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Базалық пәндер циклі/Цикл базовых дисциплин (БД) 

1 ТК/КВ 3 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Статистика/Статистика 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәннің мақсаты статистиканың 
ұғымдарын,принциптерін,әдістерін әлеуметтік-экономикалық процесстер мен құбылыстардың өзгеруін 
анықтауды білу./Цель дисциплины - знать принципы организации статистического наблюдения и сбора 
статистической информации; теоретические основы построения систем показателей социально-
экономической статистики;методологию построения национальных счетов. 
Білуі тиіс/Знать:Экономикалық көрсеткіштерді құру, талдау және қолдану статистикасы мен 
статистикасы.Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін математикалық статистика әдістерін және экономикадағы 
көрсеткіштерді есептеу әдісін зерделеуге болады./Методологию и методику статистики для построения, 

анализа и применения экономических показателей.Достигнуть указанных целей, можно изучив методы 
математической статистики и методику расчета показателей в экономике. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ұлттық индикаторлар негізінде табыстарды бөлуді, кірістерді пайдалануды 
есепке алуды және талдауды жүргізуді, әдістемені және статистиканың белгілі әдістерін және есептеулерді 
талдауды пайдалана отырып мәселелерді шеше білу./Составлять расчеты и анализ распределения, 
использования доходов на основе национальных показателей;уметь решать задачи с использованием 
методологии и известных методов статистики и анализа расчетов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Студенттер экономикалық процестерді дамытудың теориялық 

алғышарттары, математика және статистика әдістерін меңгеру, сондай-ақ экономикалық құндылықтарды 
өңдеудің ақпараттық жүйелерінің құралдары бойынша тапсырмаларды тұжырымдауды меңгеріп, осы 
мақсаттарға жету үшін статистикалық талдау мен ақпаратты өңдеу әдістерін зерттей аласыз./В овладении 
студентами навыков формулировки задач на основе теоретических предпосылок развития экономических 
процессов, освоениии методов математики и статистики, а также средств систем обработки информации 
экономического значения.Достигнуть указанных целей, можно изучив цели статистического анализа и 
методы обработки информации.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Статистикалық ақпараттарды қорытындылау әдістерін меңгеру, 
негізгі статистикалық көрсеткіштерді есептеу, талдау әдістемесін меңгеру./В разработке и реализации 

методов статистики в практике для экономического анализа и составления индикативных планов на макро - 
микроуровнях и региональной экономике. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Нарықтық экономиканың дамуы өндірісті 
жандандыру және оның тиімділігін арттыру бағытын алдын-ала белгілейді, бұл кез-келген меншік нысанын 
ұйымдастырудың барлық аспектілерін басқаруды және жоспарлауды жетілдірумен қатар 
жүреді.Экономикалық менеджментті жетілдіру статистиканың өсіп келе жатқан рөлі мен статистикалық 
зерттеулердің ғылыми деңгейінің артуымен тығыз байланысты.«Статистика» пәнінің теориялық негіздері 
әлеуметтік-экономикалық теорияның ережелері мен диалектикалық білім беру әдісі қағидаттарынан құралған, 

сондай-ақ өндіріс тиімділігінің қол жетімді қорлары және оның даму тенденцияларының болжамдары 
анықталған индикаторлар жүйесін зерттейді./Дисциплина изучает принципы организации статистического 
наблюдения и сбора статистической информации; теоретические основы построения систем показателей 
социально-экономической статистики; методологию построения национальных счетов.Теоретическую основу 
дисциплины «Статистика» составляют положения социально-экономической теории и принцип 
диалектического метода познания.Также она изучает  системы показателей, с помощью которых выявляются 
имеющиеся резервы роста эффективности производства и прогноз тенденций его развития.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Статистика туралы ғылым, статистика теориясы мен әдістемесі, 

әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштері туралы түсінікке ие болыңыз.Әлеуметтік-
экономикалық процестерді зерттеуде статистикалық әдістерді қолданыңыз.Уақытылы басқарушылық 
шешімдер қабылдау үшін статистикалық ақпаратты жинақтау әдістемесіне ие болу./Иметь представление о 
статистике как науки, теории и методологии статистики, показателей социально-экономической 
статистики.Использовать статистические методы в анализе исследование социально-экономических 
процессов.Владеть методикой обобщения статистической информации для своевременного принятия 
управленческих решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 

Постреквизиттер/ Постреквизиты:Эконометрика/Эконометрика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Мәліметтерді талдау және экономиканы болжамдау/Анализ 
данных и  экономическое прогнозирование 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Мәліметтерді талдау және экономиканы 
болжамдау  негіздерін оқыту өткен жылдардағы немесе осы күнге болашақта әрі қарай дамуына әкелетін 
болжамдарды өңдеу мақсатымен  кәсіпорынның экономикасы жағдайын анықтайды./С помощью анализа 
данных и  экономического прогнозирования  можно выявить внутрипроизводственные резервы и опеределить 
основные направления экономического прогнозирования.Также ознакомление с мировым информационным 
рынком и тенденциями его развития;освоение студентами технологий обработки массовых данных 

экономического характера с применением статистических методов на базе современных технических и 
программных средств;изучению специальных возможностей компьютерных технологий Microsoft и 
статистических пакетов по решению задач обработки и анализа данных;освоению практических навыков по 
работе с новыми компьютерными технологиями, включающими методы статистической обработки. 
Білуі тиіс/Знать:Комбинаторика формулаларын оқиғанның  ықтималдығын табу, ықтималдарды, қосу және 



көбейту теоремаларын қолдану;СБ есептерінің математикалық моделін құру принципі, объеективті 
бағалаудың экономикалық мағынасы, тасымалдау есебінің шартын білу./Знать методы формализованного 
математико-статистического описания процессов и представления их как эконометрических моделей 
различного вида и формы, методы объективной оценки полученных результатов, основанные на системе 

общепринятых вероятностных критериев; принцип построения математической модели ЗЛП, экономическийй 
смысл объективно обусловленных оценок, условие существования решение транспортнойзадачи. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Міндетті тапсырмаларды мазмұндық компонент, белгілі бір кеңістіктік және 
уақыттық параметрлерді көрсете отырып, нақты бір нысанда қалыптастыру, қол жетімді ықтимал ақпарат 
көздерінен таңдау, сенімді және салыстырмалы ақпаратпен қамтамасыз ету, бастапқы және интеграцияланған 
ақпаратты өңдеу әдістерін таңдау және қолдану, нәтижелерді және бағалау жүйелерін мұқият талдау 
айырмашылықтардың, ерекшеліктердің, анықталған сәйкессіздіктердің себептерін анықтауға, мүмкін болатын 
ресурстарды анықтауға мүмкіндік береді процесс және олардың өлшемдері; оларды белсендіру жағдайларын 

сипаттау./Формулировать поставленную задачу в предельно конкретной форме, с указанием содержательной 
составляющей, конкретных пространственных и временных параметров;выбирать из возможных 
информационных источников доступные, обеспечивающие достоверные и сопоставимые сведения;выбирать 
и применить методы первичной и комплексной обработки информации;выполнять содержательный анализ 
полученных результатов и системы оценочных показателей;устанавливать причины выявленных различий, 
особенностей, несоответствий, определять возможные ресурсы развития процесса и их размеры; 
характеризовать условия их активизации. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Өз бетімен қарапайым эконометрикалық үлгілерді құру және 

зерттеу, үлгілердің параметрлерін бағалау мен нәтижелерін пайдалану./В выбирке и применении методов 
первичной и комплексной обработки информации; в выполнении содержательного анализа полученных 
результатов и системы оценочных показателей. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлеуметтік-экономикалық процестерді сандық сипаттаудың 
заманауи әдістерін білу, нәтижелерді талдау және олардың басқару және болжамдық мәселелерін шешу үшін 
практикалық қолдану, компьютерлік әдістерді қолдану арқылы экономикадағы математика негіздерін 
қолданбалы әдістерін синтездеу./В знании современных методов количественного описания социально-
экономических процессов, анализ результатов и практического их применения для решения управленческих и 
прогнозных задач,синтез основных прикладных методов математики в экономике с использованием 

компьютерных программ.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Бұл пән ақпараттандырудың жалпы 
мәселелерін зерттейді, автоматтандырылған ақпараттық технологиялардың, жүйелердің тұжырымдамаларын 
береді, олардың жіктелуін қамтамасыз етеді.Компьютерлік желілерде жұмыс істеу жағдайында 
пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жүйелер мен технологиялардың қажетті түрлерін 
сипаттауға ерекше көңіл бөлінеді.Деректерді талдау үшін экономикадағы ақпараттық технологияларды 
пайдалану қарастырылады./Даннная дисциплина изучает общие вопросы информатизации, даются понятия 
автоматизированных информационных технологий, систем, приводится их классификация.Особое внимание 

уделяется описанию необходимых видов обеспечения систем и технологий с учетом потребностей 
пользователей в условиях работы в компьютерных сетях.Рассматриваются использование информационных 
технологий в экономике для анализа данных. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазіргі жағдайда ақпаратты қорғау неғұрлым күрделі проблема 
болып отыр, бұл бірқатар жағдайларға байланысты, олардың негізгілері мыналар болып табылады: 
электрондық есептеу техникасы (ЭЕТ) құралдарын жаппай тарату; шифрлау технологияларын күрделендіру; 
тек мемлекеттік және әскери құпияны ғана емес, өнеркәсіптік, коммерциялық және қаржылық құпияларды 
қорғау қажеттілігі; ақпаратқа рұқсатсыз іс-қимыл жасаудың кеңеюі./Защита информации в современных 

условиях становится все более сложной проблемой, что обусловлено рядом обстоятельств, основными из 
которых являются: массовое распространение средств электронной вычислительной техники (ЭВТ); 
усложнение шифровальных технологий; необходимость защиты не только государственной и военной тайны, 
но и промышленной, коммерческой и финансовой тайн; расширяющиеся возможности несанкционированных 
действий над информацией. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Эконометрика/Эконометрика 

2 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпкерлік құқық/Предпринимательское  право 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Кәсіпкерлік құқықтың ұғымдарын, атқару 
билігінің жүзеге асыру механизмдерін оқыту, әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін 
үйретеді.Студенттерді құқық әлеміне жетелеу; алуан түрлі оқыту тәсілдерінің көмегімен студенттерге 
мемлекет және құқық, мемлекеттік- құқықтық құбылыстар мен үрдістер , әр түрлі құқық салалары туралы 
қажетті білім беру; студенттердің саяси және құқықтық мәдениетінің қалыптасуына ықпал 
жасау;студенттердің өз құқықтарын біліп, заң талаптарын орындап құқықтық мемлекет құруға 
белсенділіктерін арттыру./Обучение понятиям предпринимательского права, механизмам реализации 
исполнительной власти, формам обучения и методам административного обслуживания.Вывод студентов в 

правовой мир; предоставление студентам необходимых знаний о государстве и праве, государственно-
правовых явлениях и направлениях, различных областях права; способствовать формированию политической 
и правовой культуры студентов, расширять знания студентов о своих правах и создавать правовое 
государство путем соблюдения требований законодательства 
Білуі тиіс/Знать:Кәсіпкерлік заңдылықтарды, кәсіпкерлік құқық ғылымының пәні мен жүйесін, қаржылық 
құқық ғылымының дамуын. Мемлекет пен құқықтың туындау, дамуы және қызмет етуінің жалпы 
заңдылықтарын; құқық түсінігін, жүйесі мен көздерін, ұғымдарын, олардың әлеуметтік маңызын;ҚР 
Конституциясының негізгі қасиеттерін;заңды мінез-құлық, заң бұзушылық, жауаптылық 

ұғымдарын./Понятие, сущность, основные принципы предпринимательс.кого права как отрасли 
права.Содержание предпринимательских отношений и предпринимательской деятельности; организационно-
правовые формы хозяйствующих субъектов;особенности правового регулирования предпринимательских 
отношений; принципы, задачи, структуру, систему хозяйственного законодательства, регулирующего 
предпринимательские отношения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Кәсіпкерлік құқықтық санаттармен ойлау; қазіргі кезеңдегі алуан түрлі 



қоғамдық - саяси құбылыстарға еркін талдау жасау, өз еркімен нақты жәйттер бойынша құқықтық 
санаттарды, негізгі институттарды қолдана отырып, зерттеудің арнайы амал, тәсілдерін пайдалана отырып 
мемлекеттік - құқықтық құбылыстарға дұрыс баға беріп ойлану./Уметь применять нормативные правовые 
акты, в частности, при рассмотрении предпринимательских и гражданско-правовых споров; составлять 

различные виды предпринимательских договоров;решать задачи и ситуационные упражнения, составленные 
на основе обобщения правоприменительной и судебной практики разрешения хозяйственных споров. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қазақстан  Республикасындағы әкімшілік құқық ғылымының 
дамуын,  тарихы мен рөлі мен орнын./Иметь навыки применения полученных знаний к конкретным 
жизненным ситуациям, особенности  предпринимательского права. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Кәсіпкерлік құқық туралы ғылымның теориялық ережелерін 
және азаматтық және іскерлік құқық нормаларын меңгеру./В усвоении теоретических положений науки 
предпринимательского права и норм гражданского и предпринимательского законодательства. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән Қазақстан Республикасында 
экономикалық қатынастарды реттейтін ережелердің мазмұнын зерттейді; іскерлік қатынастар саласында 
негізгі нормативтік құқықтық актілерді зерттеу; іскерлік қарым-қатынастың ерекшеліктерін зерделеу, іскерлік 
қарым-қатынас пен кәсіпкерлік қызметтің мазмұнын негіздейді; кәсіпкерлік субъектілерінің ұйымдық-
құқықтық нысандарын; іскерлік қатынастарды құқықтық реттеу ерекшеліктері;іскерлік қатынастарды 
реттейтін экономикалық заңнама жүйесінің принциптері, мақсаттары, құрылымы зерттейді./Данная 
дисциплина  изучает содержания норм, регулирующих хозяйственные отношения в Республике Казахстан; 
изучение основных нормативных правовых актов в сфере предпринимательских отношений; изучение 

специфики предпринимательских отношений.Дает основы изучения содержания предпринимательских 
отношений и предпринимательской деятельности; организационно-правовые формы хозяйствующих 
субъектов; особенности правового регулирования предпринимательских отношений;принципы, задачи, 
структуру, систему хозяйственного законодательства, регулирующего предпринимательские отношения. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Кәсіпкерлік құқықтың негізгі теориялық ұғымдары мен 
категориялары, институттары; кәсіпкерлікті ұйымдастырудың құқықтық нысандары мен рәсімдері; 
кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруға арналған құжаттар пакетін ресімдеу, кәсіпкерлік қызметте 
қолданылатын келісімшарт түрлері; шешім қабылдау әдісі./Основные теоретические понятия и категории, 
институты предпринимательского права; правовые формы и порядок организации предпринимательства; 

виды договоров, применяемых в предпринимательской деятельности, составление пакета документов для 
организации предпринимательской деятельности; методика принятия решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 
экономики 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Әкімшілік құқық /Административное право 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Әкімшілік құқықтың ұғымдарын, атқару 
билігінің жүзеге асыру механизмдерін оқыту, әкімшілік қызметтің нысандары мен әдістерін 

үйретеді./Соотношение административного права со смежными отраслями права.Разъяснить понятие и 
особенности административного права, как науки о государственном управлении.Раскрыть особенности 
предмета и методов административного права. Рассмотреть историю развития административного права и 
современные тенденции ее развития. Рассмотреть источники административного права и ее систему. 
Білуі тиіс/Знать:Әкімшілік заңдылықтарды, әкімшілік құқық ғылымының пәні мен жүйесін, әкімшілік құқық 
ғылымының дамуын./Понятие, сущность, основные принципы административного права как отрасли права. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Әкімшілік құқықтың мемлекеттік басқару әдісі ретінде түсінігі мен 
ерекшеліктерін түсіндіріп, тақырыптың ерекшеліктерін және әкімшілік құқық әдістерін ашыңыз./Разъяснить 

понятие и особенности административного права, как науки о государственном управлении.Раскрыть 
особенности предмета и методов административного права.  
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қазақстан  Республикасындағы әкімшілік құқық ғылымының 
дамуын,  тарихы мен рөлі мен орнын./Иметь навыки применения полученных знаний к конкретным 
жизненным ситуациям,в  особенности современного административного права. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әкімшілік құқық салаларының жеке саласы және құқықтық 
циклдің алдыңғы қатарлы саласын білу./В понятии и особенности административного права, как науки о 
государственном управлении. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Әкімшілік құқық - мемлекеттің атқарушы 
органдарын ұйымдастыру мен пайдалану процесінде әлеуметтік қатынастарды реттейтін құқықтық 
нормалардың жиынтығы болып табылатын заңның негізгі саласы. Жоғарыда келтірілген анықтама ең 
заманауи болып табылады, өйткені мемлекеттік басқару функциясын жүзеге асырумен айналысатын 
атқарушы органдар, яғни мемлекеттік басқару.Экономикалық білім беру жүйесінде құқықтық оқыту маңызды 
орын алады.«Әкімшілік құқық» курсы жалпы білім беру құндылығы ғана емес.Ол болашақ бухгалтерлерді 
экономиканың әртүрлі салаларында және менеджерлермен заңның әрекет ету механизмімен таныстыру және 
бұл механизммен жұмыс істеудің алғашқы дағдыларын беру үшін арналған./Административное право- это 
базовая отрасль права, представляющая собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в процессе организации и деятельности исполнительных органов государства.Приведенное 
определение является наиболее современным, так как именно органы исполнительной власти занимаются 
реализацией функции государственного управления, то есть государственным управлением.В системе 
экономического образования важное место занимает правовая подготовка.Курс «Административное право» 
имеет не просто общеобразовательное значение.Он предназначен для того, чтобы ознакомить будущих 
бухгалтеровв различных областях экономики и управленцев с механизмом действия права и дать первые 
навыки работы с этим механизмом. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Әкімшілік құқық өзінің серпінділігімен ерекшеленеді және 

мемлекеттік органдар жүйесінде, сондай – ақ әкімшілік-құқықтық салада қолданыстағы нормативтік актілер 
жүйесінде тұрақты өзгерістермен сипатталады. Курстың теориялық негізін республиканың әкімшілік 
заңнамасы саласындағы нормативтік-құқықтық актілер, сондай - ақ Әкімшілік құқық саласындағы отандық 
және шетелдік ғалымдардың іргелі ғылыми-практикалық еңбектері құрайды.Осыған байланысты осы пәнді 
оқу барысында арнайы білімді, іскерлікті, дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқытудың интерактивті 



әдістерін: дискуссиялар, презентациялар, ситуациялық есептер, жобалар әдісі, кейсметод, қысқа баяндама, 
ашық және жабық тесттер және т. б. пайдаланған жөн./Административное право отличается свое 
динамичностью и характеризуется постоянными изменениями как в системе государственных органов, так и в 
системе нормативных актов, действующих в административно – правовой сфере.Соответственно 

теоретическую основу курса составляют нормативно-правовые акты в сфере административного 
законодательства республики, а также фундаментальные научно - практические труды отечественных и 
зарубежных ученых в области административного права. В этой связи в процессе изучения данной 
дисциплины целесообразно использовать интерактивные методы обучения, направленные на формирование 
специальных знаний, умений, навыков: дискуссии, презентации, ситуационные задачи, метод проектов, 
кейсметод, короткий доклад, открытые и закрытые тесты и др. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Экономиканы мемлекеттік реттеу/Государственное регулирование 

экономики 

3 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Маркетинг/Маркетинг  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың негізгі мақсаты - әр түрлі меншік 
нысандары мен қызмет салалары кәсіпорындарының (ұйымдарының) шеңберінде стратегиялық және 
тактикалық маркетингтік қызметті ұйымдастыру саласындағы студенттердің білімдерін жетілдіру./Основная 
цель курса овладение студентами знаниями в области организации стратегической и тактической 
маркетинговой деятельности в рамкахпредприятий (организаций) различных форм собственности и сфер 
деятельности. 

Білуі тиіс/Знать:Маркетинг тұжырымдамасын білу және оларды салыстыру, нарықтағы тауарлардың 
орналасуын талдау, ұсынылған қағидалардың біріне сәйкес маркетингтік қызметтің құрылымын құру./Знать 
концепции маркетинга и уметь их сравнивать;анализировать позиционирование товара на рынке;строить 
структуру маркетинговой службы по одному из предложенных принципов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Компанияның маркетингілік ортасының сыртқы факторларын талдау, сатып 
алу туралы шешім қабылдау процесін талдау, компанияның мақсаттары мен мүмкіндіктеріне байланысты 
нарықтың стратегиясын айқындау, өмірлік циклдың маркетингтік стратегияға әсерін анықтау, баға белгілеу 
әдістерін анықтау, маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу, іскерлік шешімдер қабылдау кезінде білімін 

пайдалану проблемаларды шешуде нәтижелерді талдаңыз./Анализировать внешние факторы маркетинговой 
среды на фирму;анализировать процесс принятия решений о покупке;определить стратегию охвата рынка в 
зависимости от цели и возможности фирмы;определять влияние жизненного цикла на стратегию 
маркетинга;определять методы установления цены;составлять программы маркетинга;использовать знания 
при принятии хозяйственных решений;анализировать полученные результаты при решении задач. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Баға беру әдістерін анықтау; маркетингтік бағдарламалар 
жасау;экономикалық шешімдер қабылдау кезінде білімін қолданады; проблемаларды шешуде нәтижелерді 
талдаңыз./Определять методы установления цены; составлять программы маркетинга; использовать знания 

при принятии хозяйственных решений; анализировать полученные результаты при решении задач. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қызметтерді өткізуде, интегралдық маркетингтік 
коммуникацияларда біліктілікті болуы қажет./В необходимости обладать компетенцией в предоставлении 
услуг, интегрированных маркетинговых коммуникаций.  
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пәндер маркетинг саласындағы негізгі 
мәселелерді меңгеруге мүмкіндік береді; кәсiпорынның маркетингтiк қызметiнiң мазмұнын тексеру; 
маркетингтік қоспаны әзірлеу және енгізу; практикалық жағдайларда теориялық білімді пайдалану дағдылары 
мен қабілеттерін, сондай-ақ кәсіптік қызмет үшін қажетті құзыреттерді қалыптастыру./Дисциплина позволяет 

освоить   основные вопросы   в области маркетинга; изучить содержания маркетинговой деятельности 
предприятия; разработку и внедрение комплекса маркетинга; приобретение умений и навыков использования 
теоретических знаний в практических ситуациях, а также формирования необходимых для профессиональной 
деятельности компетенций. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән маркетингтің теориялық мәселелерін, атап айтқанда 
маркетинг түрлерінің түсінігі мен жіктелуін, маркетингтің мақсаттары, міндеттері, функциялары мен 
мәселелерін, маркетингтік макро және микро орта, маркетингтік зерттеулер, нарықты сегменттеу, нарықтағы 
тұтынушылардың мінез-құлқын, тауарлар мен қызметтерді бөлу арналары, баға белгілеу ерекшеліктері, 
қызметтер маркетингі және оның ерекшелігі, тауар саясаты./Дисциплина изучает теоретические вопросы 

маркетинга, а именно понятие и классификация видов маркетинга, цели, задачи, функции и вопросы 
маркетинга, маркетинговая макро и микросреда, маркетинговые исследования, сегментирование рынка, 
поведение потребителей на рынке, каналы распределения товаров и услуг, особенности ценообразования, 
маркетинг услуг и его специфика, товарная политика. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы /Экономика предприятия 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Менеджмент/Менеджмент 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и 

задачидисциплины:Менеджмент  басқарудың    мақсатына  адамдардың    еңбек  белсенділігін  ынта-
ықыласы    арқылы  көтеріп,  олардыңң  тиімді    жұмысының  негізінде   жетуді  ұйғарады.Бұл пәннің 
міндеттері: менеджметтің даму кезеңдерін қарастыру;  менеджменттің мақсаттарын, қызетгерін және 
қағидаларын оқу; ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару құрылымдарын зерттеу; 
менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру; басқару құрлмы және еңбек процесттерін оқу; басқару шешімдер 
теориясын қарастыру./Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов базовой 
системы теоретических знаний об основах управления современной организацией, основных принципах 
принятия управленческих решений и о глобальных факторах управленческой деятельности.Задача освоения 

дисциплины – формирование у студентов навыков самостоятельного использования теоретических знаний 
для повышения эффективности управления организацией. 
Білуі тиіс/Знать:Менеджменттің мәні және мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, 
қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін 
әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және жүзеге асыру мәселелерін қарастырылады./Основные понятия, 
методы и инструменты качественного анализа процессов управления — основные элементы стратегического 

http://girniy.ru/metisa/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B+%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B+%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D2%A3+%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%D0%BD+%D0%B6%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%83a/main.html


управления; альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции поведения на различных 
уровнях организации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Топқа және жеке адамдарға басшылық ету, өзара қарым- катынас жасау, дау-
дамай мәселелерін шеше білу. ұйымдастыру, жоспарлау, бақылау, шешім қабылдау және оны жүзеге 

асыру./Применять качества лидерства и управление личностью, отношения, умение разрешать споры. 
организация, планирование, мониторинг, принятие решений и реализация. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Ұйымдастырушылық формаларды жене ұйымды баскару 
құрылымдарын зерттеу; менеджменттің негізгі әдістерді қарастыру; басқару құрлмы және еңбек процесттерін 
оқу; басқару шешімдер теориясын қарастыру./В исследовании организационных форм и организационных 
структур управления; рассмотрение ключевых методов управления; в знании структуры управления и 
изучение трудовых процессов; в применении теори управленческих решений.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Қазіргі заманғы ұйымдық басқару негіздері туралы теориялық 

білімдердің негізгі жүйесін білу, басқару шешімдерін қабылдаудың негізгі принциптері және жаһандық 
басқару факторлары./В знании базовой системы теоретических знаний об основах управления современной 
организацией, основных принципах принятия управленческих решений и о глобальных факторах 
управленческой деятельности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл курста менеджменттің мәні және 
мазмұны туралы негізгі түсініктерді, жүйелік қағидаларын, қалыптастыру процестерін, негізгі атқаратын 
қызметтерін, басқару шешімдерінің мәнін, басқару шешімдерін әзірлеу технологиясын, шешім қабылдау және 
жүзеге асыру мәселелері қарастырылған./Данный курс изучает основные понятия, методы и инструменты 

качественного анализа процессов управления - основные элементы стратегического управления; 
альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции поведения на различных уровнях 
организации. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Менеджменттің даму динамикасын оның мектептері, 
тұжырымдамалары мен тәсілдері тұрғысынан білу; қазіргі заманғы ұйымдағы менеджердің міндеттері, 
рөлдері; Ұйымдағы адамдардың өзара әрекеттесуінің негізгі аспектілері, оның ішінде мотивация, топтық 
динамика, көшбасшылық және қақтығыстар, өзгерістерді басқару және ұйымдастыру мәселелері; Ұйымның 
мақсаттар жүйесін анықтай білу, оларды жүзеге асырудың стратегиясы мен тактикасын жасау; ішкі және 
сыртқы орта факторларын анықтау, басқару функцияларын орындау үшін қажетті ақпаратты іздеу және 

талдау; мақсат қою және кәсіби функцияларды жүзеге асырумен байланысты міндеттерді тұжырымдау, 
белгілі бір ұйымдағы типтік басқару міндеттерінің шешімін табу.Ұйымдастырушылық мақсаттарға жетуге, 
тиімді басқарушылық шешімдерді талдауға және таңдауға қызметкерлерді жұмылдыратын жұмыс әдістері 
мен әдістерін қолдану дағдылары./Знать динамику развития менеджмента с точки зрения его школ, 
концепций и подходов; задачи, роли менеджера в современной организации; основные аспекты 
взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, лидерства и 
управления конфликтами и изменениями и организации; уметь определять систему целей организации, 
разрабатывать стратегию и тактику их реализации; выявлять факторы внутренней и внешней среды, 

осуществлять поиск и анализ информации, необходимой для выполнения управленческих функций; ставить 
цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, находить решения 
типовых управленческих задач в конкретной организации.Владеть навыками применения методов и приемов 
работы, мобилизующих персонал на достижение целей организации, анализа и выбора эффективных 
управленческих решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория /Экономическая теория 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Басқару есебі-1/Управленческий учет-1 

