
Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

Білім беру 

саласының коды 

мен жіктелуі 

7М04 Бизнес, басқару жəне құқық 

Дайындық 

бағыттарының 

коды мен жіктелуі 

7М041 Бизнес жəне басқару 

Білім беру 

бағдарламасының 

коды мен атауы  

7М04104 Есеп жəне аудит 

Білім беру 

бағдарламаларының 

топтары  

М076 Аудит жəне салық салу 

Білім беру 

бағдарламасының 

бірегейлігі 

Магистрлік бағдарлама инновациялық экономика мен бизнес, 

консалтинг жəне мемлекеттік басқару саласындағы қазіргі заманғы 

кадр саясатының қажеттіліктеріне бағытталған, академиялық жəне 

ғылыми мансап үшін бастапқы зияткерлік капиталды қамтамасыз 

етеді. Осы бағдарламаның түлектері аналитикалық қызметте де, 

бухгалтерлік есеп пен қаржылық бақылау саласында да өздерін 

жүзеге асыра алады. 

Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы  

ББ мақсаты 

Бухгалтерлік есеп, талдау жəне аудит саласындағы меншік түріне 

жəне қаржыландыру түріне қарамастан, барлық заңды 

нысандардағы шаруашылық жүргізуші субъектілерде халық 

шаруашылығының барлық салаларында кəсіби жұмыс үшін екінші 

деңгейлі мамандар - жоғары білікті шеберлер үшін жан-жақты 

дайындықты қамтамасыз ету. 

БББ міндеттері 

- магистранттардың бухгалтерлік есеп пен аудиттің заманауи 

бағыттары бойынша жеке білім беру бағытын таңдау; 

- тез арада жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін еңбек 

нарығындағы шеберлердің бəсекеге қабілеттілігі; 

- студенттердің бухгалтерлік есеп жəне аудит саласындағы 

теориялық жəне тəжірибелік дайындығын тереңдету; 

- өзін-өзі жетілдіру жəне өзін-өзі дамыту қабілетін, белсенді өмір 

бойы жаңа білімнің тəуелсіз шығармашылық шеберлігі 

қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту. 

БББ оқыту 

нəтижелері 

 

- шаруашылық объектілерінің қызметіне талдау жасау; 

- басқаруды ұйымдастырудың қажетті нысандарын дəлелді таңдау; 

- жүйелік талдау негізінде процестерді, құбылыстарды, 

жағдайларды сипаттау жəне болжау, олардың сапалық жəне 

сандық анализі мен синтезін жүзеге асыру үшін модельдер құру 

жəне қолдану; 

- үлкен көлемде ғылыми ақпараттармен жұмыс жасай алады, оның 

əртүрлі көздерімен өз бетінше жұмыс жасай алады; 

- негізгі ғылымда еркін жүру; 

- кəсіби мəселелерді шешу үшін компьютерлік техниканы қолдану; 



- атқарылған жұмыс нəтижелерін есептер, рефераттар, мақалалар 

түрінде ұсынуға; 

- бухгалтерлік есеп жəне аудит, қаржылық талдау саласындағы 

жоғары білікті мамандардың тəжірибесін тарату жəне қолдану; 

- қаржылық қызметтің жоғары уəждемесіне ие, өздігінен білім 

алуға жəне өзін-өзі тануға ұмтылу. 

Түлектің біліктілік сипаттамасы  

Берілетін дəреже:  
7М04104 Есеп жəне аудит білім беру бағдарламасы бойынша 

бизнес жəне басқару магистрі 

Лауазымдарының 

тізімі  

Мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардағы бухгалтерлік есеп жəне 

аудит маманы, мемлекеттік сатып алу жөніндегі маман, 

аудиторлық компаниялар мен қаржылық бақылау органдарындағы 

бухгалтер-ревизор (аудитор), жеке кəсіпорындардағы есепші, 

статистикалық, салық жəне қаржылық есеп органдарының 

маманы. 

