsites 
Экономикалық ілім, Қаржы 
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Экономическая теория, Финансы 

Economic Theory, Finance 

Постреквизиттер / Постреквизиты/ Postrequsites 

Салықтық менеджмент, Бағалы қағаздар нарығы 

Рынок ценных бумаг,  Налоговый менеджмент 

Tax Management, Securities market 

 

Қаржылық бақылау және аудит 

Финансовый контроль и аудит 

Financial control and audit 

«Қаржылық бақылау және аудит» пәні экономикалық мамандықтарда оқитын 

студенттер үшін ең бастысы болып табылады. Курс мекемелерде және ұйымдарда қаржылық 

бақылау мәселелерiн жүйелi түрде шешедi. Бұл курс мемлекеттік сектордың басқа 

тұжырымдамаларымен жан-жақты байланыста қаржылық бақылаудың негізгі 

тұжырымдамаларын қарастырады.  

«Қаржылық бақылау және аудит» курсының мақсаты студенттерге қаржылық 

бақылауды және аудитті ұйымдастыру міндеттерін тереңірек түсінуге, сондай-ақ қаржылық 

бақылаудың негізгі мақсаты мен маңыздылығын түсінуге көмектесу болып табылады. 

Бұл курстың мазмұны экономиканың мемлекеттік секторының басқа 

тұжырымдамаларымен кешенді қатынастардағы қаржылық бақылаудың негізгі түсініктерін 

береді. Мемлекеттік бюджет қаражатын мақсатты пайдалану, сондай-ақ олардың дамуы 

мемлекеттік сектор ұйымдарының қаржылық қызметін бақылаудың негізгі факторы болып 

табылады. 

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы: 

- ақпараттық қауіпсіздіктің, оның ішінде мемлекеттік құпияларды қорғаудың негізгі 

талаптарын сақтау. 

- аудит жүргізу кезінде нормативтік құқықтық актілермен жұмыс; 

- қаржылық бақылау нәтижелерін дұрыс форматтау; 

- қаржылық бақылау мен аудитті ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу. 

- қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңыздылығын 

түсіну, қауіптер мен қауіптерді тану. 

 

Дисциплина «Финансовый контроль и аудит» является одной из основных для экономических 

специальностей. В курсе логически и последовательно рассматриваются вопросы проведения 

финансового контроля в государственных учреждениях и организациях.   

Цель курса «Финансовый контроль и аудит» состоит в том, чтобы помочь студенту 

наиболее глубоко изучить задачи организации финансового контроля и аудита, а также 

понять основную цель и значение финансового контроля.  

Содержание данного курса дает основные понятия финансового контроля в 

комплексной увязке с другими понятиями государственного сектора экономики. Целевое 

использование средств государственного бюджета, а также их освоение является главным 

фактором контроля за финансовой деятельностью организаций государственного сектора. 

В результате изучения дисциплины обучающийся будет:  

- соблюдать основные, требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.   

- работать с нормативно-законодательными актами при проведении аудита; 

- правильно оформлять результаты финансового контроля; 

- применять навыки методики организации и проведения финансового контроля и 

аудита. 

 - понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы. 

 

Discipline "Financial control and audit" is one of the main economic specialties.The course 

logically and consistently addresses the issues of financial control in public institutions and 

organizations. 
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This course provides the basic concepts of financial control in a comprehensive link with 

other concepts of the public sector. The targeted use of state budget funds, as well as their 

utilization, is the main factor controlling the financial activities of public sector organizations. 

The purpose of the course “Financial Control and Audit” is to help the student learn most 

deeply about the tasks of organizing financial control and audit, as well as to understand the main 

goal and significance of financial control. 

As a result of studying the discipline, the student: 

- comply with the basic requirements of information security, including the protection of 

state secrets. 

- work with regulatory legal acts during the audit; 

- properly format the results of financial control; 

- skills in the methods of organizing and conducting financial control and audit. 

  - understand the essence and importance of information in the development of the modern 

information society, recognize the dangers and threats 

Пререквизиттер/ Пререквизиты/ Prerequsites 
Экономикалық теория, Макроэкономика, Микроэкономика 

Экономическая теория, Макроэкономика, Микроэкономика 

Economic theory, Macroeconomics, Microeconomics 

Постреквизиттер/Постреквизиты/ Postrequsites 

Өндірістік іс-тәжірибе, Диплом алдындағы іс-тәжірибе, Диплом жұмысын (жобасын) 

жазу 

Производственная практика, Преддипломная практика, Написание дипломной работы 

(проекта) 

Field practice, Pre-diploma practice, Writing a of the thesis (project) 

 

 

 