4 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың мақсаты: кәсіпорынның өндірістік 
қызметінің материалдық, техникалық және әлеуметтік-экономикалық жағдайының байланыстары туралы 
кешенді білімді қалыптастыру. Курстың мақсаты: нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорын 
экономикасының теориялық және практикалық негіздерін меңгеру../Цель курса: формирование комплексных 
знаний о связях материально-технических и социально-экономических условий производства деятельности 
предприятия.Задачи курса: овладеть теоретическими и практическими основами экономики предприятия в 
условиях рыночных отношений. 
Білуі тиіс/Знать:Кәсіпорын шаруашылығының теориялық және практикалық негіздері әртүрлі ұйымдық-

құқықтық нысандардағы фирмалар мен кәсіпорындардың жұмыс істеу механизмдерін білу./Механизмы 
функционирования фирм и предприятий различных организационно-правовых форм, теоретические и 
практические основы экономики предприятия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпорынның тиімділігін кешенді талдау бойынша теориялық және 
практикалық білімдерді қолдану./Применять теоретические и практические знания по комплексному анализу 
эффективности деятельности предприятия. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорынның келешек және ағымдағы міндеттерін шешу 
стратегиясын әзірлеу мен анықтауда, оның мақсаттарына жету./В разработке и определении стратегий 

решения перспективных и текущих задач предприятия, достижения поставленных целей. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қорларды ұтымды пайдалану әдістерін әзірлеуде және 
кәсіпорынды басқару максималды пайда үшін./В освоении методов рационального использования ресурсов и 
управление предприятием для получения максимальной прибыли. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Экономиканы ұйымдастыру (кәсіпорындар) - 
бұл кәсіпорынның қызметі, кәсіпкерлік шешімдерді әзірлеу және қабылдау үдерісі, кәсіпорынның өндірістік 
құрылымы, өндіріс түрлерінің түрлері, өндірістік циклді ұйымдастыру, кәсіпорындарды басқару процесін 
ұйымдастыру, тәуелсіз экономикалық тәртіп болып табылады. экономикалық стратегияны таңдау; 

кәсіпорынның тіркелген және айналым капиталын пайдалану және қалыптастыру; кәсіпорынның өндірістік 
шығындарын және баға саясатын қалыптастыру; кәсіпорынның қаржы ресурстары және экономикалық 
қызметтің нәтижелерін бағалау; инновациялық және инвестициялық саясат./Экономика организации 
(предприятий) представляет собой самостоятельную экономическую дисциплину, предметом изучения 
которой является деятельность предприятия, процесс разработки и принятия хозяйственных решений.Также 
рассматривает следующие вопросы: производственную структуру предприятия, типов промышленного 
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производства, организацию производственного цикла;организацию процесса управления предприятием; 
выбора хозяйственной стратегии;использования и формирования основного и оборотного капитала 
предприятия; формирование издержек производства и ценовой политики предприятия; финансовых ресурсов 
предприятия и оценки результатов хозяйственной деятельности;инновационной и инвестиционной политики 

предприятия. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:"Кәсіпорын экономикасы" пәні кәсіпорын қызметінің сапалық 
және сандық сипаттамаларын, өндірістің тиімділігі мен шығындарын анықтау әдістерін ашады.Бұл білімдер 
ҚР экономикасын басқарудың түрлі деңгейлеріндегі экономистер жұмысының негізгі мазмұны болуы 
тиіс./Дисциплина «Экономика предприятия» раскрывает качественные и количественные характеристики 
деятельности предприятия, методы определения затрат и эффективности производства.Эти знания должны 
стать основным содержанием работы экономистов на разных уровнях управления экономикой РК. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық талдау/Финансовый анализ 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Әлемдік экономикасы/Мировая экономика  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл пән - әлемдік экономика дамуының жүйені, 
құрылымды өзгерту перспективаларын, дүниежүзілік экономиканың динамикасын және жекелеген елдердің 
экономикалық жүйелерін реттейтін заңдар.Пәннің мақсаты: дамудың негізгі кезеңдерін және қазіргі заманғы 
әлемдік экономиканың құрылымын білу; әлемдік экономиканың субъектілері және елдердің әлеуметтік-
экономикалық дамуы туралы идеялары бар; әлемдік экономикадағы елдердің жіктелуі туралы, МРТ түрлері 
мен формалары туралы білу, табиғи-ресурстық әлеуеті және әлемдік экономиканың адами ресурстары туралы 

білу; әлемдік экономиканың жаһандану идеясы бар; қазіргі заманғы әлемдік экономиканың жаһандық 
проблемалары туралы идеяны білу; әлемдік экономика саласындағы аналитикалық және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу./Предмет изучения дисциплины – закономерности развития мировой экономики как 
системы, перспективы изменения структуры, динамики мирового хозяйства и экономических систем 
отдельных стран.Задачи изучения дисциплины: знать основные этапы развития и структуру современного 
мирового хозяйства; иметь представление о субъектах мирового хозяйства и уровень социально-
экономического развития стран; иметь представление о классификации стран в мировой экономике;знать о 
видах и формах МРТ;знать о природно – ресурсном потенциале и о человеческих ресурсах мирового 
хозяйства; иметь представление о глобализации мирового хозяйства; иметь представление о глобальных 

проблемах современного мирового хозяйства; проводить аналитическую и исследовательскую работу в сфере 
мировой экономики. 
Білуі тиіс/Знать:Қазіргі әлемдік экономика құрылымы, елдердің негізгі топтары; әлемдік экономиканың 
теориясы және әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін өлшеу әдістерін./ Структуру современного мирового 
хозяйства, основные группы стран; теорию мировой экономики и методику измерения уровня социально-
экономического развития.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ұлттық және халықаралық экономикалық ұйымдардың басылымдары негізінде 
әлемдік экономика жағдайы туралы алғашқы статистикалық деректерді жинау; сыртқы экономикалық 

қызметтегі шешімдер қабылдау үшін әртүрлі жағдайларда қолданылатын білімді дұрыс пайдалану және 
әлемдік экономиканың білім жүйесін жеке елдер мен топтардың даму деңгейі туралы деректерді талдау және 
салыстыру үшін пайдалану. /Осуществлять сбор первичных статистических данных о состоянии мировой 
экономики на основе публикаций национальных и международных экономических организаций; грамотно 
оперировать полученными знаниями и применять их в разных ситуациях для принятия решений по вопросам 
внешнеэкономической деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Әлемдік экономиканың ресурстық базасын талдау және бағалау 
әдістерін білу және қолдану, қазіргі әлемдік экономикадағы Қазақстанның орны мен рөлін және оның 

экономикасын әлемдік экономикалық қатынастарға интеграциялау проблемаларын талдау және бағалау 
әдістері./В знании и примененииметодов анализа и оценки ресурсной базы мирового хозяйства;методов 
анализа и оценке места и роли РК в современном мировом хозяйстве и проблемах интегрирования её 
экономики в мировые хозяйственные связи. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Әлемдік экономика туралы білім жүйесін жекелеген елдердің 
және елдер топтарының даму деңгейі туралы деректерді талдау және салыстыру. /В использовании систему 
знаний о мировом хозяйстве для анализа и сопоставления данных об уровнях развития отдельных стран и 
групп стран. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Әлемдік экономика - оның құрамдас 
бөліктерінің көптігін қамтитын күрделі жүйе.Бұл жүйенің негізі жекелеген мемлекеттердің шеңберінен 
шығатын материалдық және рухани байлықтарды халықаралық және ұлттық өндіру, оларды бөлу, айырбастау 
және тұтыну арқылы қалыптасады. Әлемдік репродуктивтік процестің осы кезеңдерінің әрқайсысы ғаламдық 
деңгейде де, жекелеген елдерде де олардың орнына және тұтастай алғанда үлесіне байланысты әлемдік 
экономиканың жұмысына әсер етеді../Мировая экономика – сложная система, которая включает в себя 
большое количество составляющих ее элементов.Основу этой системы образуют международное и 
ограниченное рамками отдельных государств национальное производство материальных и духовных благ, их 
распределение, обмен и потребление.Каждая из этих фаз мирового воспроизводственного процесса как в 

глобальном масштабе, так в рамках отдельных стран в зависимости от их места и доли в целом оказывает 
влияние на функционирование мирового хозяйства. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бағдарлама әлемдік экономиканы дамытудың теориялық 
негіздерін, принциптері мен ерекшеліктерін зерделеуге, оның жұмыс істеуінің маңызды тетіктерін және 
талдаудың қазіргі заманғы әдістерін игеруге бағытталған, бұл осы салада тиімді және жауапты шешімдер 
қабылдауға қабілетті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді./Программа направлена на изучение 
теоретических основ, принципов и особенностей развития мировой экономики, освоение важнейших 
механизмов ее функционирования и современных методов анализа, что способствует подготовке 

специалистов, способных принимать эффективные и ответственные решения в данной сфере. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік /Финансовая отчетность 
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5 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Мемлекеттік бюджет» курсы мемлекеттік 
бюджетті экономикалық категория ретінде экономиканы басқару үшін мемлекет қолданылатын және 
мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары ретінде қарастырады.Мемлекеттегі каржылық-экономикалық реттеу 

әдістері мен нысандарының өзгеруі мемлекеттік және аумақтық қаржылар мәселесін егжей-тегжейлі және 
жан-жақты зерттеуді қажет етеді.Бұл курста әрі қарай ҚР-ның бюджет жүйесі, бюджеттердің жеке түрлерінің 
мазмұны мен мақсаттары, бюджет жүйесін басқару бойынша қаржы органдарының жұмысы 
қарастырылады.Бұл курста әрі қарай ҚР-ның бюджет жүйесі, бюджеттердің жеке түрлерінің мазмұны мен 
мақсаттары, бюджет жүйесін басқару бойынша қаржы органдарының жұмысы қарастырылады./Курс 
«Государственный бюджет» рассматривает государственный бюджет как экономическую категорию, 
используемую государством в качестве основного финансового плана экономики для управления 
экономикой.Изменения в методах и формах финансово-экономического регулирования в государстве требуют 

детального и тщательного изучения вопросов государственного и территориального финансирования. Далее, 
бюджетная система Республики Казахстан, содержание и задачи отдельных видов бюджетов, а также работа 
финансовых органов по управлению бюджетной системой. Бюджетная система Республики Казахстан, 
содержание и цели отдельных видов бюджетов, будут рассмотрены работы финансовых органов по 
управлению бюджетной системой. 
Білуі тиіс/Знать:Қазақстан қаржы институтының ерекшеліктерін   ашу, қаржы нарығына қатысушылардың,  
кәсіби мамандардың қызметтеріне талдау жасау және оқу,  қаржы нарығының құралдарының қажеттілігін 
және мүмкіндіктерін оқу, қаржы институттарының тәуекелдіктерді бағалауы және жағымсыз салдарларды  

азайту жолдары./Принципы построения государственного бюджета, бюджетное устройство и особенности 
бюджетного процесса ;основные принципы бюджетного планирования, а также особенности наполнения и 
функционирования внебюджетных фондов и их роль в решении социальных проблем. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бюджеттік сыныптауды, экономикалық мазмұнды және бюджеттің жекелеген 
түрлерінің құнын, бюджет кірістерін, мемлекеттік бюджет шығыстарының жүйесін және Қазақстан 
Республикасының бюджетін дайындауды және орындауды ажырата білу./Умение различать бюджетную 
классификацию, экономическое содержание и стоимость отдельных видов бюджета, доходы бюджета, 
систему расходов государственного бюджета и составление и исполнение бюджета Республики Казахстан. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық органдардың бюджет жүйесін басқарудағы жұмысын, 

олардың мазмұны мен бюджеттердің жекелеген түрлерінің мақсаттарын білуге, сондай-ақ практикада 
алынған деректерді қолдануда./В знании работы и деятельности финансовых органов по управлению 
бюджетной системой, их содержание и цели отдельных видов бюджетов.Также в применении полученных 
данных на практике.   
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Мемлекеттік бюджетті, бюджеттік құрылымды және бюджеттік 
процестің ерекшеліктерін, бюджеттік жоспарлаудың негізгі принциптерін, сондай-ақ бюджеттен тыс 
қорларды толтыру және пайдалану ерекшеліктерін құру кезінде./В построении государственного бюджета, 
бюджетное устройство и особенности бюджетного процесса;основные принципы бюджетного планирования, 

а также особенности наполнения и функционирования внебюджетных фондов. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Мемлекеттік бюджет» курсы мемлекет 
бюджетін мемлекеттің негізгі қаржы жоспары ретінде басқару үшін пайдаланатын экономикалық санат 
ретінде қарастырады.Өндірістегі қаржылық-экономикалық реттеудің нысандары мен әдістерін өзгерту 
мемлекеттік аумақтық қаржыландыру проблемаларын егжей-тегжейлі зерделеуді талап етеді.Бюджеттік 
жүйенің негіздері Қазақстан Республикасының бюджетінің жекелеген түрлерінің мазмұны мен міндеттері, 
бюджет жүйесін басқарудағы қаржы органдарының жұмысы тақырып.«Мемлекеттік бюджет» курсын 
зерттеудің маңызды аспектісі бюджеттік сыныптауды (функционалдық топ, функция, субфункция, мекеме, 

бағдарлама, кіші бағдарлама, санат, сыныбы, сыныбы және ерекшелігі) зерттеу болып табылады. Курстың 
маңызды бағыты жоспарлау әдіснамасына, негізгі функционалдық топтарға арналған мемлекеттік бюджет 
шығыстарына (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және т.б.) беріледі. Сонымен бірге, 
бюджет қаржысын қайта бөлу ауқымы қарастырылған, Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде тұрғындарды 
бюджетпен қамтамасыз етудің елеулі тепе-теңдігі бюджеттік үнемдеу режимін енгізуді ынталандыратын, 
бюджетті теңестірудің ғылыми негізделген әдісін талап етеді.Бюджеттік жүйенің маңызды 
мәселелері:құрылыстың принциптері, бюджет құрылымы мен процесі, барлық деңгейдегі бюджеттердің 
кірістері мен шығыстары, бюджеттің кассалық орындалуы «Мемлекеттік бюджет» - бұл арнайы пән болып 

табылады және оның мақсаты студенттерді бюджетті орындау, шолу, мақұлдау және бекіту кезінде 
теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету болып табылады Бюджет саласындағы заңнамалық 
және атқарушы билік органдарының міндеттеріне ерекше назар аударылады./Курс «Государственный 
бюджет» рассматривает госбюджет как экономическую категорию используемый государством для 
управления экономикой, как основной финансовый план государства.Изменение форм и методов финансово-
экономического регулирования в стране требует детального и всестороннего изучения проблем 
государственных территориальных финансов.В курсе логически последовательно рассматриваются основы 
бюджетной системы Республики Казахстан, содержание и задачи отдельных видов бюджетов, работа 
финорганов по управлению бюджетной системой.Важной стороной изучения курса «Государственный 

бюджет» является изучение бюджетной классификации (функциональная группа, функция, подфункция, 
учреждение, программа, подпрограмма, категория, класс, подкласс и специфика).Существенное место в курсе 
отводится методике планирования, расходов госбюджета по основным функциональным группам 
(образование, здравоохранение, социальное обеспечение и так далее).При этом рассматриваются масштабы 
перераспределения бюджетных денег, существенная неравномерность бюджетной обеспеченности населения 
в различных регионах Казахстана требует наличия прозрачной, научно-обоснованной методики бюджетного 
выравнивания, стимулирования введения режима экономии бюджетных денег.Раскрыты важнейшие вопросы 
бюджетной системы: принципы построения, бюджетное устройство и процесс, доходы и расходы бюджетов 

всех уровней, кассовое исполнение бюджета.«Государственный бюджет» - специальная дисциплина и ее цель 
– обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по составлению, рассмотрению, 
утверждению исполнению бюджетов.Особое внимание уделяется задачам законодательных и 
исполнительных органов власти в области бюджета. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесінің құрылымын, 



функционалдық, ведомстволық және экономикалық сипаттамалары бойынша бюджет шығыстарының 
ерекшеліктерін, қазынашылықтардың қызмет ету тұжырымдамасын оқып үйрену.Бюджет жобаларын 
дайындау мен олардың орындалуын бағалау үшін қажетті есептеулерді орындау мүмкіндігі. Бюджет 
ақпаратын қорыту дағдыларына ие болу./Изучение структуры бюджетной системы РК, специфику расходов 

бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим характеристикам, концепции 
функционирования казначейств. Умение выполнять расчеты необходимые для оценки составления проектов 
бюджетов и их исполнения. Иметь навыки обобщения информации бюджетной сферы. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе /Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Бюджет органдардағы бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Шет мемлекеттер қаржысы/Финансы зарубежных стран   
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Шет елдердің қаржысы» мақсаты шет елдердің 

қаржы жүйелерін болашақ мамандар теориялық білімдерін қалыптастыру болып табылады, әрине, қаржы 
саясаты; талдау олардың нысандары мен бағыттары эволюция, сондай-ақ практикалық дағдылар кіреді: шет 
мемлекеттердің қаржы қалыптастырудың теориялық негіздерін меңгеру; қаржы даму ерекшеліктері туралы 
білімді ұрпақ, шет елдерде қаржы саясатының мақсаттары мен құралдарын зерттеу, ақша-кредит және 
валюталық саясат, оның қарым-қатынас; бюджеттік процестің сатыларын талдау; фискалдық федерализм 
және бюджетаралық қатынастар түсіндіруді бағалайды; әлеуметтік қаржыландыруды зерттеу./Целью курса 
«Финансы зарубежных стран» является формирование у будущих специалистов теоретических знаний о 
финансовых системах иностранных государств, их формах и направлениях эволюции, а также практических 

навыков анализа особенностей финансовой политики.К задачам курса относятся: усвоение теоретических 
основ формирования финансов зарубежных государств; формирование знаний об особенностях развития 
финансов конкретных стран;изучение целей и инструментов проведения финансовой политики в зарубежных 
странах, ее взаимосвязей с денежно-кредитной и валютной политикой; анализ стадий бюджетного 
процесса;уяснение значения бюджетного федерализма и межбюджетных отношений; изучение особенностей 
финансирования социальной сферы. 
Білуі тиіс/Знать:Шет елдердің қаржылық жүйелерін теориялық білімі, олардың формалары мен эволюция 
бағыттары, сондай-ақ қаржылық саясаттың сипаттамаларын талдау бойынша практикалық 
дағдылар./Теоретические знания о финансовых системах иностранных государств, их формах и направлениях 

эволюции, а также практических навыков анализа особенностей финансовой политики. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Использование социально-экономических процессов в регулировании, 
финансировании политики определения и реализации механизмов реализации финансово-экономических 
мероприятий, планирование. бюджетирование и прогнозирование финансово-экономических процессов; 
приобретение финансово-аналитических работ с финансовой отчетностью, приобретение международных 
финансовых институтов и их адаптация к отечественной практике./Использовать в регулировании социально-
экономических процессов;определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма 
её реализации;обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования. бюджетирования и 

прогнозирования финансово-экономических процессов;приобретение навыков аналитической работы с 
финансовой отчётностью;изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в 
отечественную практику. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Финансирование финансово-экономических процессов, 
связанных с финансовым посредничеством, планированием, составлением бюджета и прогнозированием, 
финансовый анализ финансовых операций и финансовых инструментов международных финансовых 
организаций и их адаптация к отечественной практике./Обладание навыками организации финансовых 
взаимосвязей, планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-экономических 

процессов;приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью;изучение 
международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Шет мемлекеттер қаржы институтының ерекшеліктерін   ашу, 
қаржы нарығына қатысушылардың,  кәсіби мамандардың қызметтеріне талдау жасау және оқу,  қаржы 
нарығының құралдарының қажеттілігін және мүмкіндіктерін оқу, қаржы институттарының тәуекелдіктерді 
бағалауы және жағымсыз салдарларды  азайту жолдары./В бюджетировании и прогнозировании финансово-
экономических процессов; приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью; 
изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику.  

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән шет елдердің қаржы санаттарының 
сипатын және оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде қолдануды зерттейді; қаржы саясаты 
стратегиясының бағыттарын айқындау және оны жүзеге асыру механизмін жасау қаржы қатынастарын 
ұйымдастырудағы дағдылар, қаржы-экономикалық процестерді жоспарлау, бюджеттеу және болжамдау; 
аналитикалық дағдыларды қаржы есебімен сатып алу, шет елдердің қаржылық ұйымдарының халықаралық 
тәжірибесін зерттеу және оның отандық тәжірибеге бейімделуі./Данная дисциплина изучает характер 
финансовых категорий зарубежных стран и их использование в регулировании социально-экономических 
процессов;определение направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма её 
реализации;обладание навыками организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и 

прогнозирования финансово-экономических процессов;приобретение навыков аналитической работы с 
финансовой отчётностью;изучение международного опыта финансовых организаций зарубежных стран и его 
адаптация в отечественную практику. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән қаржылық категориялардың табиғатын және олардың 
әлеуметтік-экономикалық процестерді реттеуде қолданылуын зерттейді; қаржылық саясат стратегиясының 
бағыттарын айқындау және оны іске асыру тетігін әзірлеу; қаржылық қатынастарды ұйымдастыру, 
жоспарлау, қаржылық жоспарлау және қаржылық-экономикалық процестерді болжау дағдылары; қаржылық 
есеп берумен аналитикалық жұмыс дағдыларын меңгеру; қаржы ұйымдарының халықаралық тәжірибесін 

зерделеу және оны отандық тәжірибеге бейімдеу болып табылады./Дисциплина изучает характер финансовых 
категорий и их использование в регулировании социально-экономических процессов; определение 
направлений стратегии финансовой политики и выработка механизма её реализации; обладание навыками 
организации финансовых взаимосвязей, планирования, бюджетирования и прогнозирования финансово-
экономических процессов; приобретение навыков аналитической работы с финансовой отчётностью; 



изучение международного опыта финансовых организаций и его адаптация в отечественную практику. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржыға кіріспе /Введение в финансы 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Бюджет органдардағы бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в 
бюджетных организациях 

6 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Сақтандыру /Страхование 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Сақтандыру саласында систематикалық білім 
беру, соның ішінде, сақтандырудың теоретикалық аспектілерінде, сақтандыру жұмысын қалыптастсыру және 
сақтандыру қарым-қатынасын қадағалау, сақатандыруды салалары бойынша қарастыру./Дать 
систематические знания в области страхового дела, в частности, теоретических аспектов страхования, 
организации страхового дела, государственного регулирования страховых отношений, определения 
особенностей страхования по его отраслям. 
Білуі тиіс/Знать:Сақтандыру теориясының негізгі теоретикалық мәні жөнінде мағұлмат;сақтандырудың 

спецификалық негізгі принциптерін./Определенный минимум необходимых теоретических знаний по теории 
страхования; основные принципы организации специфических особенностей страхования. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Сақтандыру бизнесінің тәжірбиелік және оның негізгі қатынасын 
қолдану./Осмыслить теорию и практику страхового бизнеса и использовать его основные положения. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Сақтандыру қатынастарының түрлерін анықтау дағдылары; 
сақтандыру тәуекелін бағалау, сақтандыру шартының талаптары; сақтандыру шарты бойынша жарамсыз деп 
тану және жарамсыз мәмілелерді негіздеу./Навыками определения видов страхового правоотношения; оценки 
страхового риска, условий договора страхования; определения оснований признания недействительной и 

ничтожной сделки, применительно к договорам страхования. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:ҚР-ғы  сақтандыру ісі  саласындағы жұмысын ұйымдастыру./В 
области организации страхового дела в РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Сақтандыру қаржы экономикалық өндірістік 
қатынастардың ажырамас бөлігі болып табылады және тұрғындардың арасындағы қоғамдық экономикалық 
қатынастың көне категориясы болып табылады.Сақтандыру тәуекел түсінігімен тығыз байланысты , 
сондықтан да сақтандыру сөзінің бастапқы мағынасы қорқу, үрей, қорғау сөздерімен бірге ұшырасады.Нарық 
жағдайында әрбір тұлғаның өз жұмысынан, табысынан, капиталынан айырылып не бір бөлігінен айырылып 
қалу тәуекелі өте жоғары.Еңбектің қоғамдық бөлінісінің, айырбастың, мүліктік теңсіздік пен жеке меншіктің 

пайда болуымен байланысты оның иелерінің мүліктерін жоғалтып алу қорқынышы да өсе түсті.Мүлікті 
жоғалтып алу қорқынышын сейілту сақтандыру қызметіне деген қажеттілікті туғызды./Страхование является 
неотъемлемой частью финансово-экономически производственных отношений и является древней категорией 
общественно-экономических отношений среди населения.Страхование тесно связано с понятием страховой 
риск, поэтому  первоначальное значение слова связано с такими понятиями как   страх, тревога, способ 
защиты.Для экономики характерна более высокая степень риска, связанного с возможностью возникновения 
не только стихийных бедствий, но и с наступлением экономических кризисов, спадов производства, 
инфляции, политической нестабильности и других явлений.В связи с общественным разделением труда, 

обмена, имущественного неравенства, с приобретением частной собственности у владельцев  начал расти 
страх о потери имущества. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Сақтандыру» пәнінің мазмұны сақтандыру саласындағы 
жоғары білікті мамандарға қойылатын талаптарға сәйкес қажетті білім алуға мүмкіндік береді.Студент 
сақтандырудың теориялық негіздерін, қоғамдық үрдістердегі сақтандырудың орны мен рөлін білуі, оның 
қызмет ету ерекшеліктерін терең түсінуі, ұлттық сақтандыру нарығындағы қалыптасқан жағдайды шебер 
бағалауы, оның даму ерекшеліктері мен негізгі тенденцияларын анықтай білуі, сақтандыру жұмысының 
теориясын байланыстыра білуі тиіс./Содержание дисциплины «Страхование» позволяет получить 

необходимые знания, соответствующую требованиям, предъявляемым к специалистам высшей квалификации 
в области страхования.Студент должен знать теоретические основы страхования, место и роль страхования в 
общественных процессах, глубоко разбираться в особенностях его функционирования, умело оценивать 
складывающуюся ситуацию на национальном страховом рынке, выявлять особенности и основные тенденции 
его развития, уметь увязывать теорию с практикой страховой работы. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Сақтандыру ұйымдарындағы есеп және есептілік/Учет и 
отчетность в страховых компаниях 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Сақтандыру саласындағы болашақ мамандарды 
теориялық білімді және практикалық дамуын қамтамасыз ету,  сақтандырудағы  бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру, сақтандыру ұйымдарда бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды, сақтандыру операцияларының 
тәртібін қарастыру  және сақтандыру резервтерін есептеу  қамтамасыз ету./Состоит в обеспечении 
теоретических знаний и развитии практических навыков у будущих специалистов в области страхования, в 
частности в освоении методики и методологии организации бухгалтерского учета в страховых организациях, 

в изучении порядка проведения и оформления страховых операций и расчета страховых резервов. 
Білуі тиіс/Знать:Бухгалтерлік есептің мәнің және ерекшеліктерін; сақтандыру компанияларындағы 
бухгалтерлік есеп және есептіліктің  жалпы принциптерін, сақтандыру ісіндегі объект және субъектеріне 
сипаттама беру; сақтандыру қызметінде пайдаланатын негізгі түсініктерді; сақтандыру қызметінің 
заңнамалық базасын./Сущность, особенности и критерии бухгалтерского учета и отчетности в страховых 
компаниях; общие принципы его построения в страховых организациях;  характеристику субъектов 
страхования и объектов, подлежащих страхованию,атакже основные понятия, применяемые в страховой 
деятельности; законодательные основы страховой деятельности.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті жүргізу және бухгалтерлік 

есептілікті жасау./Вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность страховых организаций. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Сақтандыру ұйымдарындағыбухгалтерлік есеп және есептілікті  
жүргізіп   тәжірибелік дағдылану қалыптастыру./Приобретение практических навыков ведения учета и 
формирования отчетности страховых организаций. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:ҚР-ғы  сақтандыру ісі  саласындағы жұмысын бухгалтерлік есеп 



және есептілікті  ұйымдастыру./Организация бухгалтерского учета  в области  страхового дела в РК. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік 
есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері жүйелі мәлімдеме болып табылады және сақтандыру саласының 
кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті және талдау жұмыстарын студенттер белгілі бір дағдыларды үшін 