Кəсіби қызмет 

объектісі  

Кəсіпорындардың меншігі, оның міндеттемелері, капиталды жəне 

шаруашылық операциялар құрамын өзгертуге, активтерді 

орналастыру жəне оны қалыптастыру көздеріне, сондай-ақ 

экономиканың əртүрлі секторларын ұйымдастыруға: 

министрліктер мен ведомстволарға, салық комитетіне, ҚР 

Статистика агенттігіне, қызмет түріне қарамастан кəсіпорындар 

мен фирмаларға, мөлшері немесе меншік нысаны, басқару 

органдары, зерттеу ұйымдары, банк жүйесі. Бұл республикалық 

жəне аумақтық деңгейдегі мемлекеттік органдар, сонымен қатар 

банктер, сақтандыру, зейнетақы, ипотека, лизингтік компаниялар, 

ломбардтар, несиелік серіктестіктер, биржалар, бюджеттік 

мекемелер мен ұйымдар, инвестициялық қорлар, түрлі құқықтық 

нысандағы кəсіпкерлік субъектілері, экономикалық соттар, қаржы 

полициясы. зерттеу ұйымдары сияқты. 

 

  



Паспорт образовательной программы  

 

Код и классификация 

области образования  
7М04 Бизнес, управление и право 

Код и классификация 

направлений 

подготовки 

7М041 Бизнес и управление 

Код и наименование 

образовательной 

программы  

7М04104 Учет и аудит 

Группы 

образовательных 

программ 

М076 Аудит и налогообложение 

Уникальность 

образовательной 

программы 

Магистерская программа ориентирована на потребности 

инновационной экономики и современной кадровой политики в 

области бизнеса, консалтинга и государственного управления, дает 

стартовый интеллектуальный капитал для академической и научной 

карьеры. Выпускники данной программы смогут реализовать себя как 

в аналитической деятельности, так и в области бухгалтерского учета и 

финансового контроля. 

Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы  

Цель ОП 

Обеспечение комплексной подготовки специалистов второго уровня - 

магистров высокой квалификации к профессиональной деятельности 

во всех отраслях национального хозяйства в экономических субъектах 

всех организационно-правовых форм, вне зависимости от формы 

собственности и типа финансирования в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита.  

Задачи ОП 

– выбора магистрантами индивидуальной траектории образования по 

современным направлениям учета и аудита;  

– конкурентоспособности магистров на рынке труда, что обеспечило 

бы возможность для максимально быстрого трудоустройства;  

– углубления теоретической и практической индивидуальной 

подготовки обучающихся в области учета и аудита;  

– выработки способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

потребности и навыков самостоятельного творческого овладения 

новыми знаниями в течении всей их активной жизнедеятельности. 

Результаты  

обучения по ОП 

 

- анализировать деятельность экономических объектов,  

- делать научно- обоснованных выбор необходимых форм 

организации управления; 

- на основе системного анализа строить и использовать модели для 

описания и прогнозирования процессов, явлений, ситуации, 

осуществления при этом их качественный и количественный анализ 

и синтез; 

- оперировать большими массивами научной информации, 

самостоятельно работать с различными ее источниками; 

- свободно ориентироваться в фундаментальной науке; 

- использовать компьютерную технику для решения 

профессиональных задач; 



- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей; 

- распространять и применять опыт высокопрофессиональных 

специалистов в области учета и аудита, финансового анализа, 

- обладать высокой мотивацией к финансовой деятельности, 

стремиться к самообразованию и самопознанию. 

Квалификационная характеристика выпускника  

Присуждаемая степень Магистр бизнеса и управления по ОП 7М04104 – Учёт и аудит 

Перечень должностей  

Специалист по бухгалтерскому учету и аудиту в государственных 

учреждениях и организациях, специалиста по государственным 

закупкам, бухгалтер-аудитор (ревизор) в аудиторских компаниях и в 

органах финансового контроля, бухгалтера на предприятиях частной 

формы собственности, специалиста в органах статистического, 

налогового и финансового учета. 