маңызы зор болып табылады./Курс представляет собой системное изложение об особенностях организации 
бухгалтерского учета в страховых организациях и имеет большое значение для получения студентами 
определенных навыков учетной и аналитической работы на предприятиях страховой отрасли.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: Отандық сақтандыру нарығын дамыту және қазақстандық 
есепке алуды халықаралық стандарттарға бағдарлау сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті теориялық 
негіздеу және әдістемелік қамтамасыз етуді жетілдіру қажеттілігін негіздейді.Кәсіпкерлік тәуекелдер, 
сақтандыру ұйымдарының ілеспе қызметі жағдайында, сақтандыру ұйымдарының бухгалтерлік есебі туралы 
есептік ақпараттың дәйектілік дәрежесі сақтандыру қызметінің үздіксіздігіне және сақтандыру бизнесіне 

сенуге ықпал етеді.Сақтандыру нарығының дамуымен елдің сақтандыру ұйымдарында бухгалтерлік есепті 
жүргізу және қаржылық есептілікті жасау жүйесіне қойылатын талаптар күшейтіледі./Развитие 
отечественного страхового рынка и ориентация казахстанского учета на международные стандарты 
обуславливают необходимость теоретического обоснования и совершенствования методического обеспечения 
бухгалтерского учета в страховых организаций.В условиях предпринимательских рисков, сопутствующих 
деятельности страховых организаций, степень достоверности учетной информации  о бухгалтерском учете 
страховых  организаций  оказывает влияние на  непрерывность страховой деятельности и доверие к 
страховому бизнесу.С развитием рынка страхования усиливаются требования к системе ведения 

бухгалтерского учета и составлению финансовой отчетности в страховых организациях страны. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы нарығы және делдалдар/Финансовые рынки и посредники  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 

7 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Салық және салық салу/Налоги и налогообложение  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Салық салу жүйесінің құрылуының 
теоретикалық аспектілерін, яғни экономикалық мазмұнын ашуды, салықтың функциясы мен принциптерін, 
салықтың және Қазақстан Республикасындағы салық жүйесінің тарихы кезеңдерде дамуын үйретуді 

көздейді./Дисциплина предусматривает теоретические аспекты системы налогообложения, то есть раскрытие 
экономического содержания, налоговых функций и принципов, налогообложения и развития налоговых 
систем в Республике Казахстан. 
Білуі тиіс/Знать:Салық салу теориясының негіздері, Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы 
мен дамуының негізгі кезеңдері, экономиканы реттеудің салықтық құралдары және оларды пайдалану 
мүмкіндігі салық салудың нақты түрлерін практикалық есепке алу дағдыларын игеру үшін Қазақстан 
Республикасының салық заңнамасында еркін болуы тиіс; салық қызметінің жұмыс істеуі мен дамуының 
теориялық аспектілері, салық жүйесінің негізгі топтарының жұмыс істеу ерекшеліктері, оларды есептеу және 

төлеу тетігі, арнаулы салық режимдерін пайдалану ерекшеліктері, әсіресе Қазақстан Республикасының салық 
жүйесінде қолданылатын алымдар, баждар мен басқа міндетті төлемдерді есептеу./Основы теории 
налогооблажения;основные этапы становления и развития налоговой системы РК;налоговые инструменты 
регулирования экономики и возможность их применения;должен свыободно ориентироваться в налоговом 
законодательстве РК овладеть навыками приктических расчетов конкретных видов налогов; теоритические 
аспекты функционирования и развития налогов;особенности функционирования основных групп налогов в 
ситеме налогооблажения РК, механизм их исчисления и уплаты;особенности применения специальных 
налоговых режимов;особенности исчисленич сборов, пошлин и других обязатенльных платежей, 

функционирующих в налоговой системе РК. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Студент Салық кодексін, оның функцияларын қолдана білуі, Қазақстанның 
салық жүйесін енгізу әдістерін қолдана білуі керек./Студент должен уметь применить Налоговый кодекс,ее 
функции, уметь применять технику осуществления налоговой системы Казахстана. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Салық туралы ақпаратты бағалау әдістері, салықтың барлық 
түрлерін төлеу жүйесі, алымдар мен төлемдер; салық салу түрлерін талдау әдістері; Қазақстан 
Республикасының Салық кодексінің негізінде салықтарды төлеу бойынша басқару шешімдерін қабылдау 
үшін ақпаратты пайдалану, объектілер мен субъектілерге салық салу әдістері./Оценки налоговой 
информации, системой оплаты всех видов налогов, сборов и пошлин; в применении методов анализа видов 

налогообложения; в способности использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 
по уплате налогов; в применении методики налогооблажения объектов и субъектов на основе Налогового 
Кодекса РК. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қазақстан Республикасының салық заңнамасында еркін жүріп-
тұру, салықтың нақты түрлерін практикалық есептеу дағдыларын меңгеру; Салықтың жұмыс істеуі мен 
дамуының теориялық аспектілері./Свободно ориентироваться в налоговом законодательстве РК, овладеть 
навыками приктических расчетов конкретных видов налогов; теоритические аспекты функционирования и 
развития налогов. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Курстың бағдарламасы салықтың сипаты 
мен функциялары сияқты негізгі мәселелерді қарастырады; мемлекеттік салық саясаты мен салық 
механизмі;Қазақстан Республикасының салық жүйесін қалыптастыру және дамыту сатылары қарастырылады; 
Қазақстанның салық жүйесіндегі негізгі салықтық топтардың жұмыс істеуі, оларды есептеу және төлеу тетігі, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының салық жүйесінде қолданылатын төлемдерді есептеудің басқа да 
міндетті төлемдерінің ерекшеліктері қарастырылған./Программа курса предусматривает рассмотрение таких 
основных вопросов как сущность и функции налогов; налоговая политика государства и механизм 
налогообложения; рассматриваются этапы становления и развития налоговой системы РК; характеризуется 

особенности функционирования основных групп налогов в налоговой системе Казахстана, механизм их 
исчисления и уплаты.Кроме того, рассматриваются особенности исчисления сборов, пошлини других 
обязательных платежей, функционирующих в налоговой системе РК. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Салықтардың әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесіндегі 
орны мен рөлі, салық қатынастарын реттеу саласындағы заңдар; салық салудың қазіргі тенденциялары, 
болашақта олардың мүмкін болатынын болжау; салықтардың негізгі түрлері, олардың жіктелуі; салық 



салудың классикалық және қазіргі заманғы қағидаларының және Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасының қағидаларының мазмұны; салық жүйесінің ерекшеліктері және Қазақстанның салық 
заңнамасы./Место и роль налогов в системе социально-экономических отношений, законы в области 
регулирования налоговых отношений; современные тенденции развития налогообложения, прогноза 

возможного их развития в будущем; основные виды налогов, их классификация; содержание классических и 
современных принципов налогообложения и принципов налогового законодательства РК; особенности 
налоговой системы и налогового законодательства Казахстана. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Салық есебі және есептілік/Налоговый учет и отчетность 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Төлем жүйесі және валюталық операциялар/Валютные операции и 
платежная система 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Шетел мемелекеттеріндегі салықтар және салық салу/Налоги 
зарубежных стран и налогообложение 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттероқу барысында экономикалық 
құбылыстардың мәнін және шет елдердің салық салу тетіктерін түсінуге, оларды жүйелеуге және әртүрлі 
факторлардың әсерін ескеруге, алынған нәтижелерді бағалауға және шет елдердің салық төлемдерін 
оңтайландыруға арналған қорларды анықтауға үйренуге тиіс./В процессе обучения должны научиться 
понимать сущность экономических явлений и механизма налогообложения зарубежных стран, уметь их 
систематизировать и учитывать влияние различных факторов, оценивать полученные результаты и выявлять 
резервы оптимизации налоговых платежей зарубежных стран. 
Білуі тиіс/Знать:Шетел мемелекеттердің  салық жүйесінің даму зандылықтарын білу; 

шетел мемелекеттеріндегі салық төлеушілер мен салықтық органдардың құқықтары мен міндеттерін 
білу./Закономерности развития налоговой системы зарубежных стран, права и обязанности 
налогоплательщиков и налоговых органов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Студент Салық кодексін қолдануға, шет елдердің салық және салық салу 
тұжырымдамасын, оның функцияларын, Қазақстанның салық жүйесі техникасын білуі керек./Студент должен 
уметь применить Налоговый кодекс,знать о понятии налога и налогооблажения зарубежных стран, ее 
функциями, техникой осуществления налоговой системы Казахстана. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Шет елдердің салықтық ақпаратын, салықтың барлық түрлерін, 
алымдар мен төлемдерді төлеу жүйесін білу, салық салу түрлерін талдау әдістері, салық төлемдері бойынша 

басқару шешімдерін қабылдау үшін алынған ақпаратты пайдалану мүмкіндігі; шет мемлекеттердің заңдары 
мен заңнамалық актілері негізінде объектілер мен субъектілерге салық салу әдістерін қолдануға./Взнании 
налоговой информациизарубежных стран, системой оплаты всех видов налогов, сборов и пошлин;- методами 
анализа видов налогообложения;в способности использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений по уплате налогов; применять методики налогооблажения объектов и субъектов на 
основе законов и законодательных актов зарубежных стран. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Шетел мемелекеттердің  салық салу жұмыстарын жүзеге 
асырудағы қажетті іс-шараларды ұйымдастыра білуді;салық саясаты мен  салық салудың  құқықтық-

нормативтік материалдарынигеруді және оларды тәжірибе жүзінде қолдануды./В умении оформлять 
необходимые механизмы налогообложения зарубежных стран, совершенствовать нормативно-правовую базу 
налогообложения и налогообложения и их практическое применение. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазіргі кездегі бүкіл әлемде 
салық саясатының жүргізіліп, оны  жетілдіру жолындағы көкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны 
мәлім.Осындай саясатты жүргізіп келе жатқан мемлекеттер соның ішінде біздің де мемлекет, осыған сәйкес 
жүзеге асырылып жатқан іс әрекетті қолдаушылардың көптігі және бұл дүние жүзіндегі көптеген елдердің әлі 
күнге дейін нақты салықтарға байланысты тиімді әдіс ретінде қолдану болып отыр.Сол себепті бұл саясаттың 

әлі күнге дейін тиімді шешімін таба алмай отырғандығымен анықталады.Бұл саясаттың шет елдердегі салық 
жүйесіне қатысты көзқарас қандай екен деген сұрақтың тууы заңды құбылыс./В современном мире налоговая 
политика является одним из наиболее актуальных вопросов налогообложения: именно государство проводит 
такую политику, включая наше государство, большое количество сторонников в этом отношении, и что 
многие страны в мире все еще должны платить определенные налоги. как эффективный метод.Поэтому 
определяется, что эта политика не может быть решена эффективно.Вопрос о том, какое отношение к системе 
является юридическим явлением. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Салықтардың қалыптасуы мен дамуының тарихи кезеңдерін 

және шет мемлекеттердің салық жүйесін, шет мемлекеттердің салық реформаларының негізгі ұғымдарын, 
сонымен қатар салықтық әсер етудің әртүрлі құралдарын, шет мемлекеттердің салық заңдарын 
зерттеу./Изучение исторических этапов становления и развития налогов и налоговой системы зарубежных 
стран, основных концепций налоговых реформ зарубежных стран, а также различных инструментов 
налогового воздействия, изучение налогового законодательства зарубежных стран. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Салық есебі және есептілік/Налоговый учет и отчетность 

8 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Аудит негіздері /Основы аудита 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Аудиттің теориялық, әдістемелік, құқықтық және 
ұйымдастырушылық негіздерін оқып–үйренудің нәтижесінде алған бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 
саласындағы білімдерін дамыту және ұйымдардың қаржылық есебінің және салық есебінің дұрыстығы 
туралы тәуелсіз растау білімдерінің негізін қалау.Студент экономикалық ақпаратты оқуды, дұрыстығын 
растауды және ұйымның қызметінің тиімділігін жоғарлату туралы ұсыныстарды өңдеу дизайнын үйреніп 
алулары қажет. Аудиторлық концепциялар мен принциптердің дамуын негіздейтін принциптерді оқып 
үйрену. Әсіресе қаржылық есеп берудің аудитіне, аудиторлық қызметтің ұйымдастырылуына, аудитті жүргізі 
техникасына және әдістеріне ерекше көңіл бөлулеріңіз қажет. Аудит курсын оқу барысында аралық қаржы 

есебі, ілгерілмелі қаржы есебі, басқару есебі пәндерін оқып -үйрену кезінде алған білімдеріңіз негізге 
алынады және сол пәндердің негізінде ішкі бақылау жүйесі, аудиторлық дәлелдер, сатып алу, өндіріс, өткізу 
циклдерінің аудиті, операциондық аудит және т.с.с сияқты қосыша тақырыптар құрылған./Изучение 
теоретических, методологических, правовых и организационных основ аудита:осуществления независимых 
проверок и экспертизы финансово- экономической информации, контроля и анализа состояния активов, 
собственного капитала и обязательств, оказания консультационных и иных аудиторских услуг, разработки 



рекомендаций по оптимизации функционирования и повышению эффективности деятельности 
хозяйствующих субъектов.Научить правильно определять содержание, цель и задачи аудиторских 
проверок;изучить принципы организации деятельности и этику поведения аудиторов;определить направления 
и этапы развития аудита;раскрыть технологию составления плана и программы проведения аудита;освоить 

методику сбора, обработки и обобщения исходных данных о бизнесе клиента;овладеть навыками проведения 
аудиторских процедур, расчётов, оценки состояния проверяемых объектов;освоить основы методики аудита 
финансовой отчётности;уметь анализировать процессы и результаты деятельности хозяйствующих 
субъектов;изучить прогрессивный опыт организации аудита и составления отчётности о его 
проведении;научить оценивать состояния объектов контроля, правильно сформулировать выводы и 
разработать рекомендации по улучшению деятельности проверяемых предприятий. 
Біліуі тиіс/Знать:Аудиторлық қызметтің механизмі, аудиторлық ақпаратты қабылдау, «Қазақстан 
Республикасының аудиторлық қызметі туралы» заңымен танысу;аудиттің ретін, аудит стандарттарын білу, 

аудит жоспарын және бағдарламаларын жасау технологиясын білу./ Механизм аудиторской деятельности, 
воспринимать аудиторскую информацию;ознокомиться с законом «Об аудиторской деятельности РК»; знать 
последовательность аудита, этпы аудита;знать технологию составления плана и программы проведения 
аудита. 
Біліктілігі  болуы тиіс/Уметь:Шаруашылық субъектілерінің процестерін және нәтижелерін талдау. /Уметь 
анализировать процессы и результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорынның аудиторлық қызметін бағалау әдістері, аудиттің 
нәтижелері бойынша шешімдер қабылдау, аудиторлық есепті аудит және талдау әдістері меңгеру./Способами 

оценки аудиторской деятельности о предприятии, для принятия решений по результатам аудита;методикой 
аудиторской деятельности и анализировать аудиторское заключение.  
Құзыретті болу тиіс/Быть компетентным:Аудиторлық қызметтің негізгі аудиторлық терминдері мен 
тұжырымдамаларын пайдалана білу, аудит жүргізу, аудит стандарттарын, жоспарды әзірлеу технологиясын 
және аудиторлық бағдарламаны білу./Уметь использовать основные аудиторские термины и понятия 
аудиторской деятельности, уметь проводить аудита, этпы аудита, технологию составления плана и 
программы проведения аудита. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Аудиттің негіздері» пәнінің негізгі бағыты 
практикалық және семинар сабақтарында, сондай-ақ студенттердің өздік жұмысы арқылы теориялық 

білімдерін бекіту болып табылады.Бұл пән келесі салаларда білім мен дағдыларды береді: аудитті 
ұйымдастыру әдістері мен әдістері; заңнамалық база және аудиттің этикалық нормалары; практикалық аудит 
жүргізу әдістерін қамтиды./Основное направление дисциплины «Основы аудита» заключаются в закреплении 
теоретических знаний таких, как  основные аудиторские термины и понятия аудиторской деятельности, 
умение проводить аудит на предпрятии,знать этапы аудита, технологию составления плана и программы 
проведения аудита.Также дисциплина дает знания и умения в области:методов и приемов организации 
аудита; правовых основ и этических норм аудита; методики проведения аудита. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Аудиттің мақсаттарын, міндеттерін және негізгі принциптерін 

білу; негізгі нормативтік құқықтық актілер («Қазақстан Республикасындағы аудиторлық қызмет туралы заң», 
аудиттің халықаралық стандарттары, аудиторлардың этика кодексі); аудит техникасы және 
ұйымдастыру.Субъектілердің аудитін жоспарлай, ұйымдастыра және жүргізе білу; ситуациялық есептерді 
шешудегі білімдерін көрсету, аудиторлық есепті құрастыру дағдыларына ие болу; ұйымның қаржылық 
жағдайын бағалау үшін, субъектілердің аудитін жүргізу үшін ақпаратты жинаудың, тіркеудің негізгі 
әдістеріне ие болу./Знать цели, задачи и основные принципы аудита; основные нормативно-правовые акты 
(«Закон об аудиторской деятельности в РК», Международные стандарты аудита, Кодекс этики аудиторов); 
методику и организацию аудита.Уметь планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку 

субъектов; демонстрировать знания при решении ситуационных задач.Иметь навыки составления 
аудиторского отчета; давать оценку финансового состояния организации Владеть основными методами сбора, 
регистрации информации для проведения аудита субъектов. 
Пререквизиттері/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп негіздері /Основы бухгалтерского учета 
Постреквизиттері/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Аудиттің жалпы  теориясы/Общая теория аудита 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Аудиттің жалпы теориялық, әдістемелік, 
құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін оқып –үйренудің нәтижесінде алған бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру саласындағы білімдерін дамыту және ұйымдардың қаржылық есебінің және салық есебінің 
дұрыстығы туралы тәуелсіз растау білімдерінің негізін қалау. Студент экономикалық ақпаратты оқуды, 
дұрыстығын растауды және ұйымның қызметінің тиімділігін жоғарлату туралы ұсыныстарды өңдеу дизайнын 
үйреніп алулары қажет.Аудиторлық концепциялар мен принциптердің дамуын негіздейтін принциптерді 
оқып ұйрену. Әсіресе қаржылық есеп берудің аудитіне, аудиторлық қызметтің ұйымдастырылуына, аудитті 
жүргізі техникасына және әдістеріне ерекше көңіл бөлулеріңіз қажет. Аудит курсын оқу барысында аралық 
қаржы есебі, ілгерілмелі қаржы есебі, басқару есебі пәндерін оқып -үйрену кезінде алған білімдеріңіз негізге 
алынады және сол пәндердің негізінде ішкі бақылау жүйесі және т.с. сияқты қосыша тақырыптар 
құрылған./Изучение теоретических, методологических, правовых и организационных основ теории аудита: 

осуществления независимых проверок и экспертизы финансово- экономической информации, контроля и 
анализа состояния активов, собственного капитала и обязательств, оказания консультационных и иных 
аудиторских услуг, разработки рекомендаций по оптимизации функционирования и повышению 
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.Изучитьцель и задачи аудиторских проверок;изучить 
принципы организации деятельности и этику поведения аудиторов;определить направления и этапы развития 
аудита;раскрыть технологию составления плана и программы проведения аудита;освоить методику сбора, 
обработки и обобщения исходных данных о бизнесе клиента;овладеть навыками проведения аудиторских 
процедур, расчётов, освоить основы методики аудита финансовой отчётности;уметь анализировать процессы 

и результаты деятельности хозяйствующих субъектов. 
Біліуі тиіс/Знать:Аудиторлардың мінез-құлқы мен қызмет этикасын ұйымдастыру қағидалары, аудиттің даму 
бағыттары мен кезеңдерін анықтайды./Принципы организации деятельности и этику поведения 
аудиторов;определить направления и этапы развития аудита. 
Біліктілігі  болуы тиіс/Уметь:Бұған өндірістік ситуацияларымен есептер, экономикалық информацияларды 



дербес компьютерды қолдану арқылы өңдеу және аудитордың жұмыс құжаттарын жинақтау кіреді./Обобщать 
и анализировать поступающую аудиторскую информацию;анализировать направления и план аудита 
хозсубъекта; использовать в общении основные термины и понятия аудиторской деятельности;анализировать 
и интерпретировать аудиторское заключение и иную информацию, содержащуюся в деятельности аудита. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Аудиттің дайындық кезеңінен бастап аудиторлық есепті құру 
және оны ұсыну кезеңімен аяқтай отырып./Способами оценки аудиторской деятельности о предприятии, для 
принятия решений по результатам аудита;методикой аудиторской деятельности и анализировать аудиторское 
заключение.  
Құзыретті болу тиіс/Быть компетентным:Аудиттің негізгі терминдерін және аудиторлық қызмет 
тұжырымдамаларын пайдалана білу, аудит жүргізу, аудит әдістерін, жоспарды құрастыру технологиясын 
және аудиторлық бағдарламаны жүргізе білу./Уметь использовать основные аудиторские термены и понятия 
аудиторской деятельности, уметь проводить аудита, этпы аудита, технологию составления плана и 

программы проведения аудита. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Аудиттің негіздері» пәнінің негізгі бағыты 
практикалық және семинар сабақтарында, сондай-ақ студенттердің өздік жұмысы арқылы теориялық 
білімдерін бекіту болып табылады.Бұл пән келесі салаларда білім мен дағдыларды береді: аудитті 
ұйымдастыру әдістері мен әдістері; заңнамалық база және аудиттің этикалық нормалары; практикалық аудит 
жүргізу әдістерін қамтиды./Основное направление дисциплины «Основы аудита» заключаются в закреплении 
теоретических знаний на практических и семинарских занятиях, а также путём самостоятельной работы 
студентов.Также дисциплина дает знания и умения в области:методов и приемов организации аудита; 

правовых основ и этических норм аудита; методики проведения практического аудита. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Аудиттің жалпы теориясы» курсы барлық басқа арнайы 

пәндердің өзара байланысы мен үйлесімділігін қамтамасыз етеді:бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік (қаржылық) 
есеп, Бухгалтерлік (басқару) есеп, сонымен қатар экономикалық талдау, салық салу, құқық және халықаралық 
қаржылық есептілік және аудит стандарттары мәселелерін ашатын пәндер.Бұл пән бухгалтерлердің, 
аудиторлардың, қаржылық және салық сарапшыларының, талдаушылардың, экономистердің кәсіби 
қызметінде қолдану үшін қажет., менеджерлер."Аудиттің жалпы теориясы" пәнін оқу барысында магистрлер 
аудиторлық ұйымдардың жұмыс істеуіне байланысты саладағы іргелі экономикалық білім алады, аудиторлар 
жұмысының негізгі әдістерін меңгереді./Курс «Общая теория аудита» обеспечивает взаимосвязь и 
гармонизацию всех других специальных дисциплин:теории бухгалтерского учета, бухгалтерского 

(финансового) учета, бухгалтерского (управленческого) учета, а также дисциплин, раскрывающих вопросы 
экономического анализа, налогообложения, права и международных стандартов финансовой отчетности и 
аудита.Данная дисциплина необходима для использования в профессиональной деятельности бухгалтеров, 
аудиторов, финансовых и налоговых экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров.В процессе изучения 
дисциплины «Общая теория аудита» магистры приобретают фундаментальные экономические знания в 
области, связанной с функционированием аудиторских организаций, овладевают основными методами 
работы аудиторов. 
Пререквизиттері/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп негіздері /Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиттері/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 

9 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бухгалтерлік есепті бағдарламамен қамтамасыз 
етілуі/Программное обеспечение бухгалтерского учета 
Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:Компьютерлік бағдарламаларды қолдануды игеру. Білімгерлерді 
тәжірибеде бухгалтерлік есепке байланысты бағдарламаларды қолдануды үйрету/ Освоение применение 
программного обеспечения в бухгалтерском учете.Научить студентов применять на практике программные 
обеспечения бухгалтерского учета. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Бастапқыда білімгерлерді бухгалтерлік есептің  

мазмұны мен маңызын түсіндіру; студеттерге ұйымның мүліктері және олардың қалыптасу көздері туралы 
түсінік беру; ұйымның мүліктері бойынша операцияларды құжаттқа түсіруді үйрету; бухгалтерлік есеп 
ақпараттарын қалай қолдану қажеттілігін және осы ақпараттардың қайдан алынғандығы жайлы түсінікпен 
таныстыру; бухгалтерлік есепті бағдарламамен қамтамасыз етілуідің  маңызын көрсету./Первоначально 
ознакомить студентов с значением и содержанием бухгалтерского учета; объяснить понятия имущества 
предприятия и их исочники образования;  ознакомить с понятиями бухгалтерской информации и 
необходимости их правильного использования; применения на практике программного обеспечения по 
бухгалтерскому учету. 

Білуі тиіс/Знать:«1-С Бухгалтерия» бағдарламаның бухгалтерлік есепте қолданудың теоретикалық 
аспектілерін білу; кәсіпорында қолданып жүрген электронды құралдарды білу; кәсіпорында бухгалтерлік 
есептің автоматизациялған жүйесінің құрамын және жобалардың құрылымын білу./Изучить теоретические 
аспекты ведения бухгалтерии предприятия при помощи средств конфигурации программы«1-С 
Бухгалтерия»;ознакомиться с существующими электронными средствами ведения бухгалтерского учета на 
предприятии; знать основы проектирования структуры и состава систем автоматизации бухгалтерского учета 
предприятия. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Іс жүзінде бухгалтерлік бағдарламаларды енгізу және қолдану. /Применять на 

практике программы по ведению бухгалтерского учета. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Microsoft Office бағдарламасын, Web- технологиясын игеру; 
қазіргі компьютерлік бағдарламалын қолдануды игеру; бухгалтерлік ақпараттық жүйелерін жұмыс жасауды 
игеру; «1С-Бухгалтерия» тәжірибеде қолдануды игеру./Иметь навыки работы с программами Microsoft Office 
для работы с деловой информацией и ocновамиWeb- технологий, специализированными кадровыми 
компьютерными программами; современными технологиями в области средств передачи информации; навыками 
работы с современными информационными бухгалтерскими системами (1С-Бухгалтерия и др.). 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақпаратты алудың, өңдеудің, сақтаудың әдістерін, тәсілдерін 
менгеру;компьютерлік техниканы, ақпараттық жүйені қодануды игеру, ақпараттың мәнін, заманауй 

ақпараттық қоғамның дамуының маңыздылығын тұсінуі; ақпараттық қауіптіліктін негізгі талаптарын 
білу./Владением методами и средствами получения, хранения, обработки информации; навыками 
использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 
сетей;способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 



общества, соблюдать основные требования информационной безопасности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қазіргі заманғы автоматтандырылған жұмыс 
орындары мен бухгалтерлік технологиялар ұйымның есеп беру үдерісінің тиімділігіне, оның мүліктік және 
қаржылық жағдайының толықтығына және дәлдігіне әсерін тигізеді, сондай-ақ басқару персоналын 

басқарушылық шешімдер үшін қажетті уақытылы және толық ақпаратпен қамтамасыз етеді. электронды 
құжат айналымы, бухгалтерлік есепте қолданылатын ақпараттық технологиялар туралы білімді студенттер 
салық ауданы.Ақпараттық технологиялар мен жүйелерді бухгалтерлік есепке алу, электрондық құжат 
айналымы, мәтіндік кестелік есепке алу құжаттарын дайындау технологиялары, жұмыс істеуге арналған 
деректер банкі мен компьютерлік желілер, бухгалтерлік есепке алу үшін ақпараттық технологияларға қызмет 
көрсету құралдары, бухгалтерлік ақпараттық жүйелерді жобалау міндеттері,қорғау мәселелері бухгалтерлік 

есепте компьютерлік ақпарат қамтиды./Современные автоматизированные рабочие места и технологии 

бухгалтерского учета открывают для организации возможности влиять на эффективность учетного процесса, 
полноту и достоверность отражения своего имущественного и финансового положения, а также обеспечивать 
управленческий персонал своевременной и полной информацией, требующейся ему для принятия 
управленческих решений.Основное направление дисциплины - получение студентами знаний об электронном 

документообороте, информационных технологиях, применяемых в бухгалтерском учете и налоговой 
сфере.Данная дисциплина изучает: применения информационных технологий и систем в бухгалтерском 
учете, электронного документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов бухучета, 
банков данных и вычислительных сетей для документооборота, сервисных средств информационных 
технологий для бухучета, задачами проектирования бухгалтерских информационных систем,  вопросами 
защиты компьютерной информации в бухгалтерском учете. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пән: бухгалтерлік есепте ақпараттық технологиялар мен 
жүйелерді қолдану, электронды құжат айналымы, бухгалтерлік есеп үшін мәтіндік кестелік құжаттарды 

дайындау технологиялары, құжаттарды басқаруға арналған мәліметтер банктері мен компьютерлік желілер, 
есептеуге арналған ақпараттық технологиялар сервистері, бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйелерінің жобалау 
міндеттері, бухгалтерлік есепте компьютерлік ақпаратты қорғау мәселелері бухгалтерлік есеп./Данная 
дисциплина изучает: применения информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов бухучета, банков данных и 
вычислительных сетей для документооборота, сервисных средств информационных технологий для бухучета, 
задачами проектирования бухгалтерских информационных систем, вопросами защиты компьютерной 
информации в бухгалтерском учете. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп 1/Финансовый учет 1 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық ақпараттық жүйедегі жана технология/ Новые 
технологии в финансово-информационной системе 
Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:Студенттерді ақпараттық жүйе ұғымын және ақпараттық жүйені 
пайдалану саласында топтастыру жөнінде мәлімет беріп, ақпараттық жүйенің түрлері мен қолдану салалары 
туралы мағлұмат беріп, ақпараттық жүйені пайдалана білу жолдарына үйрету.Ақапараттық жүйенің негізгі 
ортасы дербес компьютерді қолдану аумақтары, дербес компьютермен, оның негізгі құрылғыларымен, және 
олардың қызметін бақылау. Компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын танып білу./Целью изучения 

дисциплины является изучение теоретических основ построения информационных систем а также новых 
информационных технологий, включающих электронные документопотоки, базы данных и знаний, обработки 
информации, использующихся в информационной системе.Знать внутренние и внешние строения, 
оборудования информационного блока. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Экономикадағы есептеуіш техниканың 
негіздерін; есептеуіш техника құралдарының құрылу принциптері негізгі ерекшеліктерін;  білім беруде 
ақпараттық технологияларды пайдаланудың негізгі бағыттары туралы мағлұматтарды қалыптастыруын; 
информатиканы оқытуда ақпараттық технологияларды пайдалану икемдіктерін қалыптастыруын./Основы 

вычислительной техники в экономике; Принципы вычислительной техники; формирование информации об 
основных направлениях использования информационных технологий в образовании; формирование гибкости 
в использовании информационных технологий в обучении информатике. 
Білуі тиіс/Знать:Экономикалық ақпараттарды өңдеуге арналған ақпараттық технологиялар, реляциялық 
деректер базаларын құру принциптері./Информационные технологии обработки экономической информации, 
принципы построения реляционных баз данных. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Информатиканы оқытуда ақпараттық технологияларды пайдалану 
икемдіктерін қалыптастыруын./Должен уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

использовать технические средства для решения коммуникативных задач. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржы саласындағы компьютер мүмкіндіктерін 
білу.Компьютердің ішкі және сыртқы құрылғыларын танып білу.Үлгілердің параметрлерін бағалау мен 
нәтижелерін пайдалану./Владеть навыками работы с компьютером как средством управления, навыками 
использования технических средств для решения коммуникативных задач.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қаржы саласында ақапараттық жүйенің негізгі ортасы дербес 
компьютерді қолдану аумақтары, дербес компьютермен, оның негізгі құрылғыларымен, және олардың 
қызметін бақылау. /Построение в финансовой сфере основного  звена информационной системыи 

способность их испльзования. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән қаржылық қызметті  ұйымдастыруы 
бойынша болашақ мамандардың теориялық білімімен тәжірибелік іскерлігін қалыптастыруын, тауарлар және 
қызметтер нарығындағы мақсаттарға жету үшін және табыс алуға бағытталған кәсіпорынның кәсіпкерлік 
қызметін басқару тетігі ретінде басқару есебін қарастырады./Этот курс предоставляет обзор управления 
бизнес-деятельностью как механизма управления процессами, направленными на получение теоретических 
знаний и опыта будущих специалистов по организации финансовых услуг и достижению целей рынка товаров 
и услуг. Также изучает построение в финансовой сфере основного  звена информационной системыи 
способность их испльзования. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән бағдарламалау технологиясын, қаржы-ақпараттық жүйеде 
бағдарламалау тілін үйренуді, бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу ортасын қарастырады. 



Программалаудың әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, бағдарламаларды әзірлеу.Бағдарламалау әдіснамасын 
қарастырады.Қаржы-ақпараттық жүйеде объектілі-бағытталған бағдарламалау негіздері туралы түсінік 
береді./Дисциплина предусматривает изучение технологии программирования, изучения языков 
программирования в финансово-информационной системе, среды разработки программных обеспечении. 

Разработку программ с использованием различных методов программирования.Рассматривает методологию 
программирования.Дает понятия об основах объектно-ориентированного программирования в финансово-
информационной системе. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп 1/Финансовый учет 1 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Ақпаратты қорғау/Защита информации 

Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:Білімгерлерге ақпаратты қорғау бойынша теориялық-тәжірибелік білім 
беруді қамтамассыз ету/Обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями по защите 

информации 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қоғау 
жүйелерін қолданудың теориялық негіздерін құру мен практикалық дағдыларын көрсету, студенттерге 
деректерді қорғауды жүзеге асыру үрдістерін, әдістерін және құралдарын жүйелі көрсету./Показать  
теоретические основы построения и практического использования систем защиты информации в 
информационных системах, обучить студентов систематизированным представлениям о принципах, методах 
и средствах информационной защиты. 
Білуі тиіс/Знать:Ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, олардың жіктелуін білу, ақпараттық 

үрдістерді енгізу, шығару, тасымалдау, өңдеу және сақтауды іске асыруда ақпаратты қорғау әдістері мен 
құралдары туралы түсінігі болуы керек;ақпараттық жүйелерді функционалды оптимизациялау үшін 
ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты есептерді қоя және шеше білу қаже./Знать 
особенности объектов защиты информации, их классификацию, иметь  представление о методах и средствах 
защиты информации при реализации информационных процессов ввода, вывода, передачи, обработки и 
хранении информации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қоғауды білу; ақпараттық үрдістерді 
енгізуді;Ақпаратты тасымалдау, өңдеу және сақтауды оларды іске асыруды./Уметь защищать информацию в 
информационной среде;уметь обрабатывать, хранить информацию; уметь правильно применять информацию. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Тәжірибеде ақпаратты қорғауды игеру;ақпаратты қорғаудың 
әдістерін, тәсілдерін игеру; ақпаратты қорғаудың теоретикалық білімдерін кәсіпорында қолдануды./Иметь 
практические навыки по защите информации, иметь навыки применять различные способы и методы по 
защите информации Иметь навыки  по применению теоретических знании на практике. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің теориясын, құру 
принциптерін, есептеу әдістерін және күтілетін тиімділікті бағалауды меңгерген. /Владеет теорией, 
принципами построения, методами расчета  и оценкой ожидаемой эффективности системы безопасности 
информации. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Білімгерлерге ақпаратты қорғау» бойынша 
теориялық-тәжірибелік білім беруді қамтамассыз ету» пәні білімгерлерге ақпаратты қорғау бойынша 
теориялық-тәжірибелік білім беруді қамтамассыз ету; ақпаратты қорғау объектілерінің ерекшеліктерін, 
олардың жіктелуін білу; ақпараттық үрдістері енгізу;шығару, тасымалдау, өңдеу және сақтауды іске асыруда 
ақпаратты қорғау әдістері мен құралдары туралы түсінігі болуы керек; ақпараттық жүйелерді функционалды 
оптимизациялау үшін ақпаратты қорғау құралдарын қолдану бойынша нақты есептерді қоя және шеше білу 
қажеттілікті қамтиды./Дисциплина «Обеспечение теоретического и практического обучения студентов 
дисциплине защиты информации» обеспечивает студентов теоретическим и практическим образованием по 

защите информации; знать особенности объектов защиты информации, их классификацию; внедрение 
информационных процессов, понимание методов и средств защиты информации при осуществлении 
производства, транспортировки, обработки и хранения; включает необходимость определения и разрешения 
конкретных отчетов об использовании средств защиты информации для функциональной оптимизации 
информационных систем. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазіргі жағдайда ақпаратты қорғау неғұрлым күрделі проблема 
болып отыр, бұл бірқатар жағдайларға байланысты, олардың негізгілері мыналар болып табылады: 
электрондық есептеу техникасы (ЭЕТ) құралдарын жаппай тарату; шифрлау технологияларын күрделендіру; 

тек мемлекеттік және әскери құпияны ғана емес, өнеркәсіптік, коммерциялық және қаржылық құпияларды 
қорғау қажеттілігі; ақпаратқа рұқсатсыз іс-қимыл жасаудың кеңеюі./Защита информации в современных 
условиях становится все более сложной проблемой, что обусловлено рядом обстоятельств, основными из 
которых являются: массовое распространение средств электронной вычислительной техники (ЭВТ); 
усложнение шифровальных технологий; необходимость защиты не только государственной и военной тайны, 
но и промышленной, коммерческой и финансовой тайн; расширяющиеся возможности несанкционированных 
действий над информацией. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп 1/Финансовый учет 1 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 

10 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:1-С Бухгалтерия/1-С Бухгалтерия 

Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:Пән бойынша негізгі түжырымдамалар мен қағидаттарды, теориялық 
және тәжірибелік сүрақтарды студенттерге жетілдіріп үйрету./Обеспечить необходимый уровень подготовки 
студентов по теоретическим и практическим вопросам, освоение основных концепций и принципов 
дисциплины. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:«1С:Бухгалтерия» бағдарламасын мемлекеттік 
басқару органдарында, әр түрлі меншікті шаруашылық ұйымдарында "1С: Бухгалтерия" бағдарламасын 

пайдалануы  бойынша білім беру./Задачи изучения данной дисциплины заключаются в приобретении 
необходимого уровня и объема знаний, умений, навыков и компетенций по вопросам ведения бухгалтерского 
и налогового учета в программном обеспечении "1С: Бухгалтерия" в организациях всех форм собственности, 
органах управления государственного регулирования экономики.   
Білуі тиіс/Знать:Қазақстан нарығындағы бухгалтерлік есеп өнімінің программасын; инновациялық жүйенің 
маркетигтік стратегиясын;есептік касса оперцияларындағы автоматтандырылған ақпарат жүйелерін және т.б. 



білу./Программные продукты бухгалтерского учета на  Казахстанском рынке; маркетинговую стратегию 
инновационных систем; автоматизированные информационные технологии в учете кассовых операций и т.д. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бухгалтерлік есепнама үшін және өңдіру мен шешім қабылдау үшін 
регламенттелген автоматты жүйені алу; анықтағыш пен документтер жүйесінің жөндеу ерекшеліктерімен 

таныстыру; аудит жүргізуінің программалық құрал-жабдықтар жайында жиындар өткізу және т.б./Получить 
регламентированные автоматизированные информации для ведения бухгалтерской отчетности для выработки 
и принятия решений;ознакомить с особенностями настройки систем, справочников и документов; проводить 
организационные и технические особенности проведения аудита с использованием программных средств и 
т.д. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Экономикалық мәселелер шешудегі жүйенің ықпалы; экономика 
мәдениетін ойлау және оның жалпылауы мен талдалуы; қаржылық есептемесін дайындау машықтығы; 
кәсіпкерлік қызмет жүйесіндегі бухгалтерлік мәлеметтерді сақтау, өндеу./Системного подхода к 

исследованию экономических проблем; культуры экономического мышления, а так же к обобщению и 
анализу; навыками подготовки финансовой отчетности; сбора, хранения и обработки бухгалтерской 
информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности.  
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным должны:Теоретикалық және тәжірибелік аясында қызметінің 
операциялары, фактілері мен оқиғаларының қаржылық есебінің сұрақтары бойынша құзыретті болуы./Быть 
компетентным как в области теоретических аспектов и направлений бухгалтерского учета, так и в области 
практического применения данной системы в организациях; в области автоматизированных информационных 
технологии в бухгалтерском учете. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«1-С Бухгалтерия» коммерциялық қызметтің 
кез келген түрімен айналысатын ұйымдарда: тауарлармен сауда жасау, қызметтер көрсету, өндіріс 
салаларында міндетті (регламенттелген) есептілікті дайындауды қоса алғанда, бухгалтерлік және салықтық 
есепке алуды автоматтандыруға арналған.Есеп және салықтық есепке алу Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.  «1-С Бухгалтерия» «Кәсіпорны бухгалтерлік есеп 
жүргізу бөлімінің алдына қойылған барлық міндеттерді шешуге мүмкіндік береді, егер бухгалтерия бөлімі 
кәсіпорында есеп жүргізу үшін толығымен жауап берсе, соның ішінде, мысалы, бастапқы құжаттарды алу, 
сатуды есепке алу және т.б. Бұл бағдарлама шешімі бухгалтерлік және салықтық есепке алу үшін ғана 
қолданылуы мүмкін және басқа қызметтердің автоматтандыру міндеттері, мысалы, сату бөлімі, арнайы 

конфигурациялар немесе басқа жүйелер арқылы шешілуі мүмкін.«1-С Бухгалтерия» Қазақстан үшін сауда 
менеджменті және жалақы және персоналды басқару бойынша қолданбалы шешімдермен «1-С Бухгалтерия» 
жүйесін бөлісу мүмкіндігі бар./«1-С Бухгалтерия» предназначена для  автоматизации бухгалтерского и 
налогового учета, включая подготовку  обязательной  (регламентированной) отчетности, в организациях, 
осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: торговлю товарами, оказание услуг, 
производство. Бухгалтерский и налоговый учет  ведется в соответствии  с действующим законодательством 
Республики Казахстан.« 1-С Бухгалтерия»  обеспечивает решение  всех задач, стоящих перед бухгалтерской 
службой предприятия, если бухгалтерская служба  полностью отвечает за учет на предприятии, включая, 

например,  выписку первичных документов, учет продаж и т.п. Данное прикладное решение  также можно 
использовать только для ведения  бухгалтерского и налогового учета, а задачи автоматизации других служб, 
например, отдела продаж, решать специализированными конфигурациями или другими системами.В 
программе заложена возможность совместного использования с прикладными решениями «Управление 
торговлей для Казахстана и «Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана»  системы «1-С 
Бухгалтерия». 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Есеп беру тәртібі мен оның бизнес-процестерді басқарудың 
әдістерін білу Қаржылық және статистикалық есеп берудің білім жүйесін қолдана білу. Дағдылар (меншік) - 

қаржылық және статистикалық есептілікті дайындау кезінде қаншалықты толық және сенімді ақпарат 
қалыптастырылады./Знать порядок составления отчетности и способы его в целях управления 
хозяйственными процессами.Уметь использовать систему знаний о финансовой и статистической 
отчетности.Навыки (владения) – как формируется полная и достоверная информацияпо составлению 
финансовой и статистической отчетности. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есеп негіздері 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік/Финансовая отчетность 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банктегі 1-СБухгалтерия/1-СБухгалтерия в банке 

Пәннің мақсаты/Цель дисциплины:Бухгалтерлік есеп  мамандығы бойынша білім беріп, білімгерлерді 
«Банктегі 1-С Бухгалтерия»  бағдарламасымен таныстыру/ дать знания студентам по бухгалтерскому учету и 
ознакомить студентов с программой «1-С Бухгалтерия» в банке. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Банктегі «1-С Бухгалтерия» бағдарламалық 
кешенінде жұмыс жасаудың теориялық және тәжірибелік дағдылары бойынша білім беру/комплексно 
ознакомить студентов по теоретическим и практическим вопросам бухгалтерского учета и прогаммой «1-С 
Бухгалтерия» в банке. 
Білуі тиіс/Знать:Коммерциялық банктегі бухгалтерлік есепті ақпаратпен танысу;Банктегі1С-Бухгалтерия 
бағдарламасының теоретикалық –тәжірибелік мәселелерін білу./Ознакомиться с информацией  по 

бухгалтерскому учету в коммерческих банках; знать теоретические и практические вопросы программы «1-С 
Бухгалтерия» в банке. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Ақпараттық - аналитикалық материалдарды  қолдана білу;бухгалтерлік есепті 
банктегі «1С-Бухгалтерия»  бағдарламасы негізінде атқару./Уметь использовать информационно-
аналитические материалы; осуществлять организацию ведения бухгалтерского учёта на основе программы 
«1С-Бухгалтерия». 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Басқару шешімдерін қабылдап, әрі талдау жасаумен байланысты 
кәсіби ойлау бейімділігін жетілдіруге ықпал етеді; алынған білімді пайдалану, мәселелерді шешу./При 

реализации знаний и умений в профессиональной практической деятельности дипломированный специалист 
должен владеть необходимыми знаниями в области современных информационных технологий 
бухгалтерского учёта. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным должны:Теоретикалық және тәжірибелік аясында қызметінің 
операциялары, фактілері мен оқиғаларының қаржылық есебінің сұрақтары бойынша құзыретті болуы./Быть 



компетентным как в области теоретических аспектов и направлений бухгалтерского учета, так и в области 
практического применения данной системы в организациях; в области автоматизированных информационных 
технологии в бухгалтерском учете. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«1С: Бухгалтерия» - бұл бағдарлама әртүрлі 

қызмет түрлері бар кәсіпорындарда салықтық және нормативтік бухгалтерлік есепті дайындауды қоса 
алғанда, бухгалтерлік есепті автоматтандыруда кеңінен қолданылады. «1-С Бухгалтерия» есепке алу 
платформасының кең мүмкіндіктері мен оның серпінді дамуы мен жетілдірілуіне байланысты, бағдарлама 
бастаушы бухгалтерлер мен кәсіпқойларға арналған бағдарламамен жұмыс істеуді қамтамасыз ететін кең 
функционалдылыққа ие.Сондықтан есеп беру бағдарламасы бағдарламаларды басқару шешімдерімен бөлісуге 
мүмкіндік береді Қазақстанның коммерциялық банктеріндегі «1-С Бухгалтерия» жүйесінің «Қазақстан үшін 
жалақы және персоналды басқару» қолданады./«1С:Бухгалтерия»-программа широко используется в 
автоматизации бухгалтерского учета, включая подготовку налоговой и бухгалтерской регламентированной 

отчетности на предприятиях с разными видами деятельности. Благодаря широким возможностям платформы 
«1С:Бухгалтерия» и ее динамическому развитию и усовершенствованию, программа обладает широким 
функционалом, обеспечивая комфортную работу с программой как начинающему бухгалтеру так и 
профессионалу.В программе «1-СБухгалтерия» заложена возможность совместного использования с 
прикладными решениями «Управление торговлей для Казахстана и «Зарплата и Управление Персоналом для 
Казахстана» системы «1-С Бухгалтерия» в коммерческих банках РК. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание: «1С: Бухгалтерлік есеп» бағдарламасы бухгалтерлік есепті 
автоматтандыру кезінде кеңінен қолданылады, оның ішінде әр түрлі қызмет түрлері бар кәсіпорындарда 

салықтық және заңнамалық есептілікті жасау.1С: Бухгалтерлік есеп платформасының кең мүмкіндіктері мен 
оның қарқынды дамуы мен жетілдірілуіне байланысты, бағдарлама жаңа бухгалтер үшін де, кәсіпқой үшін де 
ыңғайлы жұмысты қамтамасыз ететін кең мұмкіндікке ие./«1С:Бухгалтерия»-программа широко используется 
в автоматизации бухгалтерского учета, включая подготовку налоговой и бухгалтерской регламентированной 
отчетности на предприятиях с разными видами деятельности. Благодаря широким возможностям платформы 
«1С:Бухгалтерия» и ее динамическому развитию и усовершенствованию, программа обладает широким 
функционалом, обеспечивая комфортную работу с программой как начинающему бухгалтеру так и 
профессионалу. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік/Финансовая отчетность 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технология/ 
Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 
Пәннің мақсаты/ Цель дисциплины:Білімгерлерді компьютерлік технологиясын  бухгалтерлік  есепте 
қолдану мүмкіндіктерімен  таныстыру./Ознакомить студентов с возможностями применения компьютера на 
различных участках бухгалтерии. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Бухгалтерлік есепті компьютерде жүргізу 
туралы жалпы мәліметтермен студенттерді таныстыру;қазіргі ақпараттық технологиялардың 

мүмкіншіліктерін және оларды дамуын оқыту;компьютерлерді және ақпараттық жүйелердің күйін және 
дамуын оқыту;1С-Бухгалтерия программасын жұмыс жүргізу;бағдарламалар көмегімен бухгалтерия есебін 
жүргізу, аналіз және есеп жасауларды үйрену./Ознакомить студентов по ведению бухгалтерского учета с 
применением компьютерной технологии; показать современное состояние и возможности применения 
информационной системы в будущем; показать работу программы 1С-Бухгалтерия в банке на практике. 
Білуі тиіс/Знать:Компьютерлік технологияларының пайдалану мүмкіндіктерін; бухгалтерлік есепті 
автоматтандырудың негізгі бағыттарын; автоматтандырылған ақпараттық жүйелерінің негізгі құрылымдарын; 
бухгалтелік есептің жүргізудің  автоматтандырылған технологиясын; компьютерлік торапарының қолдану 

мүмкіндіктерін./Назначение и основные возможности компьютерных технологий;основные направления 
автоматизации бухгалтерского учета;основы построения автоматизированных информационных 
систем;классификацию автоматизированных информационных систем;технологию автоматизированного 
ведения бухгалтерского учета ;функциональные возможности компьютерных технологий в среде локальных, 
корпоративных и глобальных компьютерных сетей. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Автоматтандырылған бухгалтерлік есепті жүргізудің бағдарламалық 
құралдары мен жұмыс жасауды; бағдарламалық құралдары тәжірибеде қолдануды; компьютерлік 
технологиялар негізіде бухгалтерлік, салықтық есептерді жүргізу./ 

Настраивать и эксплуатировать программные средства автоматизированного ведения бухгалтерского 
учета;решать конкретные практические задачи с применением компьютерных технологий;использовать 
автоматизированную правовую поддержку решения задач бухгалтерского и налогового учет. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бухгалтерлі есепті компьютерлік технологиялары мен жұмыс 
жүргізу үшін ақпараттарды дайындауды менгеру; кәсіпорынның активтерінің міндеттемелерінің есептерін 
компьютерлік технологиялар негізінде жүргізу; салық салу есебінде ақпараттық қопмютерлік 
технологияларын қолдану./Навыками подготовки информационной базы для ведения компьютерного 
бухгалтерского учета ;навыками применения компьютерных технологий для учета активов и обязательств 
организации;навыками применения компьютерных технологий для анализа учетной информации и 

составления отчетности;навыками применения компьютерных технологий для ведения налогового учета. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным должны:Компьютер көмегімен бухгалтерия есеп терін шешу 
тәсілдерін, сонымен қатар экономикалықесептердітәжірибедешығарудыигеру; қазіргі есептеу техникасын, 
байланыс жүйелерін бухгалтерия және экономикада қолдануда практикалық дағдыландыру; жаңа ақпараттық 
технологиялардың, жергілікті және кең ауқымды желілердің даму мен негіздерін білу және оларды пәнді 
каймақтақолдана білу./Применения на практике различных методов компьютерных технологи в 
бухгалтерии;уметь приманять на практикевычислительнуютехнику, новые информационные технологии. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән автоматтандырылған бухгалтерлік 

технологияның тұжырымдамасын және мәнін зерттейді; бухгалтерлік есептің компьютерлік технологиясы 
мен әдістерін, компьютерлік техника, компьютерлер мен жаңа ақпараттық технологияларды қазіргі заманғы 
қолдануды қамтиды./Данная дисциплина изучает понятие и сущность автоматизированной технологи ведения 
бухгалтерского учета; методы и способы компьютерной технологии ведения бухгалтерского 
учета;современные возможности применения компьтерной технологи;вычислительная техника и новые 



информационные технологии. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пән: бухгалтерлік есепте ақпараттық технологиялар мен 
жүйелерді қолдану, электронды құжат айналымы, бухгалтерлік есеп үшін мәтіндік кестелік құжаттарды 
дайындау технологиялары, құжаттарды басқаруға арналған мәліметтер банктері мен компьютерлік желілер, 

есептеуге арналған ақпараттық технологиялар сервистері, бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйелерінің жобалау 
міндеттері, бухгалтерлік есепте компьютерлік ақпаратты қорғау мәселелері бухгалтерлік есеп./Данная 
дисциплина изучает: применения информационных технологий и систем в бухгалтерском учете, электронного 
документооборота, технологий подготовки текстовых табличных документов бухучета, банков данных и 
вычислительных сетей для документооборота, сервисных средств информационных технологий для бухучета, 
задачами проектирования бухгалтерских информационных систем, вопросами защиты компьютерной 
информации в бухгалтерском учете. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Основы бухгалтерского учета/Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік/Финансовая отчетность 

11 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Басқаруды талдау/Управленческий анализ  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Басқару талдау» курсының стратегиясы 
студенттерді шаруашылық субъектілерінің мынадай негізгі міндеттерін негізді түрде шешу жолымен 
экономикалық талдаудың пайдалана отырып, табыстың максималды көлемін қамтамасыз ету болып 
табылады: негізгі өндірістік активтерді пайдалану деңгейін негізді бағалау; еңбек өнімділігін арттыру үшін 
мүмкіндіктер табу, өнім шығару мен өнімнің сатылуының резервтерін анықтау; өнімнің құны деңгейіне 
факторлардың әсерін бағалау; кәсіпорынның басқару сапасын арттыру бойынша қаржылық көрсеткіштерін 

жақсарту мүмкіндіктерін іздейді./Стратегия курса «Управленческий анализ» состоит в том, чтобы научить 
студента, используя рычаги экономического анализа, обеспечить получение максимальной величины дохода 
путем обоснованного решения следующих основных задач хозяйствующих субъектов:дать 
аргументированную оценку уровня использования основных производственных фондов;выявить глубинные 
резервы обеспеченности и использования материальных ресурсов;изыскать возможности повышения 
производительности труда;выявить резервы роста объема выпуска и реализации продукции;дать оценку 
влияния факторов на уровень себестоимости, ассортимента выпускаемой продукции;изыскать возможности 
повышения финансовых результатов за счет совершенствования качества управления предприятием. 