Объект 

профессиональной 

деятельности  

Имущество предприятий, его обязательства, капитал и хозяйственные 

операции, вызывающие изменения в составе, размещении активов и 

источников его формирования, а также организации различных 

отраслей экономики: министерства и ведомства, налоговый комитет, 

Агентство РК по статистике, предприятия и фирмы независимо от 

вида деятельности, размера или форм собственности, органы 

управления, научно-исследовательские организации, банковская 

система. Это государственные органы республиканского и 

территориального уровня, а также банки, страховые, пенсионные, 

ипотечные, и лизинговые компании, ломбарды, кредитные 

товарищества, биржи, бюджетные учреждения и организации, 

инвестиционные фонды, хозяйствующие субъекты различных 

организационно-правовых форм, экономические суды, финансовая 

полиция, а также научно-исследовательские организации. 

 

  



Education passport 
 

Code and classification of 

the field of education 
7М04 Business, management and law 

Code and classification of 

training areas 
7М041 Business and Management 

The code and name of the 

educational program 
7М04104 Accounting and Auditing 

Educational program 

groups 
М076 Audit and taxation 

The uniqueness of the 

educational program 

The master's program is focused on the needs of an innovative economy and 

modern personnel policy in the field of business, consulting and public 

administration, provides starting intellectual capital for an academic and 

scientific career. Graduates of this program will be able to realize 

themselves both in analytical activities, and in the field of accounting and 

financial control.attitude to the results of their professional activities. 

Education Profile Map 

The purpose of the OP 

Providing comprehensive training for second-level specialists - masters of 

high qualification for professional work in all sectors of the national 

economy in economic entities of all legal forms, regardless of ownership 

and type of financing in the field of accounting, analysis and audit. 

Objectives of the OP 

- selection by graduate students of an individual educational path in modern 

areas of accounting and auditing; 

- competitiveness of masters in the labor market, which would provide an 

opportunity for the fastest possible employment; 

- deepening theoretical and practical individual training of students in the 

field of accounting and audit; 

- development of the ability to self-improvement and self-development, 

needs and skills of independent creative mastery of new knowledge 

throughout their active life. 

OP learning outcomes 

- analyze the activity of economic objects, 

- make evidence-based selection of the necessary forms of management 

organization; 

- on the basis of system analysis to build and use models to describe and 

predict processes, phenomena, situations, the implementation of their 

qualitative and quantitative analysis and synthesis; 

- operate with large amounts of scientific information, independently work 

with its various sources; 

- freely navigate in basic science; 

- use computer equipment to solve professional problems; 

- present the results of the work done in the form of reports, abstracts, 

articles; 

- to disseminate and apply the experience of highly qualified specialists in 

the field of accounting and audit, financial analysis, 

- possess high motivation for financial activity, strive for self-education and 

self-knowledge. 

Graduation Qualification 



Degree awarded 
Master of Business and Management in ЕP 7M04104 - Accounting and 

Auditing 

List of posts 

Specialist in accounting and auditing in state institutions and organizations, 

public procurement specialist, accountant-auditor (auditor) in audit 

companies and financial control bodies, accountant in private enterprises, 

specialist in statistical, tax and financial accounting bodies. 

Object of professional 

activity 

The property of enterprises, its obligations, capital and business operations 

that cause changes in the composition, placement of assets and sources of 

its formation, as well as the organization of various sectors of the economy: 

ministries and departments, tax committee, Statistics Agency of 

Kazakhstan, enterprises and firms, regardless of type of activity size or 

patterns of ownership, governing bodies, research organizations, banking 

system. These are state bodies of the republican and territorial level, as well 

as banks, insurance, pension, mortgage, and leasing companies, pawnshops, 

credit partnerships, stock exchanges, budget institutions and organizations, 

investment funds, business entities of various legal forms, economic courts, 

financial police as well as research organizations. 



 