Білуі тиіс/Знать:Басқарушылық талдаудың теориялық негіздерін зерттеу; нарықтық экономика жағдайында 
кәсіпорын табыстылығын талдау бойынша тәжірибелік дағдыны алу./Теоретические основы и принципы 
управленческого анализа; практические навыки для анализа рентабельности предприятия в условиях 
рыночной экономики. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Еңбек өнімділігін арттыру, өнімді өндіру және сату көлемін ұлғайту үшін 
қорларды анықтау, өндіріс шығындарының деңгейіне және шығарылатын өнімнің ауқымына әсерін бағалауға 
мүмкіндік беру./Изыскать возможности повышения производительности труда;выявить резервы роста объема 
выпуска и реализации продукции;дать оценку влияния факторов на уровень себестоимости, ассортимента 

выпускаемой продукции. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Басқару талдаудың тұтқаларын пайдалана отырып, шаруашылық 
жүргізуші субъектілердің мынадай негізгі міндеттерінің негізделген шешімі арқылы кірістердің ең жоғары 
мөлшерін алуды қамтамасыз ету./Используя рычаги управленческого анализа, обеспечить получение 
максимальной величины дохода путем обоснованного решения следующих основных задач хозяйствующих 
субъектов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Кәсіпорын экономикасы жағдайын анықтаңыз, ақпараттық 
базаны білу, экономикалық қызметті талдау үшін қажетті әдістер мен тәсілдерді қолданып, өткенді немесе 

болашақты одан әрі дамытуға әкелетін болжамдарды әзірлеу үшін мүмкіндіктерді қолданыңыз./Определять 
состояние экономики предприятия, в знании информационной базы, применять методы и подходы, 
необходимые для анализа хозяйственной деятельности, и ее особенности с целью выработки прогнозов, 
ведущих к дальнейшему развитию прошлого или настоящего. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Тәртіп кәсіпорынның шаруашылық 
қызметінде басқару талдауының рөлін, басқарудың мазмұны, субъектісі мен объектілерін талдау, талдау 
түрлері, талдау әдістері және оның сипаттамалары; экономикалық ақпаратты өңдеу әдістері; экономикалық 
резервтерді жіктеу; еңбек ресурстарын талдау үшін тапсырмаларды, негізгі бағыттарды және ақпараттық 
сүйемелдеуді, негізгі құралдардың қозғалысын талдау, негізгі құралдарды пайдаланудың тиімділігін бағалау 

көрсеткіштері; капиталдың өнімділігін факторлық талдау; саудадағы негізгі құралдарды талдау ерекшеліктері. 
/Дисциплина изучаетроль управленческого анализа в хозяйственной деятельности предприятия;содержание, 
предмет и объекты управленческого анализа;виды анализа;методы анализа и его характерные черты;способы 
обработки экономической информации;классификация хозяйственных резервов; принципы организации их 
поиска и подсчета;задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа трудовых 
ресурсов;анализ движения основных фондов;показатели оценки эффективности использования основных 
средств;факторный анализ фондоотдачи;особенности анализа использования основных фондов в торговле. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын және басқарудың 

көп мақсатты функциясын білу; Кәсіпорынның экономикалық даму қарқынын жеделдету үшін басқарушылық 
талдау жүргізе білу, өндірістік резервтерді анықтау және жұмылдыру үшін шаруашылық субъектінің 
қызметін басқарушылық талдаудың теориясы мен әдіснамасына ие болу./Знать основные понятия 
управленческого анализа и многоцелевую функцию управления; уметь проводить управленческий анализ по 
ускорению темпов роста экономического развития предприятия.Владеть теорией и методикой 
управленческого анализа деятельности хозяйствующего субъекта для выявления и мобилизации резервов 
производства. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Басқару есебі-1, Қаржыға кіріспе/Управленческий анализ-1, Введение в 

финансы 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Экономикалық талдау/Экономический анализ 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: «Экономикалық талдау» пәнін оқу объектісі - 
кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметі және олардың қаржылық жағдайы, өндірістегі бизнес-
процестердің жиынтығы, жеткізу және сату, қаржылық басқару және басқа да ресурстар, қаржылық 



нәтижелер және таңдалған стратегиялардың дамуын шектейтін факторлар. талдау «шаруашылық қызметті 
талдаудың тұтас көзқарасын алу, кәсіпорындарды басқарудың маңызды функциясы, негізгі әдістерді түсіну 
және түсіну экономикалық талдау және дамыту және басқару шешімдерін қабылдау түрлі кезеңдерінде 
олардың өтініштер, өндіріс және экономикалық, қаржылық, инвестициялық, лизинг, маркетингтік қызмет, 

бағалы қағаздар эмитенттерінің рейтингтік талдау әр түрлі бағыттарын талдау және бағалау үшін тәжірибелік 

дағдылар./Объект изучения дисциплины «Экономический анализ» – производственно-

хозяйственная деятельность предприятий и их финансовое положение, совокупности бизнес-процессов в 
производстве, снабжении-сбыте, управлении финансами и прочими ресурсами, финансовые результаты и 
факторы, ограничивающие развитие выбранных стратегий.Целью изучения дисциплины «Экономический 
анализ» является получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 
важнейшей функции управления предприятием, осмысление и понимание основных методов экономического 

анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 
получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-
хозяйственной, финансовой, инвестиционной, лизинговой, маркетинговой деятельности, рейтинговому 
анализу эмитентов ценных бумаг. 
Білуі тиіс/Знать:Экономикалық  талдаудың теориялық негіздерін зерттеу; нарықтық экономика жағдайында 
кәсіпорын табыстылығын талдау бойынша тәжірибелік дағдыны алу./Теоретические основы экономического 
анализа; получить практические навыки для анализа рентабельности предприятия в условиях рыночной 
экономики. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Нарық жағдайында кез келген шаруашылық субъектінің экономикалық талдау 
жасау./Делать экономический анализ любого субъекта хозяйствования в условиях рынка. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорын экономикалық  жағдайын талдау бойынша білім алу; 
кәсіпорын шаруашылық қызметінің  тиімділігін кешенді талдау бойынша теориялық және тәжірибелік білім 
алу./Изучение экономического положения предприятия; Получение теоретических и практических знаний по 
комплексному анализу деловой активности предприятия. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ұйымдардың қаржы шаруашылық қызметін талдау үшін 
қажетті ақпараттық базаларды, әдістер мен тәсілдерді және оның ерекшеліктерін білу./ В знании 

информационных основ, методов и подходов и особенностей организации, необходимых для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности организаций. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Экономикалық талдау» пәні студенттерге 
саладағы кәсіпорындардың экономикалық талдауындағы білім мен дағдыларды береді, қаржылық 
нәтижелерді жақсарту бойынша талдау нәтижелерін пайдалануға үйренеді. Негізгі мәселелерді 
қарастырады:шаруашылық субъектісінің қызметін экономикалық талдаудың мазмұны мен мазмұнын зерттеу; 
экономикалық қызметті талдау әдістерін әзірлеу, кәсіпкерлік тактикасын және стратегиясын әзірлеу үшін 
алынған білімді пайдалану,  бәсекеге қабілетті ортада табысты қамтамасыз ету./Дисциплина «Экономический 
анализ» дает студентам знания и навыки в области экономического анализа предприятий отрасли, учится 

использовать аналитические результаты для улучшения финансовых показателей. Основными вопросами 
являются: изучение содержания и содержания экономического анализа деятельности субъектов 
хозяйствования; разработка методов экономического анализа, использование полученных знаний для 
разработки предпринимательской тактики и стратегии, успешное обеспечение в конкурентной среде. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Экономикалық талдау» пәні ұйымның даму үрдістерін терең 

және жүйелі зерттеу саласында жалпы теориялық және кәсіби білімді, оның қызметінің нәтижелерін өзгерту 
факторларын, жоспарлар мен басқару шешімдерін негіздеуді, кәсіпорынның экономикалық стратегиясын 
әзірлеу үшін өндіріс тиімділігін арттыру резервтерін анықтауды қалыптастыратын ғылыми базадағы негізгі 
курстардың бірі болып табылады./Дисциплина «Экономический анализ» является одной из основных курсов в 
научной базе, формирующих общетеоретические и профессиональные знания в области глубокого и 

системного исследования тенденций развития организации, факторов изменения результатов ее деятельности, 
обоснования планов и управленческих решений, выявления резервов повышения эффективности 
производства для выработки экономической стратегии предприятия. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Басқару есебі-1,Кәсіпорын  экономикасы/Управленческий анализ-1,  
Экономика предприятия   
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 

12 

ТК/КВ 

4 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Бюджеттік органдардағы  бухгалтерлік есеп/ Бухгалтерский 

учет в бюджетных организациях 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Бюджеттік органдардағы   бухгалтерлік есептің 
негізгі мақсаты – бюджеттік  ұйымның өз экономикалық және саяси жағдайына тән шаруашылық қызметін 
тиімді жолдармен басқаруға қажетті ақпараттық мәліметтермен қамтамасыз ету.Осы мақсатқа жетудегі негізгі 
бағыты – бюджеттік органдардағы  есеп жұмысының сапасын арттыруға,  есептеу жұмысының барысында 
қолданылатын, яғни толтырылатын құжаттардың қарапайым әрі түсінікті болуына және ондағы 
көрсеткіштердің пайдаланушыларға ыңғайлы болуына реттеліп жүргізіледі./Основной целью бухгалтерского 
учета в бюджетных органах является предоставление информации, необходимой для управления 

хозяйственной деятельностью бюджетной организации, соответствующей ее экономическому и 
политическому положению.Основным направлением этой цели является повышение качества бухгалтерского 
учета в бюджетных органах, используемого в процессе отчетности, т. е. Простота и полнота заполненных 
документов, а также удобство показателей для пользователей. 
Білуі тиіс/Знать:Бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есептің негізгі ұғымдары мен принциптерін меңгеру; 
Бухгалтерлік есептің құрылымы мен мазмұнын, шоттарды және қосарланған жүйені зерттеу, бюджеттік 
ұйымдарда қаржылық есеп беру формаларын құрастыру және есепке алу, құжаттамалау және есепке алу, 
қаржылық есептіліктің элементтерін зерттеу: ұйымның ағымдағы және ұзақ мерзімді активтері, капиталы мен 
міндеттемелерін зерттеу./Освоение основных концепций и принципов бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях; изучение структуры и содержания бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, 
оценки и калькуляции, документации и инвентаризации, составления и представления форм финансовой 
отчетности в бюджетных организациях;изучения учета элементов финансовой отчетности: текущих и 
долгосрочных активов, капитала и обязательств организации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Регистрларды дұрыс толтыру; бастапқы тіркеу құжаттарының бірыңғай 

http://ekonnom.ru/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0_8_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html


нысандарын басшылыққа алуға; бюджеттік ұйымдардағы шоттарды жүргізе білу. /Заполнять правильно 
полученные регистры; ориентироваться в унифицированных формах первичной учетной документации; уметь 
вести бухгалтерский учет в бюджетных организациях. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы 

есебін ұйымдастыру үшін арнайы құжаттарды толтыру және жинау. /Заполнение и сбор специальных 
документов, предназначенных для организации текущего учета активов, пассивов, собственного капитала. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 
отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңцерін 
аныктау./Регистрации хозяйственных операций в оригинальных документах с указанием их 
производственных выпусков, представление в специальных регистрах бухгалтерского учета, а также 
выявление особенностей и этапов обобщения и обобщения текущего отчета. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пән мемлекеттік бухгалтерлік 
кәсіпорындардың басқаруындағы бухгалтерлік есеп ролін зерттеуге мүмкіндік береді. Активтер мен 
міндеттемелерді бағалауға нақты әдістерді қолданудың неліктен және қай кезде қолданылатындығына ерекше 
назар аударылады, сонымен қатар барлық оқу жоспарларының ең іргелі тақырыптары 
қарастырылады./Дисциплина позволяет изучить роль бухгалтерского учета в системе управления 
государственных бюджетных предприятий.Особое внимание уделяется вопросам, почему и когда 
применяются конкретные методы для оценки активов и обязательств, также рассматриваются самые 
фундаментальные темы всей учебной программы. 

Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Пән мемлекеттік бюджеттік органдарда қаражат есебін 
ұйымдастырудың мазмұны мен міндеттерін, салық органдарындағы басқа да міндетті төлемдердің түсімдері 
мен түсімдерін есепке алуды, мемлекеттік бюджеттің кассалық атқарылуын есепке алуды зерттейді. Пән 
бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу және жүргізу бойынша теориялық білім алуға және 
практикалық дағдыларды игеруге мүмкіндік береді./Дисциплина изучает содержание и задачи организация 
бухгалтерского учета средств в государственных бюджетных органах, учет налоговых поступлений и 
поступлений от других обязательных платежей в налоговых органах, учет кассового исполнения 
государственного бюджета. Дисциплина дает возможность получить теоретические знания и овладеть 
практическими навыками по организации и ведению бухгалтерского учёта в бюджетных организациях. 

 Пререквизиттер/Пререквизиты:Мемлекеттік бюджет,  Қаржылық есеп -1,2/Государственный бюджет,  
Финансовый учет -1,2  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Құрылыстағы бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в 
строительстве 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Құрылыстағы теориялық аспектілерін, осы 
саладағы бухгалтерлік есеп жүргізу ерекшеліктері./Теоретические аспекты построения, особенности 
бухгалтерского учета в строительстве. 

Білуі тиіс/Знать:Құрылыстағы барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі 
бір есептік кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде 
дайындауды; құрылыстағы есепті ұйымдастыру ерекшелігін, құрылыстағы өнімді сату процесін./Правильная 
и своевременная подготовка текущей экономической информации о движении активов, обязательств по 
собственному капиталу в течение всего периода строительства за определенный отчетный период; 
особенности организации отчетности в строительстве, процесс реализации продукции в строительстве. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Алынған регистрлер дербес қолдану аркылы дүрыс толтырылуын; 
қүрылыстағы ақша қаражатының шығуы және қаржылық емес активтерді жіктеу және олардың көрсетуін; 

бюджеттік және салық есебінде тиісті операцияларды тіркеуді, өңдеуді, жүйелеуге бастапқы./Полученные 
регистры заполняются по своему усмотрению; отток денежных средств и классификация и представление 
нефинансовых активов; Первичная регистрация, обработка и систематизация связанных операций в 
бюджетном и налоговом учете. 
 Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қүрылыстағы бухгалтерлік есепті және оның есеп жүйесіндегі 
орнын , салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысудың, салықтық режимдер және олардың қолдану 
ерекшеліктерін білу тиіс.Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы есебін ұйымдастыру 
үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау./Должны знать бухгалтерские записи и их 

местонахождение в системе бухгалтерского учета, налогового учета, налоговых режимах и особенностях их 
применения.Заполнить и собрать специальные документы для организации учета текущих счетов активов, 
обязательств, капитала. 
 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 
отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңцерін 
аныктау./Регистрация хозяйственных операций в оригинальных документах с указанием их 
производственных выпусков, представление в специальных регистрах бухгалтерского учета, а также 
выявление особенностей и этапов обобщения и обобщения текущего отчета. 

 Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Кәсіби білімге қойылатын жоғары 
талаптарға сай болатын және құрылыстағы  бухгалтерлік есепті ұйымдастырудағы барлық обьектілерін толық 
қамтиды./Он охватывает все объекты бухгалтерского учета, которые отвечают самым высоким стандартам 
профессиональных знаний и в строительном учете. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Білуге тиіс: құрылыста қолданылатын негізгі терминдер мен 
түсініктерді; құрылыс өндірісінің ерекшелігі және есепке алу.Істей білуі керек: отандық және шетелдік 
әдебиеттерді, заңнамалық және нормативтік құжаттар мен актілерді өз бетінше қолдана алады, салалық есеп 
мәселелерін шешеді.Ойлау мәдениеті, ақпаратты алу, сақтау және өңдеу тәсілдері мен тәсілдеріне ие болу, 

мердігерлермен және тапсырыс берушілермен есеп айырысуды жүргізу дағдыларына ие болу./Знать:основные 
термины и понятия, используемые в строительстве; специфику строительного производства и ведение 
учета.Уметь:самостоятельно пользоваться отечественной и зарубежной литературой, законодательными и 
нормативными документами и актами , решать задачи по отраслевому бухгалтерскому учету.Владеть 
культурой мышления, основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 



информации.Иметь навыки проведения расчетов с подрядчиками и заказчиками. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп-1,2/Основы бухгалтерского 
учета, Финансовый учет-1,2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 

13 
ТК/КВ 

5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Қаржылық талдау/Финансовый анализ 
Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:Қаржылық талдау пәнің оқуда білімгерлер 
қаржылық талдаудың әдістемелерін меңгере отырып кәсіпорынның қаржылық жағдайын және табыстылығын 

бағалауды жоғары деңгейде меңгеріп, пайдаланбаған резервтерін анықтап, шаруашылық субъектілерінің 
қызметінің тиімділігін арттыруға және басқару шешімдерін қабылдауға ұсыныстар жасауды білу 
міндетті./Студенты при изучении дисциплины обязаны освоить методы финансового анализа и изучать 
финансовое состояние и рентабельность предприятия на самом высоком уровне, определять 
неиспользованные резервы и вносить предложения по повышению эффективности хозяйствующих субъектов 
и принимать управленческие решения. 
Білуі тиіс/Знать:Кәсіпкерлік субъектілерінің негізгі қаржылық нәтижелерін қалыптастыру бойынша 
қаржылық талдау жүргізу әдістемесі./Методы проведения финансового анализа по формированию основных 

финансовых результатов хозяйствующих субъектов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Негізгі көрсеткіштерді факторлық талдау, капиталды талдау және оны 
қалыптастыру көздері, экономикалық тиімділік көрсеткіштерін талдау./Делать факторный анализ основных 
показателей, анализ капитала и источников его формирования, анализ показателей экономической 
эффективности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорын қаржылық жағдайын талдау бойынша білім 
алу;кәсіпорын шаруашылық қызметінің  тиімділігін кешенді талдау бойынша теориялық және тәжірибелік 
білім алу./В оценке финансового состояния предприятия, применение теоретических и практических знаний 
по комплексному анализу деловой активности предприятия. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қаржылық жағдайын және табыстылығын бағалауды жоғары 
деңгейде меңгеріп, пайдаланбаған резервтерін анықтап, шаруашылық субъектілерінің қызметінің тиімділігін 
арттыруға және басқару шешімдерін қабылдауға ұсыныстар жасауды білу міндетті./Обладая высокой 
степенью знаний о финансовом состоянии и оценке рентабельности, он обязан определять неиспользованные 
резервы и давать рекомендации по повышению эффективности хозяйствующих субъектов и принимать 
управленческие решения. Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пәнді зерттеу 
ұйымның қаржылық тұрақтылығын бағалау, кірістілігінің деңгейін айқындау, өтімділікті және іскерлік 
белсенділік көрсеткіштерін есептеу, салықтық мақсаттар үшін қаржылық талдаудың ұйымдық, әдістемелік 

және құқықтық негіздерін, нақты жағдайларды зерттеу әдістерін ұйымдастыру, әдіснамалық және құқықтық 
негіздерін жасау, объективті, проблемалық жағдайларды шешу және осы курсты оқып үйрену финалға 
кешенді баға беру және талдау әдісін меңгеруге мүмкіндік береді тұрақты және қаржылық тұрақтылықты 
меңгеруге көмектесу болып табылады./Изучение данной дисциплины необходимо для оценки финансовой 
устойчивости организации, определения его уровня рентабельности, расчета показателей ликвидности и 
деловой активности, для принятия объективных, научно-обоснованных  и оптимальных управленческих 
решений, организационных, методических и правовых основ финансового анализа в целях налогообложения, 

методов изучения конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям.Также изучение 
этого курса дает возможность овладеть методикой комплексной оценки и анализа финансового состояния и 

финансовой устойчивости организации. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қаржылық талдаудың негізгі тәсілдерін, әдістері мен әдістерін 
білу; қаржылық тұрақтылықтың, өтімділік пен төлем қабілеттіліктің, іскерлік және нарықтық белсенділіктің, 
операциялардың тиімділігі мен пайдалылығының негізгі көрсеткіштері; қаржылық талдау үшін қаржылық 
және басқарушылық ақпараттың негізгі көздерін қалыптастыру және алу. Мақсат қоюға және ұйымның 

қаржылық жағдайын талдауға байланысты міндеттерді тұжырымдай білу; қаржылық есепті талдау және 
ұйымның қаржылық болжамын жасау дағдыларына ие болу; қаржылық талдау жүргізу үшін басқару 
ақпаратын қолдану және талдау./Знать основные подходы, приемы и методы финансового анализа; основные 
показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, 
эффективности и рентабельности деятельности; формирование и получение основных источников 
финансовой и управленческой информации для проведения финансового анализа. Уметь ставить цели и 
формулировать задачи, связанные с анализом финансового состояния организации; Иметь навыки 
анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; применять и 

анализировать управленческую информацию в целях проведения финансового анализа. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп 1 /Финансовый учет 1 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Қаржылық есептілік /Финансовая отчетность 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпорынның шаруашылыққызметін талдау/Анализ 
хозяйственной деятельности предприятия 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл пәннің негізгі мақсаты студенттерге 
кәсіпорынның қаржы-экономикалық көрсеткіштерін аналитикалық зерттеу саласында теориялық және 
тәжірибелік білім беру, сондай-ақ басқару шешімдерінің экономикалық негіздемесі үшін арнайы әдістер мен 

талдау әдістерін қолдану дағдыларын меңгеруге көмектесу болып табылады.Бұл мақсатқа жету үшін келесі 
міндеттерді шешу қажет: қаржылық талдаудың теориялық негіздерін оқып үйрену; қаржылық талдаудың 
ақпараттық базасын зерттеу; баланстық баптардың құрамын және құрылымын талдау әдістемесін зерттеу; 
тепе-теңдіктің төлем қабілеттілігі мен өтімділігін талдау әдісін зерттеу, қаржылық тұрақтылықты талдау 
әдісін зерттеу; кәсіпкерлік қызметті талдау әдісін зерттеу; қаржылық нәтижелерді талдау әдістемесін зерттеу; 
ақша қозғалысын талдау әдісін зерттеу; кәсіпорынның банкроттық ықтималдығын талдау әдісін зерделеу; 
кәсіпорын жедел талдау әдісін зерттеу; қаржылық талдау жүйесіндегі жаңа әдістер мен өзгерістерді 
қарастыру./Основная цель курса– дать студентам теоретические и практические знания в области 
аналитических исследований финансово-экономических параметров предприятия, а также помочь овладеть 

навыками применения специальных методов и приемов анализа для экономического обоснования 
управленческих решений.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
теоретические основы финансового анализа; изучить информационную базу финансового анализа; изучить 



методику анализа состава и структуры статей баланса; изучить методику анализа платежеспособности и 
ликвидности баланса;изучить методику анализа финансовой устойчивости; изучить методику анализа 
деловой активности; изучить методику анализа финансовых результатов; изучить методику анализа движения 
денег; изучить методику анализа вероятности банкротства предприятия; изучить методику экспресс-анализа 

деятельности предприятия; рассмотреть новые методики и изменения в системе финансового анализа.   
Білуі тиіс/Знать:Нарық кезеңіндегі кәсіпорын қызметін бағалаудың  әдістері мен принциптерінің және оған 
әсер ететін факторлардың маңыздылығын терең түсінуі; кәсіпорын қызметінің қаржылық қызметінің 
нәтижесіне еткен факторларды анықтап, кәсіпорынның ресурстарының қалыптасу көздерін және олардың 
құрылымына талдау жүргізіп шешімдердің тиімділігін анықтауды білуі тиіс./Знать методы и принципы 
проведения финансового анализа основных финансовых результатов предприятия в условиях рынка,  
определить источники формирования ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить эффективное 
управление деятельностью предприятия. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Кәсіпорынның қызметінің қаржылық нәтижесін талдаудың әдістері мен 
принциптерін, оған әсер ететін факторларды анықтауды және банк қызметін тиімді басқарудағы қаржылық 
нәтижесіне әсер ететін факторларды анықтауды тәжрибеде қолдануды істей білуі қажет./Применять методы и 
принципы проведения финансового анализа основных финансовых результатов предприятии в условиях 
рынка,  определить источники формирования ресурсов и с помощью анализа их структуры  определить 
эффективное управление деятельностью предприятии. 
Дағдылары меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін резервтерді анықтау, 
компанияның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша тұжырымдар мен ұсыныстарды негіздеу./Выявления 

резервов повышения эффективности деятельности предприятия;обоснования выводов и рекомендации по 
улучшению финансового состояния предприятия. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компонентным:Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесін талдауда  
қаржылық талдаудың әдістерін және оған әсер ететін факторларды анықтауда құзыретті болу./Быть 
компонентным в проведении финансового анализа использования методов финасового анализа и уметь 
определить факторы влияющих на финансовую деятельность предприятии. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 
талдау өндірісті басқару жүйесіндегі маңызды фактор болып табылады, ішкі қорларды анықтаудың тиімді 
құралы, кәсіпорынның тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми негізделген жоспарлау болжамдарын және 

басқарушылық шешімдерді әзірлеуге негізделеді және олардың орындалуына мониторинг жүргізеді. 
шаруашылық қызметтің нәтижелеріне арналған шаруашылық және құқықтық жауапкершілікті басқару 
шешімдерін қабылдау және енгізу бойынша кәсіпорындар болып табылады.Объективті, өз субъектілерінің 
қаржылық тұрақтылығының мәні артады. Мұның бәрі олардың өндірістік және коммерциялық қызметін 
бағалауда, ең алдымен, капиталдың және кірістің болуы, бөлінуі және пайдаланылуында қаржылық 
талдаудың рөлін күшейтеді.Бұл талдаулардың нәтижесі бірінші кезекте меншік иелеріне (кредиторларға), 
инвесторларға, жеткізушілерге, салық органдарына, кәсіпорындардың менеджерлеріне және басшыларына 
қажет.Қаржылық талдаудың басты мақсаты - объективті және ақылға қонымды баға беретін негізгі 

параметрлердің компанияның қаржылық жағдайына тән. Бұл бірінші кезекте активтер мен міндеттемелер 
құрылымында, борышкерлермен және несие берушілермен есеп айырысуларда пайдаға немесе залалға 
қатысты өзгерістерге қатысты./  Анализ хозяйственной деятельности является важным элементом в системе 
управления производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов, основой 
разработки научно обоснованных планов-прогнозов и управленческих решений и контроля за их 
выполнением с целью повышения эффективности функционирования предприятия.В современных условиях 
повышается самостоятельность предприятий в принятии и реализации управленческих решений, их 
экономическая и юридическая ответственность за результаты хозяйственной деятельности. Объективно 

возрастает значение финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов. Все это повышает роль 
финансового анализа в оценке их производственной и коммерческой деятельности и, прежде всего в наличии, 
размещении и использовании капитала и доходов. Результаты такого анализа необходимы, прежде всего, 
собственникам (акционерам), кредиторам, инвесторам, поставщикам, налоговым службам, менеджерам и 
руководителям предприятий.Ключевой целью финансового анализа является получение определенного числа 
основных параметров, дающих объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 
предприятия. Это относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с 
дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұл пәндерді оқу ұйымның қаржылық тұрақтылығын бағалау,  
оның кірістілік деңгейін анықтау, өтімділік және іскерлік белсенділік көрсеткіштерін есептеу, объективті, 
ғылыми негізделген және оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау, салық салу мақсаттары, нақты жағдайлар 
мен шешім қабылдау үшін қаржылық талдаудың ұйымдастырушылық, әдіснамалық және құқықтық негіздерін 
жасау үшін қажет салықтық проблемалық жағдайлар туралы. /Изучение данных дисциплин необходимо для 
оценки финансовой устойчивости организации, определения его уровня рентабельности, расчета показателей 
ликвидности и деловой активности, для принятия объективных, научно обоснованных и оптимальных 
управленческих решений, организационных, методических и правовых основ финансового анализа в целях 
налогообложения, конкретных ситуаций и принятия решений по проблемным ситуациям в области 

налогообложения. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп 1/Финансовый учет 1 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық есептілік /Финансовая отчетность 

14 
ТК/КВ 

3 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік есеп/ 
Бухгалтерский учет в малом и среднем бизнесе 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Сатып алынған дағдыларды кейінгі есепке алу 
және тиімді есеп және ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру, ҚЕХС сәйкес қаржылық есептілікті қалыптастыру 

және ұсыну. /Использование приобретенных навыков в последующей деятельности и умение организовать 
эффективную систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля, формировать и представлять 
финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық есепті ұйымдастырудағы шағын және орта бизнестегі қаржылық есептілікті 
дайындаудағы теориялық және тәжірибелік дағдылар./Теоретические и практические навыки в области 
организации финансового учета, составления финансовой отчетности  в малом и среднем бизнесе. 



Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Есепке алу, есеп беру және салық салудың оңайлатылған жүйесі шеңберінде 
кішігірім кәсіпорындардың шаруашылық және қаржы қызметін есепке алу жүйесіндегі жұмысын 
көрсету./Отражать в системе бухгалтерского учета операции хозяйственно-финансовой деятельности малых 
предприятий по упрощенной системе учета, отчетности и налогообложения.  

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы 
есебін ұйымдастыру үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау.Алынған регистрлер 
дербес қолдану аркылы дұрыс толтырылуы қажет./Самостоятельно обобщать и анализировать бухгалтерскую 
(финансовую) информацию; пользоваться нормативными источниками и литературой; правильно отражать 
хозяйственные операции по учету. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Бұл пәнді зерттеу халықаралық стандарттарға сәйкес шағын 
және орта кәсіпорындарда қаржы есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, жазу және өңдеу 
дағдыларын игеру болып табылады.Пән бағдарламасы бухгалтерлік есепті және есеп беруді зерттеуді, шағын 

және орта кәсіпкерлік субъектілерін есепке алуды ұйымдастыру ерекшеліктерін зерттеуді қамтитын пәннің 
барлық бағаларын зерттеуден тұрады./В в приобретении навыков сбора, регистрации и обработки 
информации, необходимой для формирования финансовой отчетности на предприятиях малого и среднего 
бизнеса, в соответствии с международными стандартами.Программа дисциплины состоит в рассмотрении на 
протяжении курса фундаментальных тем, предусматривающих изучение ведения учета и отчетности, 
изучение особенностей организации бухгалтерского учета предприятиях малого и среднего бизнеса. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Шағын және орта бизнестегі  қаржылық 
есептілікті  жағдайы, оның қызметінің қаржылық нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер 

туралы мәліметтердің бірыңғай жүйесі және ол мәліметтері енгізінде құрастырылады./Данная дисциплина 
изучает особенности методологии бухгалтерского учета, налогообложения, важнейших показателей 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий  малого и среднего бизнеса. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік есеп» пәні шағын 
және орта бизнес үшін бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың мазмұны мен міндеттерін зерттейді.Бұл пәнді 
оқу қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып және халықаралық стандарттарға сәйкес ақпаратты жинау, 
тіркеу және өңдеу дағдыларын игеру арқылы шағын және орта бизнестегі бухгалтерлік есепті жүргізуге 
мүмкіндік береді. /Дисциплина «Бухгалтерский учет в малом и среднем бизнесе» изучает содержание и 
задачи организация бухгалтерского учета малом и среднем бизнесе. Изучение данной дисциплины дает 

порядок ведения бухгалтерского в малом и среднем бизнесе с учетом современного требований и в 
приобретении навыков сбора, регистрации и обработки информации, в соответствии с международными 
стандартами. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп негіздері/ Основы бухгалтерского учета  
Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 
2.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Саудадағы және туризмдегі бухгалтерлік есеп 
/Бухгалтерский учет в торговле и туризме 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Саудадағы және туризмдегі есептің негізгі 

мақсаты –бұл саладағы ұйымның өз экономикалық және саяси жағдайына тән шаруашылық қызметін тиімді 
жолдармен басқаруға қажетті ақпараттық мәліметтермен қамтамасыз ету.Осы мақсатқа жетудегі негізгі 
бағыты – саудадағы және туризмдегі  бухгалтерлік есеп жұмысының сапасын арттыруға,  есептеу 
жұмысының барысында қолданылатын, яғни толтырылатын құжаттардың қарапайым әрі түсінікті болуына 
және ондағы көрсеткіштердің пайдаланушыларға ыңғайлы болуына реттеліп жүргізіледі./Основная цель учета 
в торговле и туризме-предоставить информацию, необходимую для управления экономической 
деятельностью организации в экономическом и политическом контексте. Основная цель этой задачи - 
повысить качество бухгалтерского учета в торговле и туризме, простой  понятный в использовании. 

Білуі тиіс/Знать: Барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі бір есептік 
кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде дайындауды; 
туристтік бизнес пен саудада есепті ұйымдастыру ерекшелігін, туристтік өнімді сату процесін./Правильная и 
своевременная подготовка текущей экономической информации об активах, обязательствах, движении 
капитала за определенный период; Особенности организации отчетности в сфере туристического 
бизнеса и торговли, процесс реализации туристских продуктов.  
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Алынған регистрлер дербес қолдану аркылы дұрыс толтырылуын; саудадағы 
және туризмдегі  ақша қаражатының шығуы және қаржылық емес активтерді жіктеу және олардың көрсетуін; 

бюджеттік және салық есебінде тиісті операцияларды тіркеуді, өңдеуді, жүйелеуге бастапқы құжаттар есеп 
айырысулар бойынша дебиторлар және кредиторлармен жасауды./Оформлять поступление и выбытие 
денежных средств и нефинансовых активов, классифицировать их, отражать в бюджетном и налоговом учете 
соответствующие операции; регистрировать, обрабатывать, систематизировать первичные документы по 
расчетам с дебиторами и кредиторами; составлять бухгалтерскую отчётность в торговле и туризме. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Саудадағы және туризмдегі бухгалтерлік есепті және оның есеп 
жүйесіндегі орнын, салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысудың, салықтық режимдер және олардың 
қолдану ерекшеліктерін білу тиіс.Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы есебін 
ұйымдастыру үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау./Определять финансовый 

результат деятельности в торговле и туризме, производить расчеты с контрагентами по налогам, по 
заполнению регистров бухгалтерского  учета, составлению бухгалтерских проводок и форм отчетности. 
 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 
отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңдерін 
аныктау./В умении регистрировать, обрабатывать, систематизировать первичные документы; составлять 
бухгалтерскую отчётность  в торговле и туризме. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Сауда және туризмнің теориялық негіздерін 

зерделеу, сондай-ақ осы салада бухгалтерлік есепке алуды пайдалану мүмкіндігі Туристік бизнес және 
саудадағы есепке алуды ұйымдастыру, туристік өнімді өткізу процесі, сондай-ақ ақшалай және қаржылық 
емес активтердің ағымы мен зейнетақысын, олардың жіктелуін, бюджетте және салықтық есепке алу 
операциялары; борышкерлермен және несиегерлермен есептесулерді тіркеу, өңдеу, бастапқы есеп 
құжаттарын ұйымдастыру; сауда және туризм саласындағы бухгалтерлік есепті құру./Изучение теоретических 



основ торговли и туризма, а также умение использовать в данной сфере бухгалтерский учет.Специфику 
организации учета в туристском бизнесе и в торговле, процесс реализации туристского продукта.Также 
изучает поступление и выбытие денежных средств и нефинансовых активов, их классификацию, отражение в 
бюджетном и налоговом учете соответствующих операций; регистрация, обработка, систематизировать 

первичные документы по расчетам с дебиторами и кредиторами; составление бухгалтерской отчётности в 
торговле и туризме. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Сауда мен туризмнің теориялық негіздерін, сондай-ақ осы 
салада бухгалтерлік есепті қолдану мүмкіндігін зерттеу. Туристік бизнестегі және саудадағы бухгалтерлік 
есепті ұйымдастырудың ерекшеліктері, туристік өнімді сату процесі. /Изучение теоретических основ торговли 
и туризма, а также умение использовать в данной сфере бухгалтерский учет. Специфику организации учета в 
туристском бизнесе и в торговле, процесс реализации туристского продукта. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и аудит 

15 
ТК/КВ 

4 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Ұйымның есеп саясаты/Учетная политика организации  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Пәнді оқытудың мақсаты – бухгалтерлік есеп 
және салық салу мақсаттары үшін кәсіпорында есеп саясатын қалыптастыру қажеттілігі мен ережелерін, 
кәсіпорынның жергілікті нормативтік актісін жасау дағдыларын қалыптастыру - "ұйымның есеп 
саясаты".Пәнді оқыту мақсаты: студенттердің: есеп саясатының мәні және оның кәсіпорынның қаржы 
қызметіндегі рөлі; есеп саясатының түрлері; элементтер бойынша есеп саясатын әзірлеу тәртібі; 
кәсіпорынның есеп саясатына өзгерістер енгізу тәртібі туралы білімдерін қалыптастыру./Цель преподавания 
дисциплины – сформировать знание необходимости и правил формирования учетной политики на 
предприятии для целей бухгалтерского учета и налогообложения, навыков разработки локального 

нормативного акта предприятия – «Учетная политика организации».Задачей изучения дисциплины являются: 
формирование у студентов знаний о:сущности учетной политики и ее роли в финансовой деятельности 

предприятия; видах учетной политики;  порядке разработки учетной политики по элементам; порядке 
внесения изменения в учетную политику предприятия. 
Білуі тиіс/Знать:Есеп саясатының түрлері және әрбір түрдің ұйым қызметінің қаржылық көрсеткіштеріне 
әсері; есеп саясатының элементтері; салық салу мақсаттары үшін есеп саясатын әзірлеу тәртібі. /Виды учетной 
политики и влияние каждого вида на финансовые показатели деятельности организации; элементы учетной 
политики; порядок разработки учетной политики для целей налогообложения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бухгалтерлік және салықтық есеп мақсаттары үшін есеп саясатын әзірлеу және 

өзгерістер енгізу; есеп саясатының қандай да бір ережелерінің кәсіпорын қызметінің қаржылық 
көрсеткіштеріне әсерін болжау; кәсіпорынның есеп саясатын құру бойынша практикалық дағдыларды 
меңгеру./Разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета и вносить 
изменения; прогнозировать влияние тех или иных положений учетной политики на финансовые показатели 
деятельности предприятия; приобрести практические навыки:  по составлению учетной политики 
предприятия. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бухгалтерлік және салықтық есеп мақсаттары үшін есеп 
саясатын әзірлеу және өзгерістер енгізу./Разрабатывать учетную политику для целей бухгалтерского и 
налогового учета и вносить изменения 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Бойынша есеп саясатын әзірлеу тәртібі; кәсіпорынның есеп 
саясатына өзгерістер енгізу тәртібі./В составлении учетной политики;  порядке разработки учетной политики 
по элементам;порядке внесения изменения в учетную политику предприятия. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән келесі сұрақтарды қарастырады: 
бухгалтерлік есептің даму тарихы; бухгалтерлік есептің негізі ретінде ХҚЕС пайда болу себептері; 
кәсіпорынның есеп саясаты туралы жалпы ережелер; есеп саясатының мақсаттары мен міндеттері; 
бухгалтерлік есепті жүргізу және оны ұйымдастыру бойынша есеп саясатының элементтері; ағымдағы 
активтер бойынша есеп саясатының элементтері;ұзақ мерзімді активтер бойынша есеп саясатының 

элементтері; кәсіпорынның міндеттемелері бойынша есеп саясатының элементтері;шығындарды есепке алу 
және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау бойынша есеп саясатының элементтері; ; жалпы шаруашылық 
шығыстарды есептен шығару тәсілдері, жанама шығыстарды бөлу тәсілдері, болашақ кезеңдердің 
шығыстарын есептен шығару тәртібі мен мерзімдері; кәсіпорынның қаржылық нәтижелері бойынша есеп 
саясатының элементтері; табыс ұғымы және оны тану әдістері. Есепті кезеңдегі қызметтер үшін кірістер; 
резервтер бойынша есеп саясатының элементтері; резервтерді құру мақсаты; салық салу мақсаттары үшін 
есеп саясатының элементтері; есеп саясатындағы өзгерістер есеп саясатындағы өзгерістер болып 
табылмайтын жағдайлар; түсіндірме жазбада есеп саясатының ережелерін ашу; қорлар туралы ақпаратты ашу; 

негізгі құралдар туралы ақпаратты ашу./Дисциплина изучает :история развития бухгалтерского учета; МСФО 
как основа бухгалтерского учета Причины возникновения МСФО;общие положения об учетной политике 
предприятия; цели и задачи учетной политики; элементы учетной политики по ведению бухгалтерского учета 
и его организации; элементы учетной политики по текущим активам;элементы учетной политики по 
долгосрочным активам; элементы учетной политики по обязательствам предприятия;элементы учетной 
политики по учету затрат и калькулированию себестоимости продукции; система счетов учета затрат на 
производство продукции; способы списания общехозяйственных расходов, способы распределения 
косвенных расходов, порядок и сроки списания расходов будущих периодов; элементы учетной политики по 

финансовым результатам предприятия; понятие дохода и методы его признания. Доходы за услуги в отчетный 
период; элементы учетной политики по резервам; цель создания резервов; элементы учетной политики для 
целей налогообложения; изменения в учетной политике Условия, которые не являются изменением в учетной 
политике; раскрытие положений учетной политики в пояснительной записке; раскрытие информации о 
запасах; раскрытие информации об основных средствах. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Ұйымның есеп саясаты» – бұл нақты принциптер, негіздер, 
келісімдер, ережелер және практика қолданылатын кәсіпорын үшін бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық 
есептілікті жасау, заңнаманың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп туралы 
және қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес, шағын және орта бизнес үшін және Үлгілік 

жоспарда бухгалтерлік есеп шоттары, олардың қажеттіліктері мен қызметінің ерекшеліктері.Есеп саясаты 
бухгалтерлік есептің мақсаттарын, міндеттері мен әдістерін әзірлеу, сондай-ақ компанияның қаржылық 



жағдайы мен операцияларының нәтижелерін көрсету үшін негіз болып табылады. Есеп саясаты нормативтік 
құжатты білдіреді және ұзақ мерзімге (бір есептік кезеңнен артық) қалыптастырылады. /«Учетная политика 
организации – это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, применяемые 
предприятием для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, 
международным стандартом для малого и среднего бизнеса и Типовым планом счетов бухгалтерского учета, 
исходя из их потребностей и особенностей деятельности.Учетная Политика является основой для разработки 
целей, задач и методов бухгалтерского учета, а также отражения финансового положения и результатов 
операций Компании.Учетная политика представляет собой нормативный документ и формируется на 
длительный срок (более одного отчетного периода).  
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Дипломдық жұмыс /Дипломная работа 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Салықтық есеп саясаты/Налоговая учетная политика  
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқыту мақсаты – бухгалтерлік есеп және 
салық салу мақсаттары үшін кәсіпорында салықтық есеп саясатын қалыптастыру қажеттілігі мен ережелерін, 
кәсіпорынның жергілікті нормативтік актісін жасау дағдыларын қалыптастыру - "ұйымның есеп 
саясаты".Пәнді оқыту міндеті: студенттердің салық есебін жүргізу әдістері туралы білімдерін қалыптастыру, 
тек нақты субъектінің қызметіне тән, қызметтің ерекшелігін ескере отырып./Цель преподавания дисциплины 
– сформировать знание необходимости и правил формирования налоговой учетной политики на предприятии 
для целей бухгалтерского учета и налогообложения, навыков разработки локального нормативного акта 

предприятия – «Учетная политика организации».Задачей изучения дисциплины являются: формирование у 
студентов знаний о:методах ведения налогового учета, характерные лишь для деятельности конкретного 

субъекта, с учетом специфики деятельности.  
Білуі тиіс/Знать:Салықтық есепке алу саясатының түрлері және әрбір түрдің ұйым қызметінің қаржылық 
көрсеткіштеріне әсері; есепке алу саясатының элементтері; салық салу мақсаттары үшін салықтық есепке алу 
саясатын әзірлеу тәртібі./Виды налоговой учетной политики и влияние каждого вида на финансовые 
показатели деятельности организации; элементы учетной политики; порядок разработки налоговой учетной 
политики для целей налогообложения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Салықтық есепке алу мақсаттары үшін салықтық есепке алу саясатын әзірлеу 
және өзгерістер енгізу; кәсіпорын қызметінің қаржылық көрсеткіштеріне салықтық есепке алу саясатының 

қандай да бір ережелерінің әсерін болжау; кәсіпорынның салықтық есепке алу саясатын құру бойынша 
практикалық дағдыларды меңгеру./Разрабатывать налоговую учетную политику для целей налогового учета и 
вносить изменения; прогнозировать влияние тех или иных положений налоговой учетной политики на 
финансовые показатели деятельности предприятия; приобрести практические навыки:  по составлению 
налоговой учетной политики предприятия. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Салықтық есеп мақсаттары үшін есеп саясатын әзірлеу және 
өзгерістер енгізу./Разрабатывать налоговую учетную политику для целей налогового учета и вносить 
изменения. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Салықтық есепке алу саясатын әзірлеу тәртібі бойынша; 

кәсіпорынның салықтық есепке алу саясатына өзгерістер енгізу тәртібі./В составлении налоговой учетной 

политики;  порядке разработки  налоговой учетной политики по элементам;порядке внесения изменения в  
налоговую учетную политику предприятия. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Пән:кәсіпорынның салықтық есепке алу 
саясаты туралы жалпы ережелер; салықтық есепке алу саясатының мақсаттары мен міндеттері; бухгалтерлік 
есепті жүргізу және оны ұйымдастыру бойынша салықтық есепке алу саясатының элементтері; ағымдағы 
активтер бойынша салықтық есепке алу саясатының элементтері;ұзақ мерзімді активтер бойынша салықтық 
есепке алу саясатының элементтері; кәсіпорынның міндеттемелері бойынша салықтық есепке алу саясатының 
элементтері;шығындарды есепке алу және өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау бойынша салықтық есепке 

алу; жалпы шаруашылық шығыстарды есептен шығару тәсілдері, жанама шығыстарды бөлу тәсілдері, 
болашақ кезеңдердің шығыстарын есептен шығару тәртібі мен мерзімдері; кәсіпорынның қаржылық 
нәтижелері бойынша салықтық есеп саясатының элементтері; табыс ұғымы және оны тану әдістері.Есепті 
кезеңдегі қызметтер үшін кірістер; резервтер бойынша салықтық есепке алу саясатының элементтері; 
резервтерді құру мақсаты; салық салу мақсаттары үшін салықтық есепке алу саясатының элементтері; 
салықтық есепке алу саясатындағы өзгерістер есепке алу саясатындағы өзгерістер болып табылмайтын 
шарттар; түсіндірме жазбада есепке алу саясатының ережелерін ашу; қорлар туралы ақпаратты ашу; негізгі 
құралдар туралы ақпаратты ашу қарастырады./Дисциплина изучает:общие положения о налоговой учетной 
политике предприятия; цели и задачи  налоговой учетной политики; элементы  налоговой учетной политики 

по ведению бухгалтерского учета и его организации; элементы  налоговой учетной политики по текущим 
активам;элементы  налоговой учетной политики по долгосрочным активам; элементы  налоговой учетной 
политики по обязательствам предприятия;элементы  налоговой учетной политики по учету затрат и 
калькулированию себестоимости продукции; система счетов учета затрат на производство продукции; 
способы списания общехозяйственных расходов, способы распределения косвенных расходов, порядок и 
сроки списания расходов будущих периодов; элементы  налоговой учетной политики по финансовым 
результатам предприятия; понятие дохода и методы его признания.Доходы за услуги в отчетный период; 
элементы  налоговой учетной политики по резервам; цель создания резервов; элементы  налоговой учетной 

политики для целей налогообложения; изменения в  налоговой учетной политике Условия, которые не 
являются изменением в учетной политике; раскрытие положений учетной политики в пояснительной записке; 
раскрытие информации о запасах; раскрытие информации об основных средствах. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Ұйымның салықтық есеп саясаты – бұл нақты принциптер, 
негіздер, келісімдер, ережелер және практика қолданылатын кәсіпорын үшін бухгалтерлік есеп жүргізу және 
қаржылық есептілікті жасау, заңнаманың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
туралы және қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес, шағын және орта бизнес үшін және 
Үлгілік жоспарда бухгалтерлік есеп шоттары, олардың қажеттіліктері мен қызметінің ерекшеліктері.Салық 

есебі саясаты бухгалтерлік есептің мақсаттарын, міндеттері мен әдістерін әзірлеу үшін негіз болып табылады, 
сондай-ақ компанияның қаржылық жағдайы мен операцияларының нәтижелерін көрсету.Салық есебі саясаты 



нормативтік құжатты білдіреді және ұзақ мерзімге (бір есептік кезеңнен артық) 
қалыптастырылады./«Налоговая учетная политика организации – это конкретные принципы, основы, 
соглашения, правила и практика, применяемые предприятием для ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан 

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, международным стандартом для малого и среднего бизнеса 
и Типовым планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей 
деятельности.Налоговая учетная политика является основой для разработки целей, задач и методов 
бухгалтерского учета, а также отражения финансового положения и результатов операций 
Компании.Налоговая учетная политика представляет собой нормативный документ и формируется на 
длительный срок (более одного отчетного периода).  
Пререквизиттер/Пререквизиты:Экономикалық теория/Экономическая теория 
Постреквизиттер/ Постреквизиты:Дипломдық жұмыс /Дипломная работа 
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Бейіндеуші пәндер циклі/Цикл профилирующих дисциплин  

1 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы Наименование дисциплины:Қаржылық бақылау және аудит/Финансовый контроль и 
аудит 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттердің қаржылық бақылаудың 
теориялық негіздері оқып білуін,  мемлекеттік мекемелер мен әр түрлі меншіктегі кәсіпорындардың 
бухалтерлік есеп пен қаржылық есептілігіне қаржылық бақылауды жүргізудің әдістері мен тәсілдерін 
меңгеруді  және мемлекеттік бюджеттің  қалыптасуы мен атқарылуын талдап қаржылық бұзушылықтарды 

анықтауды үйренуін қамтамасыз ету.Қаржылық бақылаудың мазмұны мен міндеттерін түсіндіру;  
мемлекеттік мекемелер мен шаруашылық жүргізу субъектілерінің қаржылық іс- әрекеттеріне  қаржылық 
бақылауды жүргізудің әдістерін үйрету;қаржылық  бақылау органдарының қызметін жетілдіру жолдарымен 
таныстыру./Цель курса: изучение  студентами теоретических аспектов и приобретение методических основ 
проведения финансового контроля состояния бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
государственных учреждений и предприятий различных форм собственности, а также освоение методов 
анализа правильности   составления и исполнения бюджетов всех уровней, и выявления нарушений 
финансовой дисциплины и разработке мероприятий по их  устранению.Задачи курса: дать комплексное 

представление о современной трактовке финансового контроля; ознакомить методами проведения ревизии и 
проверок финансовой деятельностью  государственных учреждений и хозяйствующих субъектов;знакомить 
современными проблемами финансового контроля. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық бақылаудың мәні мен мазмұнын және қағидаларын; қаржылық бақылау 
органдарының қызметін; қаржылық бақылаудың үлгілері мен түрлері; қаржылық бақылаудың нысандары мен 
субъектілерін./В результате изучения дисциплины  студенты должны:знать системы механизмов, принципы и 
методологию финансового контроля. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бақылау жұмыстарының жоспарларын әзірлеуді және  жасауды; 

республикалық бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылау жүргізуді; жергілікті бюджет қаражаттарының 
мақсатты және тиімді жұмсалуына бақылау  жүргізуді;  бақылау актілерін бақылау стандарттарына сәйкес 
жасалуын қамтамасыз етуді./Применять полученные знания в практической деятельности.Иметь 
представление о системе финансового контроля Казахстана и о принципах осуществления контрольной 
деятельности органов и о  стандартах государственного финансового контроля. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Өзінің ойын толық жеткізу және қажетті нәтижеге жетуге 
табандылық  танытуды; қаржылық бақылауды жүргізудіңішкі және сыртқы бақыл түрлері мен үлгілерін 
таңдай білуді./Быть компетентным в знании об основах направлениях финансового контроля и в организации 
контрольных мероприятии по финансовой деятельности предпритии и организации, готовность применять 

методику проведения внешнего и внутренного контроля. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы тиісті іс-шараларды 
ұйымдастыра білуді; қаржылық бақылаудың құқықтық – нормативтік материалдарын игеруді және оларды   
тәжірибе жүзінде қолдануды./Применять полученные знания в практической деятельности, приобретение 
методических основ проведения финансового контроля состояния бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности государственных учреждений и предприятий различных форм собственности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Қаржылық бақылау» курсының 
бағдарламасында мемлекеттің қаржы саясатын іске асыру және мемилекеттік мекемелер мен шаруашылық 

жүргізу субъектілерінде қаржы ресурстарының қалыптасуы мен тиімді жұмсалуының қамтамасыз ететін іс-
шаралар сұрақтары қамтылған. Қаржылық бақылауды жүргізудің әдістері мен түрлері жан-жақты көрсетіліп, 
мекемелер мен кәсіпорындардың шаруашылық іс-әректеріне жүргізілетін қаржылық бақылаудың 
ерекшеліктері қарастырылған./В программу курса «Финансовый контроль» включены темы, раскрывающие 
систему государственного финансового контроля, особенности формирования и исполнения 
Республиканского и местных бюджетов, поступления средств в общегосударственные и другие 
внебюджетные фонды. Показаны методы проведения финансового контроля  государственных организаций и 
учреждений, предприятий различных форм собственности. Раскрыты особенности финансового контроля  

деятельности финансово-кредитных, производственных, торгово-коммерческих компаний. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Оны зерттеу барысында біз мемлекеттік бақылау органдары мен 
үкіметтік емес ұйымдардың коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың қаржылық-шаруашылық 
қызметін бақылау мен аудитті ұйымдастыру және жүзеге асыру туралы білім аламыз; аудиторлық қызметті 
ұйымдастырудың негіздері және оны нормативтік реттеу; қаржылық бақылау жүйесін бағалау әдістемесін 
қолдануға дайын болу. /В процессе ее изучения получаем знания по вопросам организации и осуществления 
контроля и аудита финансово-экономической деятельности коммерческих и некоммерческих организаций 
государственными контрольными органами и негосударственными организациями; основах организации 

аудиторской деятельности и ее нормативном регулировании; готовность применять методику оценки системы 
финансового контроля. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржы, Мемлекеттік бюджет/ Финансы, Государственный бюджет 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Қаржылық аудит /Финансовый аудит 



2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банктік қадағалау және аудит/Банковский контроль и аудит 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Курстың негізгі мақсаты – банктердің 
қызметіндегі банктік қадағалау туралы барлық ақпаратты кешенді, құрылымданған түрде ұсыну, бұл оқу 
курсын айтарлықтай деңгейде жеңілдетуге мүмкіндік береді.Бұл курстың міндеттері:банктік қадағалаудың 

негіздерін игеруі;банктік қадағалаумен және банктік операциялар аудитімен байланысты мәселелерді шешуді және 
тәжірибелік дағдыларды үйренуі;банктік қадағалаудың теориясы мен практикасын түсіну және оның негізгі 
ережелерін қолдану. 
Білуі тиіс/Знать:Банктік қадағалаудың мәні мен мазмұнын және қағидаларын; қаржылық бақылау 
органдарының қызметін; қаржылық бақылаудың үлгілері мен түрлері; қаржылық бақылаудың нысандары мен 
субъектілерін./Систему нормативного регулирования аудиторской деятельности; методику и организацию 
банковского контроля и аудита; методику и организацию аудита; порядок обобщения и использования 
результатов аудита; права, обязанность, ответственность аудируемых лиц, аудиторской организации. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бақылау жұмыстарының жоспарларын әзірлеуді және  жасауды; 
республикалық бюджеттің атқарылуына сыртқы бақылау жүргізуді; банктердің қаражаттарының тиімді 
жұмсалуына бақылау  жүргізуді;  бақылау актілерін бақылау стандарттарына сәйкес жасалуын қамтамасыз 
етуді./Обобщать результаты проверок и формировать профессиональной мнение о достоверности финансовой 
отчетности; разработать рекомендации по результатам аудита; оформлять рабочие документы, аудиторское 
заключение. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық бақылауды жүзеге асырудағы тиісті іс-шараларды 
ұйымдастыра білуді; қаржылық бақылаудың құқықтық – нормативтік материалдарын игеруді және оларды   

тәжірибе жүзінде қолдануды./Сабақ барысында өзінің ойын толық жеткізу және қажетті нәтижеге жетуге 
табандылық  танытуды; қаржылық бақылауды жүргізудің түрлері мен үлгілерін таңдай білуді./Разработать 
рекомендации по результатам банковского контроля и аудита; оформлять рабочие документы, аудиторское 
заключение; обладать навыками самостоятельного применения методики аудита. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Банктік қадағалау және аудиттің жүзеге асырудағы тиісті іс-
шараларды ұйымдастыра білуді; банктік бақылаудың құқықтық – нормативтік материалдарын игеруді және 
оларды   тәжірибе жүзінде қолдануды./В знании об основах организации банковского контроля и аудиторской 
деятельности и ее нормативном регулировании; в знании особенностей планирования и осуществления 
банковского контроля и  аудиторской проверки в банках; в способностях применять научные подходы 

расчету существенности и аудиторского риска при осуществлении аудиторских процедур; готовность 
применять методику оценки системы банковского контроля. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Банктік  қадағалау және аудит» пәнінің 
тұсаукесерінде келесі мәселелер қарастырылады: банктік аудиттің мәні; коммерциялық банктегі есепке аудит; 
есеп айырысу операцияларын тексеру; кассалық операциялар бойынша аудит; банктің белсенді және пассивті 
операцияларына аудит жүргізу; бағалы қағаздармен операциялар бойынша аудит; банктің кірістер мен 
шығыстар аудитін; банктік салық салуға аудит; банктік есеп беру аудиті./При изложении дисциплины 
«Банковский контроль и аудит» рассматриваются следующие вопросы: сущность банковского аудита; аудит 

постановки бухгалтерского учета в коммерческом банке; аудит расчетных операций; аудит кассовых 
операций; аудит активных и пассивных операций банка; аудит операций с ценными бумагами; аудит доходов 
и расходов банка; аудит налогообложения банка; аудит отчетности банка. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Банктік бақылау және аудит» пәнін оқытуда келесі мәселелер 
қарастырылады: банктік аудиттің сипаты; коммерциялық банктегі бухгалтерлік есеп аудиті; есеп айырысу 
операцияларының аудиті; кассалық операцияларға аудит; банктің белсенді және пассивті операцияларына 
аудит; бағалы қағаздармен операцияларға аудит; банктік кірістер мен шығыстар аудиті; банктік салық салу 

аудиті; банк үзінділерінің аудиті./При изложении дисциплины «Банковский контроль и аудит» 

рассматриваются следующие вопросы: сущность банковского аудита; аудит постановки бухгалтерского учета 
в коммерческом банке; аудит расчетных операций; аудит кассовых операций; аудит активных и пассивных 

операций банка; аудит операций с ценными бумагами; аудит доходов и расходов банка; аудит 
налогообложения банка; аудит отчетности банка. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп – 1,2/Финансовый учет – 1,2 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Практикалық аудит/Практический аудит 

Пәннің мақсатыжәне міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәннің теориялық және тәжірибелік 
мәселелерінің қажетті дәрежесімен студенттерді қамтамасыз ету.Компанияның практикалық аудитің 
ұйымдастыру бойынша мамандарға қажетті теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдылар жиынтығын 

беру/Обеспечить теоретическим и практическим навыками использования аудиторской деятельности на 
практике.Дать совокупность теоретических знаний и практических навыков, необходимых специалистам по 
организации практического аудита. 
Білуі тиіс/Знать:Нарықтық экономика жағдайында практикалық аудит ролін, ресурстардың барлық түрлерін 
мақсатқа сәйкес және заңды қолдануының бақылау мен сақтау міндеттерін, қаржылық есеп берудің 
шынайылығын./Понимание роли практического аудита  в условиях рыночной экономики, его задач в 
обеспечении сохранности и контроля законности и целесообразности использования всех видов ресурсов, 
достоверности финансовой отчетности. 

Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Аудиторлық бақылаудың тәсілдері мен үдемелі формаларын қолдана білу; 
тәжірибелік аудит саласында ғылыми зерттеу жүргізе білу және алынған нәтижелерді талдау./Умение 
использовать прогрессивные формы и методы аудиторской проверки; умение проводить научные 
исследования в области практического аудита и анализировать полученные результаты. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Салықтық және бухгалтерлік заңнамаларға сәйкес бухгалтерлік 
есепті жүргізу;  шаруашылық субъект қызметінің есептік-экономикалық аудитімен байланысты мәселелерді 
дербес шешу./Самостоятельного решения вопросов, связанных с аудитом учетно-экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта; знаниями в области налогового и бухгалтерского законодательства. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Практикалық бизнес-процес аудитін жүргізу саласында, 
салықтық төлемдер сомасының аудиті кезінде./В области  проведении аудита практических  бизнес-
процессов,  при аудите сумм налоговых платежей. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Практикалық аудит» пәні нарықтық 



экономиканың басқа тұжырымдамаларымен күрделі байланыста аудиттің негізгі түсініктерін 
береді.Бухгалтерлік есеп, стандарттар мен аудит стандарттарының жалпы қабылданған халықаралық жүйесіне 
негізделген материалдарды өңдеу мен сараптаудың теориясы, ұйымы, технологиясы мен әдістемесі, 
процедурасын анықтаудың маңызды терминдері мен анықтамалары берілген./Дисциплина «Практический 

аудит» дает основные понятия аудита в комплексной увязке с другими понятиями рыночной экономики.В нем 
изложены важные термины и определения, раскрывающие теорию, организацию, технологию и методику 
проведения, порядок оформления и рассмотрения материалов исходя из общепринятой международной 
системы учета, стандартов и норм аудита.  
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Аудиттің мақсаттарын, міндеттерін және негізгі қағидаттарын 
білуі, бухгалтерлік есеп, қаржылық есеп, басқару есебі саласындағы білімдерін дамыта алады, ұйымдарға 
аудит жүргізе алады; ұйымдардың қаржылық және салық есептілігінің дұрыстығын растау бойынша 
білімдерін көрсету. Кәсіпорынның қаржылық есептілігінің аудитін ұйымдастырудың дағдылары мен 

әдістемелеріне ие болу, сонымен қатар тиісті басқарушылық шешімдер қабылдау үшін ұйым менеджерлеріне 
қажетті экономикалық ақпаратты уақтылы дайындау./Знать цели, задачи и основные принципы аудита, 
развивать знания в области бухгалтерского учета, финансового учета, управленческого учета Уметь 
проводить аудиторскую проверку организаций; демонстрировать знания при подтверждении достоверности 
финансовой и налоговой отчетности организаций. Иметь навыки, приемы в деле организации аудита 
финансовой отчетности предприятия, а также качественно и своевременно осуществлять подготовку 
необходимой экономической информации менеджерам организации для принятия соответствующих 
управленческих решений. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Аудит негіздері/Основы аудита 

Постреквизиты/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банктік аудит/Банковский аудит 

Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Пәнді оқып үйренудің мақсаты - нарықтағы банк 
жағдайының талдау дағдысын алу мақсатында студенттерге банктік пәнінен теоретикалық және әдістемелік 
білім беру.  Бұл жағдай келеш жас мамандарға өз алдына тергеу жүргізу банктердің жұмысы жағдайында 
екінші деңгейдегі банктерге баға беру және дұрыс ғылыми негіздеу, зерттеуге жол береді және де банк 
жетекшісіне дұрыс шешім қолдарына мүмкіндік береді./Целью изучения курса – установление реальности, 
полноты и достоверности предоставляемой отчетности, соответствие ее действующему законодательству, а 

также требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. 
Пәнді оқытудың міндеттері/Задачи изучения дисциплины:Бұл пәннің міндеттері: нарықтағы банк 
жағдайының талдау дағдысын алу мақсатында студенттерге банктік  аудит пәнінен теоретикалық және 
әдістемелік білім беру.Бұл жағдай келеcі жас мамандарға өз алдына тергеу жүргізу банктердің жұмысы 
жағдайында екінші деңгейдегі банктерге баға беру және дұрыс ғылыми негіздеу, зерттеуге жол береді және де 
банк жетекшісіне дұрыс шешім қолдарына мүмкіндік береді./Основная задача изучения дисциплины:проверка 
правильности ведения бухгалтерского учета; проверка правильности формирования финансовой отчетности в 
банке;проверка законности выполнения операций. 

Білуі тиіс/Знать:Банктік аудит ғылыми негізі  болып табылады әсіресе коэффициент есеп жасағанда, қаржы 
жағдайы туралы  мінездеме бергенде  және осылардын  қортындысы бойынша банктерге баға беру 
қазақстандағы және халықаралық баға беру агенттігің әдістемесі бойынша. Бұл үшін студенттер толық білім 
алу жолында барлық әдістерді банк аудитін түгел білу керек. Қортындылай келгенде студенттер бұл білімді 
алғаннан кейін өз алдына сараптама жасай білу керек, банктердің қаржылық жағдайы туралы және негізгі 
корсеткіштерді аңыктап оған баға беруі қажет./Систему нормативного регулирования аудиторской 
деятельности в банке; методику и организацию аудита; методику и организацию аудита; порядок обобщения 
и использования результатов аудита; права, обязанность, ответственность аудируемых лиц, аудиторской 

организации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бұл курста банктік аудиттің жалпы теориялық аспектілері қамтыған: аудиттің 
концепциялары мен қағидалары, банктің ақпараттардың сапалық сипаттамасы және қаржылық қорытынды 
есеп берудің элементтері, қаржы – шаруашылық қызметі құраушы обьектілер, бухгалтерлік есеп шоттарының 
сипаттамасы, құжаттама мен қателіктерді түзету тәсілдері, банктің есеп саясаты, ақша қаражаттарын есепке 
алу және олардың эквиваленттері, ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелер есебі, серіктестердегі 
капиталды есепке алуды істей алуы қажет. /Обобщать результаты проверок и формировать профессиональной 
мнение о достоверности финансовой отчетности; разработать рекомендации по результатам аудита; 

оформлять рабочие документы, аудиторское заключение. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Бұл курста банктің теориялық негіздерін игеру, қолданыстағы 
ұлттық және халықаралық стандарттарға, банктік аудит принциптеріне, нормативтік құқықтық құжаттарға 
сәйкес банкті жүргізу техникасы мен дағдысын қалыптастыру./Разработать рекомендации по результатам 
аудита; оформлять рабочие документы, аудиторское заключение; обладать навыками самостоятельного 
применения методики аудита в банке. 
Құзіретті болуы тиіс/Быть компетентным:Банктік аудит – экономикалық білім беру жүйесіндегі негізгі 
пәннің бірі және оны өзінің мамандығы ретінде тандап алғандар үшін маңызды болып табылады. Қазіргі 
заманғы банктік аудит саласында шындалған кәсіби білімге ие болуы тиіс, экономикалық талдау мен 

аудиттен дағдыларды игеріп, сонымен қатар өндіріс үрдістерін басқара алуы тиіс.Ол Қазақстан 
Республикасының заңдылықтары мен азаматтық құқықтарын ескере отырып, әртүрлі экономикалық шешім 
қабылдауы және ұйымның болашақтағы қызметін жоспарлауы тиіс./В знании об основах организации 
аудиторской деятельности и ее нормативном регулировании; в знании особенностей планирования и 
осуществления аудиторской проверкив банке; в способностях применять научные подходы расчету 
существенности и аудиторского риска при осуществлении аудиторских процедур;готовность применять 
методику оценки системы внутреннего контроля. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Банк жүйесі экономикада басты 

орыналады.Экономикалық қатынастардың қатысушылары арасында төлемдерді қамтамасыз ету, 
экономиканы несиелендіру қызметін жүзеге асыру, бос ақшақаларын жинақтау банк жүйесіне өз әсерін 
тигізеді. Сондықтан да елдің қаржы жүйесін  ең басты буыны болатын жүйесі–мемлекеттің экономикалық 
саясатының бірден-бір тұтқасы болып табылады.Банктер бүгінгі қоғам инфрақұрылымының басты 
элементтері болып табылатындықтан, оның тұрақты етуін қамтамасыз ету, банк жұмысын үнемі қадағалауды 



және тексеруді талап етеді.Банктік аудит қажетілігін негіздейтін көптеген себептердің ішінен үш негізгі 
себептерді атап туге болады./Банковская система является основной в экономике: на банковскую систему 
будут влиять платежи между участниками экономических отношений, осуществление кредитной 
деятельности в экономике и накопление пустых денег. Таким образом, система, являющаяся одним из 

важнейших компонентов финансовой системы страны, является единственной экономической политикой 
государства, поэтому банки, поскольку они являются ключевыми элементами современной инфраструктуры 
общества, должны постоянно контролироваться. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Банктік аудит» - бұл есеп жүргізу саласындағы қазіргі заманғы 
мамандар үшін қажетті пән. Бұл пән "Есеп және аудит" мамандығы бойынша оқитын студенттерге 
арналған.Пән ұсынылған есептің шынайылығын, толықтығын және дұрыстығын, оның қолданыстағы 
заңнамаға, сондай-ақ бухгалтерлік есепке және қаржылық есептілікке қойылатын талаптарға сәйкестігін 
анықтау болып табылады./«Банковский аудит» – это дисциплина, являющаяся необходимой для современных 

специалистов в области ведения учета. Данная дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по 
специальности  «Учет и аудит». 
Дисциплина является установление реальности, полноты и достоверности предоставляемой отчетности, 
соответствие ее действующему законодательству, а также требованиям, предъявляемым к бухгалтерскому 
учету и финансовой отчетности. 
Пререквизиты: Аудит негіздері/ Основы аудита 

Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 

3 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины:Банктегі бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в банках 

Пәннің мақсаты және міндеті/ Цель и задачи дисциплины:Несие ұйымдарында бухгалтерлік есепті 
ұйымдастыру бойынша теориялық білім беру.Курстың бағдарламасында банктегі бухгалтерлік есептің 
ерекшеліктері көрсетіледі.Пән коммерциялық банктердің қызмет етуімен байланысты қатынастардың ерекше 
сферасын талдау үшін қажет./Предоставление теоретических знаний по организации бухгалтерского учета 
операций в кредитных организациях.В программе курса отражены отличительные черты бухгалтерского 
учета в банке. Дисциплина необходима для анализа особой сферы отношений, связанной с особенностями 
функционирования коммерческих банков. 
Білуі тиіс/Знать:Нарық жағдайында банктегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктерді нақты анықтау.  Банктегі 

есебінің теориялық, ұйымдастырушылық құқықтық мәселелерінің негіздерін білуі тиіс./Особенности 
бухгалтерского учета в рыночных условиях. Должен знать теории основ организационно-правовых вопросов, 
банковские выписки. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Нәтижесінде алған бухгалтерлік есепті ұйымдастыру банктегі бухгалтерлік 
есеп саласындағы білімдерін  дамыту және ұйымдардың қаржылық есебінің және салық есебінің 
дұрыстығы./В  результате развития знаний в области бухгалтерского учета банка и организации в 
достоверности финансовой отчетности и налогового учета в  бухгалтерском учете. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Болашақтағы мамандықтарыңыздың иесі болуына және 

қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын қолдану арқылы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп 
беруді  ұйымдастыру  және аудитті жүргізу ісінде тәжірибелі болуына үйрету./В будущем быть хорошим 
специалистом должны уметь составлять финансовую отчетность и использования международных стандартов 
бухгалтерского учета и стать опыт аудиторам. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Студенттер банктің активті және пассивті операциялары 
есебінің кез келген схемасын жасай алулары қажет; Банк операцияларының аналитикалық есеп құжаттарын 
рәсімдей алулары қажет./Студенты должны уметьразрабатывать любые схемы бухгалтерского учета активных 
и пассивных операций банка; оформлять документы аналитического учета банковских операций. 

- Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Банктегі бухгалтерлік есептің мәнін зерттеу, 
оның экономикалық ақпарат жүйесіндегі орны; банк қызметінің барлық бағыты бойынша іс жүзіндегі 
нормативті құжаттарды зерттеу, есеп пен есептілікті жүргізу, салық салуды іске асыру; бухгалтерлік есепті 
жүзеге асырудың ерекшеліктерін зерттеу, коммерциялық банктердің теңгедегі және халықаралық валютадағы 
негізгі типтік операцияларын зерттеу./Изучение сущности бухгалтерского учета в банке, его место в системе 
экономической информации; изучение требований действующих нормативных документов по всем 
направлениям банковской деятельности, ведения учета и отчетности, осуществления налогообложения; 
изучение особенностей организации бухгалтерского учета, основных типовых операций коммерческого банка 
в тенге и иностранной валюте. 

- Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән банктегі бухгалтерлік есептің мәнін, оның экономикалық 
ақпарат жүйесіндегі орнын зерттейді; банктік, бухгалтерлік есеп пен есептіліктің, салық салудың барлық 
салаларындағы қолданыстағы нормативтік құжаттардың негізгі талаптары; бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудың ерекшеліктерін, коммерциялық банктің теңгелік және шетел валютасындағы негізгі типтік 
операцияларын зерттеу./Дисциплина изучает сущность бухгалтерского учета в банке, его место в системе 
экономической информации; основные требований действующих нормативных документов по всем 
направлениям банковской деятельности, ведения учета и отчетности, осуществления налогообложения; 
изучение особенностей организации бухгалтерского учета, основных типовых операций коммерческого банка 

в тенге и иностранной валюте. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қаржылық есеп – 2/Финансовый учет – 2 

Постреквизиттер/ Постреквизиты: Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық институттардағы бухгалтерлік есеп/ 
Бухгалтерский учет в финансовых институтах 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бухгалтерлік есеп және есептілікті осы салада 
қолдана білу, нарық жағдайында бухгалтерлік есеп ерекшеліктерді нақты анықтау, аралық қаржы есебі, 
ілгермелі қаржы есебі, қаржы органдардағы өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 

отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңдерін 
анықтау./Знать теоретические и практические навыки в области организации финансового учета, составления 
финансовой отчетности.Умение вести бухгалтерский учет  и отчетность в данной сфере, изучить основные 
принципы и методику учета, уметь обобщать результаты проверок и формировать профессиональной мнение 
о достоверности финансовой отчетности, уметь разработать рекомендации по результатам финансовой 



отчетности в  финансовых институтах, иметь четкое представлениеособенностях учета в финансовых 
институтах в рыночных условиях. 
Білуі тиіс/Знать: Барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі бір есептік 
кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде дайындауды 

білуі қажет./Собственный капитал всех активов, обязательств, текущего периода, движение денежных 
средств в состоянии точной финансовой экономической информации. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:құрылымдық бөлімшелеріне негізделген кәсіпорында басқару анализін және 
қаржылық анализін жүргізу; кәсіпорынның өндірістік потенциалын анықтау; кәсіпорынның қаржылық 
жағдайын анықтау және оның даму тенденциясы./Провести финансовый и управленческий анализ на 
предприятии и основных его структурных подразделениях; оценить производственный потенциал 
предприятие и его использование; определить финансовое состояние предприятия и тенденции его развития. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы 

есебін ұйымдастыру үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтауды меңгеруі тиіс./С 
целью организации текущего учета актива, объзательств и собственного капитала должен иметь навыки 
заполнение специальных учетных документации на предприятии. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 
отырып шаруашылық операцияларды бастапқы құжаттарда тіркеу, оларды бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңдерін 
анықтауға құзыреттілігі болуы тиіс./В регистрации первичных документов с решением задач хозяйственных 
операций с производственными ситуациями и показать в регистрах специального бухгалтерского учета, а так 

же сбор данных текущего учета и определить особенности вывода и периода отчетности. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бұл пән келесі мәселелерді қарастырады: 
ағымдағы және ұзақ мерзімді активтерді есепке алу; ағымдағы және ұзақ мерзімді міндеттемелерді есепке 
алу; үлестік қатысу есебі; кірістер мен шығыстарды тану; корпоративтік табыс салығын есепке алу; пайда мен 
залал туралы есеп; бухгалтерлік теңгерім; ақша қозғалысы туралы есеп; меншікті капиталдағы өзгерістер 
туралы есеп; ақшаның уақытша құнын түсіну; есепшоттарды есепке алу; алынған векселдерді есепке алу; 
қаржы институттарына қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді инвестицияларды есепке алуды қамтиды./В данной 
дисциплине рассматриваются следующие вопросы: учет текущих и долгосрочных активов; учет текущих и 
долгосрочных обязательств; учет собственного капитала; признание дохода и расхода; учет корпоративного 

подоходного налога; отчет о прибылях и убытках; бухгалтерский баланс; отчет о движении денег; отчет об 
изменениях в собственном капитале; концепция временной стоимости денег; учет счетов к получения; учет 
векселей полученных; учет краткосрочных и долгосрочных инвестиций в финансовых институтах. 

- Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән қаржы институттарындағы бухгалтерлік есептің мәнін, 
оның экономикалық ақпарат жүйесіндегі орнын, қаржы институттарындағы қызметтің барлық бағыттары 
бойынша қолданыстағы нормативтік құжаттардың негізгі талаптарын, есеп пен есептілікті жүргізуді, салық 
салуды жүзеге асыруды, бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың ерекшеліктерін, қаржы институттарындағы 
теңгемен және шетел валютасындағы негізгі типтік операцияларды оқып үйренеді./Дисциплина изучает 

сущность бухгалтерского учета в финансовых институтах, его место в системе экономической информации; 
основные требований действующих нормативных документов по всем направлениям деятельности в 
финансовых институтах, ведения учета и отчетности, осуществления налогообложения;изучение 
особенностей организации бухгалтерского учета, основных типовых операций в финансовых институтах в 
тенге и иностранной валюте. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп-2/Финансовый учет- 2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Кәсіпорындағы  бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет на 

предприятии 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Студенттерді бизнес – жоспар құрастырғанда 
қаржылық есептеулер көрсеткен нәтижелерді қолдануға және барлық деңгейлерде басқару шешімдерін 
қабылдауға үйрету./Научить студентов использовать выводы из анализа финансовой отчетности при 
разработке бизнес-плана организации и принятия управленческих решений на всех уровнях. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық есептеулердің сараптау объектілерін; әртүрлі ұйымдық құқықтық формадағы 
кәсіпорындардың есептеулерінің мазмұны мен құрылымдарының байланыстарын түсіну; қаржылық 
есептеулер сараптамаларының мазмұны мен кезегін./Объекты анализа финансовой отчетности; понимать 

взаимосвязь состава и содержания отчетности предприятий разных организационно-правовых форм; 
содержание и последовательность анализа финансовой отчетности. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Бухгалтерлік балансты, оның негізгі баптарын және есептік көрсеткіштерін 
талдау; аналитикалық баланс құрастыру; тік және көлденең талдау жүргізу, кірістер мен шығыстар туралы 
талдаулар жүргізу; өнімді жүзеге асыруда трендтік талдау жүргізу және тренд тұрақтылығын негіздеу, 
ұйымның кіріс және шығыс құрылымын талдау және кәсіпорын жұмысының қаржылық нәтижелерін бағалау, 
ақша қаражаттар қозғалысы туралы есеп берудегі ақпаратты талдау, өндірістік-шаруашылық, қаржылық және 
инвестициялық қызметтің нәтижелілігін бағалау./Анализировать бухгалтерский баланс, его основные статьи и 
расчетные показатели; разрабатывать аналитический баланс, проводить вертикальный и горизонтальный 

анализ; анализировать отчет о прибылях и убытках, проводить трендовый анализ реализации продукции и 
обосновывать устойчивость тренда; анализировать структуру затрат и доходов организации и оценивать 
финансовые результаты работы предприятия; анализировать информацию, содержащуюся в отчете о 
движении денежных средств, оценивать результативность производственно-хозяйственной, финансовой и 
инвестиционной деятельности. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Коммерциялық ұйымның қаржылық жағдайына кешендік баға 
беру; кәсіпкерлік тәуекелділіктің пен шаруашылық субъектісінің банкроттылық мүмкінділігін 
бағалау./Должны владеть: навыками комплексной оценки финансового состояния коммерческой организации; 

оценки вероятности банкротства хозяйствующего субъекта и предпринимательского риска. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Эффектілі басқару шешімдерін қабылдау және кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын есептеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдану./В применении методов финансового 
анализа для оценки финансового состояния предприятия с целью принятия эффективных управленческих 
решений. 



Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пән халықаралық қаржылық есеп 
стандарттарына сәйкес жүргізіледі: Қазақстан Республикасында халықаралық есепке алу практикасы 
тұрғысынан бухгалтерлік ұйымның ерекшеліктері мен принциптері; тауарларды бағалау әдістері мен 
әдістерінің түрлері, мазмұны, әсіресе олардың әр жағдайда қолданылуы, кәсіпорынның құжаттамалық 

тіркеуін, синтетикалық және аналитикалық есебін ұйымдастыру; баға белгілеу; өз өндірісінің өнімдеріне 
бағаны есептеу тәртібі; кәсіпорындарда өндірістік шығындарды есепке алуды ұйымдастыру./Дисциплина 
изучает в соответствии Международными стандартами бухгалтерского учета: особенности и принципы 
организации учета  с позиций практики международного учета и  в Республике  Казахстан;  виды и 
содержание методов оценки товаров, особенности их использования в каждом конкретном случае, 
организация документального оформления, синтетического и аналитического учета на предприятии;   
ценообразование;  порядок калькулирования цен на продукцию собственного производства;  организация 
учета затрат на производство в предприятиях. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Бұлпән Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарына сәйкес 

оқытылады: Қазақстан Республикасындағы халықаралық бухгалтерлік есеп тұрғысынан бухгалтерлік есеп 

ерекшеліктері мен принциптері; тауарларды бағалау әдістерінің түрлері мен мазмұны, оларды әрбір нақты 
жағдайда қолдану ерекшеліктері, кәсіпорындағы іс қағаздарын жүргізу, синтетикалық және аналитикалық 
есепке алуды ұйымдастыру./Дисциплина изучает в соответствии Международными стандартами 
бухгалтерского учета:особенности и принципы организации учета с позиций практики международного учета 
и в Республике Казахстан; виды и содержание методов оценки товаров, особенности их использования в 
каждом конкретном случае, организация документального оформления, синтетического и аналитического 
учета на предприятии. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қаржылық есеп-2/Финансовый учет-2 

Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 

4 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Салық есебі және есептілік /Налоговый учет и отчетность 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бұл курстың мақсаты салық есебінің негізгі 
қағидалары мен әдістемесін меңгерту, елімізде әрекет ететін салықтық заңнамаға сәйкес салық түрлері 
бойынша есеп жүргізудің негізгі шарттарын меңгерту.Пәнді оқытудың негізгі мақсаты елімізде әрекет ететін 
салық жүйесі мен бекітілген салық ережелерін негізге ала отырып, салықтардың түрлерін меңгерту./Целью 
данного курса является изучение основных принципов и методов налогового учета, изучение основных 

условий налогового учета в соответствии с действующим в стране налоговым законодательством.Основной 
целью курса является изучение видов налогов, основанных на существующей системе налогообложения и 
правилах налогообложения в стране. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: Білімгерлер салық түрлері бойынша декларациялар толтыра алуы 
керек./Студенты должны быть в состоянии заполнить декларации налогов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Алынған білімді пайдалану, білім алу саласындағы мәселелерді 
шешу және аргументтер қалыптастыруға қажетті құзыреттіліктерді меңгеру; елдегі әрекет ететін салық 
заңнамасын меңгеруі керек./ Использование полученных знаний, решение вопросов в области образования и 
изучение компетенций, необходимых для формирования аргументов; действующее налоговое 

законодательство страны. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орнын , салықтар 
бойынша бюджетпен есеп айырысудың салықтық есебі мен есептілігін./  
Налоговый учет и его место в системе бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности по налогам с 
налога. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Пән бағдарламасы ұйымдарда салық есебін 
ұйымдастырудың теориялық мәселелерімен айналысады; салықтық есепке алу және есеп беру нысандарын 
қалыптастырудың салықтық мақсаттарға қатысты есеп саясатын таңдау әдістеріне, бухгалтерлік және 

аналитикалық процестердің құнын төмендету және клиенттердің қанағаттану деңгейін жоғарылату арқылы 
экономикалық пайданы арттыруды қарастырады; оларды практикалық қолдану мүмкіндігі зерттелуде. / 
Дисциплина посвящена теоретическим вопросам организации налогового учета в организациях; повышение 
экономических выгод с помощью методов формирования налогового учета и форм отчетности, выбор 
учетной политики для целей налогообложения, снижение затрат на учетно-аналитические процессы и 
повышение удовлетворенности клиентов; их практическое применение изучается. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Қазақстан Республикасының салық жүйесінің негіздерін, 
салықтарды өндірудің теориялық және әдіснамалық принциптерін, оларды есептеу әдістемесін білу; салық 

салудың негізгі түсініктері жүйесінде еркін сөйлеу; Салықтарды есептеу үшін салық есептілігі нысандарын 
білу және оларды толтыра білу; Бюджетке немесе бюджеттен тыс қорларға төленетін салық сомасын есептей 
білу; салықты есептеу үшін салық есептілігі нысандарын толтыру; салықтық есеп саясатын жасау. 
Салықтарды есептеу, уақтылы ұстау және бюджетке аудару дағдыларына ие болу./Знать основы налоговой 
системы Республики Казахстан, теоретические и методологические принципы взимания налогов, методику их 
расчета; свободно владеть системой основных понятий по налогообложению; знать формы налоговой 
отчетности по расчету налогов и уметь их заполнять; уметь рассчитать суммы налогов, подлежащие взносу в 
бюджет или во внебюджетные фонды; заполнять формы налоговой отчетности по расчету налогов; составлять 

налоговую учетную политику.Владеть навыками расчета исчисления налогов, своевременного удержания и 
перечисления их в бюджет. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Салық және салық салу,  Қаржылық есеп-1,2 /Налоги и 
налогообложение,Финансовый учет -1,2 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Қаржылық және салықтық есеп/Финансовый и налоговый 
учет 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Бұл пәннің мақсаттары есепті кезеңдер 
бойынша табыстың дұрыс танылуы мен олардың шегерімдері, салық есебін  ұйымдастыру бойынша салық 

төлемдерінің көлемдерін анықтау./Целью данной дисциплины является определение правильного признания 
доходов за отчетные периоды и их отчислений, суммы налоговых платежей для организации налогового 
учета. 
Білуі тиіс/Знать:Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орнын, салықтар бойынша бюджетпен есеп 



айырысудың салықтық есебі мен есептілігін./Налоговый учет и его место в системе бухгалтерского учета, 
налогового учета и отчетности по налогам с налога. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Салықтық режимдер және олардың қолдану ерекшеліктерін білу тиіс./ Знание 
налоговых режимов и их применение. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Алынған білімді пайдалану, білім алу саласындағы мәселелерді 
шешу және аргументтер қалыптастыруға қажеетті құзыреттіліктерді меңгеру./  
Использование полученных знаний, решение проблем в области образования и обучение компетенций, 
необходимых для формирования аргументов. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Салық кодексінің ережесіне сай шаруашылық жүргізу 

субъектінң бухгалтерлік есебі мәліметтері бойынша анықталған қаржылық нәтижеге тәуелсіздігін 
анықтау./Определение независимости финансовых результатов предприятия в соответствии с налоговым 
кодексом. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины: Салық есебі ұйымдардың салықтар және 
басқа да алымдар бойынша бюджетпен есеп айырысуларының  негізгі қағидаларын қарастырады. алықтық 
ставка, салықтан босату, салықтық жеңілдіктер және салық төлеушілері туралы ақпараттар береді.Салық 
түрлері бойынша бухгалтерлік құжаттардың толтырылуын қарастырады./Налоговый учет предусматривает 
основные принципы бюджетных платежей по налогам и другим сборам организаций. налоговая ставка, 

налоговые льготы, налоговые льготы и налогоплательщики. Предусматривает заполнение бухгалтерских 
документов по видам налогов. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Қаржылық және салықтық есептілік» пәні "Есеп және 
аудит"мамандығының студенттеріне арналған. Бұл курста кәсіби ойлауды қалыптастыруға ықпал ететін іргелі 
тақырыптар оқытылады.Пән студенттердің компанияның қаржылық және салық есептілігін құру әдістемесін 
меңгеруі мен білімін береді; ұйымның қаржылық жағдайы, қызметінің нәтижелері және қаржылық 
жағдайындағы өзгерістер туралы ақпарат беру, сондай-ақ салық есептілігінің теориялық негіздерін 
(терминология, ұғымдар, әдіснама, салық есептілігін ұйымдастыру) меңгеру және оларға салық есептілігін 

енгізудің жеткілікті практикалық дағдыларын меңгеру. Мұндай ақпарат экономикалық шешімдер қабылдау 
кезінде пайдаланушылардың кең ауқымына қажет. /Дисциплина «Финансовая и налоговая отчетность» 
разработана для студентов специальности «Учет и аудит». В данном курсе изучаются фундаментальные темы, 
способствующие выработке профессионального мышления.Дисциплина дает знания и умения в овладении 
студентами методики составлении финансовой и налоговой отчетности компании; предоставлении 
информации о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
организации, а также овладении теоретическим основам налоговой отчетности (терминологии, понятиям, 
методологии, организации налоговой отчетности) и приобретения им достаточных практических навыков 

введения налоговой отчетности. Такая информация необходима широкому кругу пользователей при принятии 
экономических решений. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Салық және салық салу,Қаржылық есеп-1,2 /Налоги и 
налогообложение,Финансовый учет -1,2 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины: Салықтық бақылау және есептілік/ Налоговый контроль и 
отчетность 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Салықтық бақылау және есептілікжүйесінің 
құрылуының теоретикалық аспектілерін, яғни экономикалық мазмұнын ашуды, салықтың функциясы мен 

принциптерін, салықтың және Қазақстан Республикасындағы салықтық бақылау және есептілік кезеңдерде 
дамуын үйретуді көздейді. Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орнын , салықтар бойынша бюджетпен 
есеп айырысудың салықтық есебі мен есептілігін; алынған білімді пайдалану, білім алу саласындағы 
мәселелерді шешу және аргументтер қалыптастыруға қажеетті құзыреттіліктерді меңгеру, салықтық 
режимдер және олардың қолдану ерекшеліктерін білу тиіс./Установление теоретических аспектов системы 
налогового аудита и отчетности, т.е. раскрытие экономического содержания, налоговых функций и 
принципов, налогового и налогового контроля и отчетности в Республике Казахстан. Налоговый учет и его 
учетная система, налоговая отчетность и налоговый учет в бюджет; использовать полученные знания, решать 

проблемы в области образования, осваивать компетенции, необходимые для формирования аргументов, знать 
налоговые режимы и особенности их применения. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Білімгерлер салық түрлері бойынша декларациялар толтыра алуы керек 
./Студенты должны быть в состоянии заполнить декларации налогов. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Алынған білімді пайдалану, білім алу саласындағы мәселелерді 
шешу және аргументтер қалыптастыруға қажеетті құзыреттіліктерді меңгеру; елдегі әрекет ететін салық 
заңнамасын меңгеруі керек./Использование полученных знаний, умение решать проблемы в области 
образования и компетентность, необходимые для формирования аргументов; действующее налоговое 

законодательство страны. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным: Салық есебі және оның есеп жүйесіндегі орнын, салықтар 
бойынша бюджетпен есеп айырысудың салықтық есебі мен есептілігін./  Налоговый учет и его место в 
системе бухгалтерского учета, налогового учета и отчетности по налогам с налога. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Салық есебі ұйымдардың салықтар және 
басқа да алымдар бойынша бюджетпен есеп айырысуларының  негізгі қағидаларын қарастырады.Салықтық 
ставка, салықтан босату, салықтық жеңілдіктер және салық төлеушілері туралы ақпараттар береді.Салық 
түрлері бойынша бухгалтерлік құжаттардың толтырылуын қарастырады./Налоговый учет предусматривает 

основные принципы бюджетных платежей по налогам и другим сборам организаций.Предоставляет 
информацию о налоговых ставках, налоговых льготах, налоговых льготах и 
налогоплательщиках.Предусматривает заполнение бухгалтерских документов по видам налогов. 
Қысқаша сипаттамасы/ Краткое описание:Пәннің бағдарламасы ұйымдарда салық есебін 
ұйымдастырудың теориялық мәселелерін қарастырады; салық салу мақсаттары үшін есеп саясатының 
нұсқаларына байланысты салық тіркелімдері мен есептілік нысандарын қалыптастырудың тәсілдерін зерттеу, 
бухгалтерлік және аналитикалық процестердің құнын төмендету және тұтынушылардың 
қанағаттанушылығын арттыру арқылы экономикалық кірісті арттыру; оларды практикалық қолдану 
мүмкіндігін зерттейді./В программе дисциплины рассматриваются теоретические вопросы организации 



налогового учета в организациях; изучаются подходы к формированию налоговых регистров и форм 
отчетности в зависимости от вариантов учетной политики для целей налогообложения, увеличение 
экономической прибыли за счет сокращения затрат на учетно-аналитические процессы и повышения 
удовлетворённости потребителей; исследуется возможность их практического применения. 

Пререквизиттер/Пререквизиты:Салық және салық салу,Қаржылық есеп-1,2 /Налоги и 
налогообложение,Финансовый учет -1,2 

Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

5 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/ Наименование дисциплины: Қаржылық есептілік/Финансовая отчетность 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины: Есептілікті талдау сонымен қатар 
аудиторлармен есептілікті тексеру әне салықтарды төлеудің дұрыстығын анықтау мақсатында да 
жүргізіледі./Анализ отчета также проводится с целью проверки аудиторов и определения правильности 

уплаты налогов. 
Білуі тиіс/Знать:Қаржылық есептің нормативті – құқықтық базасын;қаржылық есептің принциптерін және 
әдістемелерін./Нормативно-правовая база финансовой отчетности, принципы и методы финансовой 
отчетности 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:ХҚЕС сәйкес, кәсіпорында қаржылық есептілікті құрастыруға қажетті 
ақпараттарды жинау, тіркеу, есептеу дағдысын меңгеру./Понимание способности собирать, регистрировать и 
вычислять информацию, необходимую для составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки: Қаржылық есептілікті және оны құрастырудағы дайындау 
жұмысын білуге тиісті./Знать финансовую отчетность и подготовку финансовой отчетности. 

Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақша ресурстарының бюджеттік қозғалысының жүйесі 
бойынша практика және теориясын; кәсіпорынның кірісін және шығысына байланысты./ Практика и теория 
бюджетной системы денежных средств; в зависимости от доходов и расходов предприятия. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Қаржылық есептілік кәсіпорынның 
қаржылық жағдайы, оның қызетінің қаржылық нәтижелері және қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы 
мәліметтердің бірыңғай жүйесі және ол мәліметтері енгізінде құрастырылады./Финансовая отчетность 
составляется на основе данных об одном предприятии и информации о финансовом положении предприятия, 
его финансовых результатах и изменениях в его финансовом положении. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пән қаржылық есеп мәліметтерін жинақтауға негізделген және 
пайдаланушылардың әртүрлі топтары: меншік иелері, кредиторлар, жеткізушілер, сатып алушылар, салық 
органдары және т. б. үшін компаниялардың қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі болып табылатын 

қаржылық есептіліктің негізгі нысандары мен құрылымын зерттейді./Дисциплина изучает основные формы и 

структуру финансовой отчетности, базирующейся на обобщении данных финансового учета и выступающей 

источником информации о финансовой деятельности компаний для различных групп пользователей: 
собственников, кредиторов, поставщиков, покупателей, налоговых органов и т.д. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Банктегі  қаржылық есептілік/Финансовая отчетность в банке 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Бухгалтерлік есеп және есептілікті осы салада 
қолдана білу, нарық жағдайында банктегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктерді нақты анықтау, аралық қаржы 
есебі, ілгермелі қаржы есебі, басқару есебін білу./Умение применять учет и отчетность в этой области, четко 

определять особенности ведения бухгалтерского учета в банке, анализировать промежуточную финансовую 
отчетность, прогрессивную финансовую отчетность, управленческий учет. 
 Білуі тиіс/Знать:Нарық жағдайында банктегі бухгалтерлік есеп ерекшеліктерді нақты анықтау: аралық 
қаржы есебін, ілгермелі қаржы есебін, басқару есебін./В условиях рынка знать четкое определение учетных 
особенностей банка: промежуточная финансовая отчетность, прогрессивная финансовая отчетность, 
управленческий учет. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Банктегі  бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жалпы бухгалтерлік есеп 
саласындағы, ұйымдардың қаржылық есебін және салық есебінің дұрыстығын білуде./Знать порядок 

составления отчетности и ведения бухгалтерского учета в  банке. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Банктегі  бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды және жалпы 
бухгалтерлік есеп саласындағы, ұйымдардың қаржылық есебін және салық есебін дұрыстығын білу./В знание 
правильности организации бухгалтерского учета в банке и общей бухгалтерской отчетности, финансовой 
отчетности организаций и налоговой отчетности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Банктегі қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын 
қолдану арқылы бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруді  ұйымдастыруға  және аудитті жүргізуге./ Четко 
определять особенности ведения бухгалтерского учета на рынке, анализировать промежуточную финансовую 
отчетность, прогрессивную финансовую отчетность, управленческий учет. 

Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Банктегі қаржылық есептілік» курсының 
мазмұны қаржылық есептіліктің деректерін синтездеуге негізделген қаржылық есептіліктің негізгі 
нысандарын зерттеу және талдау болып табылады, олар әртүрлі пайдаланушылардың топтары үшін 
компаниялардың қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі болып табылады: меншік иелері, кредиторлар, 
жеткізушілер, клиенттер, салық органдары және т.б. Бұл курс баланстың мазмұнын, пайда мен шығын туралы 
есеп, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті көрсетеді; 
компанияның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау көрсеткіштері анықталды; қанағаттанарлықсыз 
баланстық құрылымның өлшемдері анықталды; қаржылық есептілікті болжау әдістерін ұсынады./ 

Содержание дисциплины «Финансовая отчетность» - это изучение и анализ ключевых основ финансовой 
отчетности, основанных на обобщении данных финансовой отчетности, которые являются источником 
информации о финансовых результатах компаний для различных групп пользователей: владельцев, 
кредиторов, поставщиков, клиентов, налоговых органов,и др. Этот курс отражает баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале; проведен анализ финансово-
хозяйственной деятельности предприятия; установлена неудовлетворительная структура баланса; 
предоставляет методы прогнозирования финансовой отчетности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Банктегі қаржылық есептілік» курсының мазмұны қаржылық 

есептің мәліметтерін жинақтауға негізделген қаржылық есептіліктің негізгі нысандарын зерттеу және талдау 



болып табылады және пайдаланушылардың әртүрлі топтары: меншік иелері, кредиторлар, жеткізушілер, 
сатып алушылар, салық органдары және т. б. үшін компаниялардың қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі 
болып табылады./Содержанием курса «Финансовая отчетность в банке» является изучение и анализ основных 
форм финансовой отчетности, базирующейся на обобщении данных финансового учета и выступающей 

источником информации о финансовой деятельности компаний для различных групп пользователей: 
собственников, кредиторов, поставщиков, покупателей, налоговых органов и т.д. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Компанияның қаржылық есептілігі/Финансовая отчетность 
компаний 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Есепптілікті талдау сонымен қатар 
аудиторлармен есептілікті тексеру және салықтарды төлеудің дұрыстығын анықтау мақсатында да 

жүргізіледі./Анализ отчета также проводится с целью проверки аудитора и определения правильности уплаты 
налогов. 
 Білуі тиіс/Знать:Қаржылық есептің нормативті – құқықтық базасын;қаржылық есептің принциптерін және 
әдістемелерін./Нормативно-правовая база финансовой отчетности, принципы и методы финансовой 
отчетности. 
 Біліктілігі болуы тиіс/Уметь: ХҚЕС сәйкес, кәсіпорында қаржылық есептілікті құрастыруға қажетті 
ақпараттарды жинау, тіркеу, есептеу дағдысын меңгеру./Понимание способности собирать, регистрировать и 
вычислять информацию, необходимую для составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қаржылық есептілікті және оны құрастырудағы дайындау 
жұмысын білуге тиісті./Знать финансовую отчетность и подготовку финансовой отчетности. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ақша ресурстарының бюджеттік қозғалысының жүйесі 
бойынша практика және теориясын; кәсіпорынның кірісін және шығысына байланысты./ 
Практика и теория бюджетной системы денежных средств; в зависимости от доходов и расходов 
предприятия. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Компанияның қаржылық есептілігі» 
курсының мазмұны қаржылық есептіліктің деректерін синтездеуге негізделген қаржылық есептіліктің негізгі 
нысандарын зерттеу және талдау болып табылады, олар әртүрлі пайдаланушылардың топтары үшін 

компаниялардың қаржылық қызметі туралы ақпарат көзі болып табылады: меншік иелері, кредиторлар, 
жеткізушілер, клиенттер, салық органдары және т.б. Бұл курс баланстың мазмұнын, пайда мен шығын туралы 
есеп, ақшалай қаражат қозғалысы туралы есепті, капиталдағы өзгерістер туралы есепті көрсетеді; 
компанияның қаржы-шаруашылық қызметіне талдау көрсеткіштері анықталды; қанағаттанарлықсыз 
баланстық құрылымның өлшемдері анықталды; қаржылық есептілікті болжау әдістерін ұсынады./ 
Содержание курса «Финансовая отчетность Компании» - это изучение и анализ ключевых основ финансовой 
отчетности, основанных на обобщении данных финансовой отчетности, которые являются источником 
информации о финансовых результатах компаний для различных групп пользователей: владельцев, 

кредиторов, поставщиков, клиентов, налоговых органов и так далее. Этот курс отражает баланс, отчет о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале; проведен анализ 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия; установлена неудовлетворительная структура баланса; 
предоставляет методы прогнозирования финансовой отчетности. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:«Компаниялардың қаржылық есептілігі» пәні ұлттық және 
халықаралық есеп стандарттарына және қаржылық есеп беруге негізделген бухгалтерлік есеп курсындағы 
Орталық блок болып табылады. Курс бойы бухгалтерлік тұжырымдамалар мен принциптердің дамуын 
негіздейтін себептер терең зерттеледі/Дисциплина «Финансовая отчетность компаний» является центральным 

блоком в курсе бухгалтерского учета, который основан на национальных и международных стандартах учета 
и составления финансовой отчетности. На протяжении всего курса глубоко изучаются причины, 
обосновывающие развитие бухгалтерских концепций и принципов.  
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

6 ТК/КВ 5 1.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:«Ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есеп» 

пәнін оқып үйрену мақсаты ауыл шаруашылығының елдегі экономикадағы орны мен рөлін түсіндіру болып 
табылады. Кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметіндегі бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп 
беру, бухгалтерлік есеп пен аудиттің негізгі принциптерін игеру, халықаралық қаржылық есеп беру 
ережелерін меңгеру, кәсіпорындардың бухгалтерлік есеп-қисабының қаржылық есептілігін талдай білу. 
Пәннің мақсаты: ауыл шаруашылығында салық салудың негізгі жүйелерімен танысу; әр түрлі салық жүйелері 
бойынша жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлер мен ұйымдардың есеп және есептілік дағдыларын игеру; ауыл 
шаруашылығында есепке алу ерекшеліктерін қарастыру./Цель курса «Бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве» - объяснить роль и место сельского хозяйства в экономике страны. Бухгалтерский учет и 

финансовая отчетность в финансово-хозяйственной деятельности предприятий, овладение основными 
принципами бухгалтерского учета и аудита, правилами международной финансовой отчетности, умением 
анализировать финансовую отчетность по учетным записям предприятий. Целью данной дисциплины 
является ознакомление с основными системами налогообложения в сельском хозяйстве; приобретение 
навыков ведения бухгалтерского учета и отчетности индивидуальными предпринимателями и организациями, 
работающими в различных налоговых системах; рассмотреть особенности бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве. 
Білуі тиіс/Знать:Барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі бір есептік 

кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде дайындауды./На 
всех этапах сроки своевременной подготовки текущей экономической информации об активах, 
обязательствах и движении капитала за конкретный отчетный период. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы есебін 
ұйымдастыру ұшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау. Алынған регистрлер дербес  
қолдану аркылы дұрыс толтырылуы қажет./Заполнение специальных документов для организации текущих 



счетов активов, пассивов, собственного капитала и их накопления. Полученные реестры должны быть 
правильно заполнены при личном использовании. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы 
есебін ұйымдастыру үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау.Алынған регистрлер 

дербес қолдану аркылы дұрыс толтырылуы қажет./ Заполнение и сбор специальных документов для 
организации текущих счетов активов, пассивов, капитала.Эти реестры должны быть правильно заполнены для 
личного пользования. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Ауыл шаруашылығындағы өндірістік ситуацияларымен 
берілген есептерді шығара отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың 
бухгалтерлік есептің арнайы регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау 
ерекшеліктері мен кезеңдерін аныктау./Выявление деловых операций в первичных документах с постановкой 
вопросов, связанных с бизнесом, их представление в специальных регистрах бухгалтерского учета, а также 

уточнение и этапы обобщения и обобщения текущего отчета в  сельском хозяйстве. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік 
есеп» пәнінің мазмұны студенттердің өндірістің белгілі бір ерекшеліктері, ұсынылатын қызметтердің сипаты, 
сату нысандары, технологиялық ерекшеліктері бар экономиканың осы салаларында есепке алудың кәсіби 
білімін қалыптастыру болып табылады. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызметін реттейтін 
заңнамалық және нормативтік актілерді зерделеу./Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве» заключается в формировании профессиональных знаний студентов по этим отраслям экономики с 
учетом особенностей производства, характера предлагаемых услуг, возможностей сбыта, технологических 

особенностей.Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сельскохозяйственных 
предприятий. 
Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание:Пәннің мазмұны ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 
студенттердің қазіргі заманғы талаптарды есепке ала отырып, экономиканың осы салаларында бухгалтерлік 
есеп жүргізудің кәсіби білімін қалыптастыру болып табылады, онда өнімді өндіруге, көрсетілетін 
қызметтердің сипатына, сату нысандарына, технологиялық ерекшеліктерге байланысты белгілі бір 
ерекшеліктер бар болып табылады./Содержанием дисциплины «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» 
является формирование у студентов профессиональных знаний ведения бухгалтерского учета в данной 
отрасли экономики с учетом современных требований, где имеются определенные особенности, связанные с 

производством продукции, характером оказываемых услуг, формами продаж, технологическими 
особенностями. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 
2.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Туризмдегі бухгалтерлік есеп /Бухгалтерский учет в туризме 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Туризмдегі теоретикалық негіздерін оқу және 
осы салаларда бухгалтерлік есебін қолдана білу, және туризмдегі бухгалтерлік есепті және оның есеп 
жүйесіндегі орнын, салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысудың, салықтық режимдер және олардың 

қолдану ерекшеліктерін білу./Изучить теоретические основы туризма и применять бухгалтерский учет в этих 
областях, а также знать бухгалтерский учет в туризме и его место в системе бухгалтерского учета, налогового 
учета бюджета, налоговых режимов и особенностей их применения. 
Білуі тиіс/Знать:Барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі бір есептік 
кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде дайындауды; 
туристтік бизнестегі есепті ұйымдастыру ерекшелігін, туристтік өнімді сату процесін./Правильная и 
своевременная подготовка текущей экономической информации об активах, обязательствах, движении 
капитала за определенный период; о 

собенности организации отчетности в туристическом бизнесе, процесс продажи туристических продуктов. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Алынған регистрлер дербес қолдану арқылы дұрыс толтырылуын; туризмдегі  
ақша қаражатының шығуы және қаржылық емес активтерді жіктеу және олардың көрсетуін; бюджеттік және 
салық есебінде тиісті операцияларды тіркеуді, өңдеуді, жүйелеуге бастапқы құжаттар есеп айырысулар 
бойынша дебиторлар және кредиторлармен жасауды./ 
Полученные регистры должны быть правильно заполнены для личного пользования; денежные потоки от 
туризма и классификации и представления нефинансовых активов; бюджетирование и фискальный учет 
долговых операций с должниками и кредиторами на основе первичной регистрации документов, обработки и 

систематизации связанных операций. 
Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Туризмдегі бухгалтерлік есепті және оның есеп жүйесіндегі 
орнын , салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысудың, салықтық режимдер және олардың қолдану 
ерекшеліктерін білу тиіс.Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы есебін ұйымдастыру 
үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау./Необходимо знать о бухгалтерском учете 
в туризме и его месте в системе бухгалтерского учета, налоговых расчетов, налоговых режимов и 
особенностях их применения. Заполнение специальных документов и их заполнение для текущего учета 
активов, обязательств, собственного капитала. 
 Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 

отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 
регистрлерінде көрсету мен кезеңдерін аныктау./Регистрация хозяйственных операций в первичных 
документах с постановкой задач, представленных производственными ситуационными задачами, и выявление 
их в специальных регистрах учета. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:«Туризмдегі бухгалтерлік есеп» курсын 
оқудың негізгі бағыты студенттердің бухгалтерлік білімдерін қалыптастыру болып табылады: бухгалтерлік 
есептің негізгі ұғымдары мен принциптерін игеру; бухгалтерлік баланстың құрылымы мен мазмұнын, шоттар 
мен қосарланған жүйені, бағалау және шығындарды, құжаттаманы және түгендеуді, кірістер мен шығыстарды 

есепке алуды меңгеру, сондай-ақ қаржылық нәтижелерді айқындау,туризм индустриясының 
кәсіпорындарында есепке алудың мәнін, қағидаттарын, пәні мен әдісін, ерекшеліктерін зерттеу. /Основным 
курсом курса «Бухгалтерский учет в туризме» является формирование бухгалтерских знаний у студентов: 
овладение основными понятиями и принципами бухгалтерского учета; структура и содержание бухгалтерских 
балансов, счетов и двойной системы, оценка и затраты, документация и инвентарь, учет доходов и расходов, а 



 

также финансовые результаты, изучение сущности, принципов, предмета и метода бухгалтерского учета в 
индустрии туризма. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Туризмдегі бухгалтерлік есеп» пәні студенттерге бухгалтерлік 

есепті жүргізу білімін қалыптастырады: бухгалтерлік есептің негізгі концепциялары мен принциптерін 
меңгеру; бағалау және калькуляция, құжаттар мен түгендеу, қаржылық есептілік нысандарын құру және 

ұсыну; қаржылық есептілік элементтерін оқу: ағымдағы және ұзақ мерзімді активтер./Дисциплина 

«Бухгалтерский учет в туризме» формирует у студентов знания ведения бухгалтерского учета: освоение 
основных концепций и принципов бухгалтерского учета; оценки и калькуляции, документации и 

инвентаризации, составления и представления форм финансовой отчетности; изучение элементов финансовой 
отчетности: текущих и долгосрочных активов. 
Пререквизиттер/Пререквизиты: Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты: Өндірістік тәжірибе/ Производственная практика 
3.Пәннің аталуы/Наименование дисциплины:Құрылыстағы бухгалтерлік есеп/ Бухгалтерский учет в 
строительстве 
Пәннің мақсаты және міндеті/Цель и задачи дисциплины:Құрылыстағы теориялық аспектілерін, осы 
саладағы бухгалтерлік есеп жүргізу ерекшеліктері/ Теоретические аспекты построения, особенности 

бухгалтерского учета в этой области 
Білуі тиіс/Знать:Құрылыстағы барлық кезеңдерінде активтер, міндеттемелер меншікті капиталдың белгілі 
бір есептік кезеңге қозғалысы бойынша ағымдағы экономикалық ақпаратты дұрыс және дер кезінде 
дайындауды; құрылыстағы есепті ұйымдастыру ерекшелігін, құрылыстағы өнімді сату процесін./Правильная 
и своевременная подготовка текущей экономической информации о движении активов, обязательств по 
собственному капиталу в течение всего периода строительства за определенный отчетный период; 
Особенности организации отчетности в строительстве, процесс реализации продукции в строительстве. 
Біліктілігі болуы тиіс/Уметь:Алған білімін іс жүзінде қолдану/ Применять полученные знания на практике. 

Дағдыларды меңгеруі тиіс/Иметь навыки:Қүрылыстағы бухгалтерлік есепті және оның есеп жүйесіндегі 
орнын , салықтар бойынша бюджетпен есеп айырысудың, салықтық режимдер және олардың қолдану 
ерекшеліктерін білу тиіс.Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың ағымдағы есебін ұйымдастыру 
үшін арналған арнайы құжаттарды толтыру және оларды жинақтау./Необходимо знать о бухгалтерских 
записях в системе бухгалтерского учета, налогового учета, налоговых режимах и особенностях их 
применения. Заполнение специальных документов для организации текущего учета активов, обязательств, 
собственного капитала и их накопления. 
Құзыретті болуы тиіс/Быть компетентным:Өндірістік ситуацияларымен берілген есептерді шығара 
отырып шаруашылық операциялардың бастапқы құжаттарда тіркеу, олардың бухгалтерлік есептің арнайы 

регистрлерінде көрсету, сондай-ақ ағымдағы есепті жинақтап қорытындылау ерекшеліктері мен кезеңцерін 
аныктау./Регистрация хозяйственных операций в оригинальных документах с указанием их 
производственных выпусков, представление в специальных регистрах бухгалтерского учета, а также 
выявление особенностей и этапов обобщения и обобщения текущего отчета. 
Пәннің қысқаша мазмұны/Краткое содержание дисциплины:Бухгалтерлік есептің негізгі принциптерін 
зерттейді, халықаралық қаржылық есеп беру ережелерін меңгереді, құрылыстағы бухгалтерлік есеп бойынша 
қаржылық есептерді талдай алады./ Изучение основных принципов бухгалтерского учета, освоение правил 
международной финансовой отчетности, анализ финансовой отчетности в строительстве. 

Қысқаша сипаттамасы/Краткое описание: «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінің негізі студенттердің 

қазіргі заманғы талаптарды ескере отырып экономиканың осы саласында бухгалтерлік есеп жүргізудің кәсіби 
білімін қалыптастыру болып табылады./Основой дисциплины «Бухгалтерский учет в строительстве» является 
формирование у студентов профессиональных знаний ведения бухгалтерского учета в данной отрасли 
экономики с учетом современных требований, где имеются определенные особенности, связанные с 
производством продукции, характером оказываемых услуг, формами продаж, технологическими 
особенностями. 
Пререквизиттер/Пререквизиты:Қаржылық есеп-2 /Финансовый учет-2 
Постреквизиттер/Постреквизиты:Өндірістік тәжірибе/Производственная практика 

Барлығы 30  
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99  


