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Элективті пәндер каталогы қысқаша сипаттамасы, оқылу мақсаты, оқу мазмұны 

және күтілетін оқу нәтижесі көрсетілген таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін 

қамтиды. 2020-2021 оқу жылындағы кредиттік технология бойынша оқитын студенттерге 

арналған. 

Экономика факультеті мамандықтары бойынша элективті пәндер каталогы кафедра 

бойынша құрылған және 3 бөлімнен тұрады: 

1 бөлім - «Есеп және қаржы» кафедрасы; 

2 бөлім - «Экономика және менеджмент» кафедрасы; 

3 бөлім - «Жалпы білім беру пәндері» кафедрасы. 

 

Каталог элективных дисциплин содержит перечень дисциплин компонента по 

выбору и их краткое описание с указанием цели изучения, содержания и ожидаемых 

результатов обучения. Предназначен для студентов, обучающихся по кредитной 

технологии  в 2020-2021 учебном году. 

Каталог эллективных дисциплин по специальностям Экономического факультета 

сформирован по кафедрам и состит из 3 частей: 

1 часть – кафедра «Учет и финансы»; 

2 часть – кафедра «Экономика и  менеджмент»; 

3 часть -  кафедра «Общеобразовательных дисциплин». 
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СТУДЕНТКЕ ЖАДНАМА 

 

Құрметті студент! 

 

Сiздiң алдыңызда элективті пәндер каталогы (ЭПК). ЭПК - элективті оқу 

пәндерiнiң жүйеленген аннотациялық тiзбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын өз 

бетіңізбен, жедел, икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен жасалған. 

ЭПК Сiздiң жеке оқу жоспарыңызды құрудағы көмекшіңіз. 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 3 циклға бөлінеді: 

жалпы білім беретін пәндер циклы (ЖБП), базалық пәндер циклы (БП) және кәсіптендіру 

пәндер циклы (КП). Жалпы білім беру пәндер циклы маманның интеллектуалдық, жеке 

тұлғалық, әлеуметтік тұрғыда дамуына мүмкіндік береді. Базалық пәндер циклы болашақ 

маманның мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына бағытталады. 

Кәсіптендіру пәндері циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын арнайы 

білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.  

Әрбір цикл ішінде оқу пәндері 3 түрге бөлінеді – міндетті компонент, ЖОО компоненті 

және таңдау бойынша компонент (элективті, яғни таңдап алынатын оқу пәндері).  Міндетті 

компоненттің пәндері мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарында бекітілген және тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық 

студенттерге оқытылады. Студент Типтік оқу бағдарламасымен бекітілген 

мамандықтардың міндетті компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған 

таңдау бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. «6В04101 Есеп және аудит» 

білім беру бағдарламасы аясында студенттерге екі білім траекториясын таңдау 

ұсынылады:  «Экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит»  және 

«Экономиканың қоғамдық секторындағы есеп және аудит». 

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Элективті оқу пәндері тізбесінің 

ішінен Сіз өзіңізге қызықты пәндерді таңдай аласыз. Соның негізінде оқу пәндерінің әр 

циклы бойынша Сіздің жеке оқу жоспарыңыз 2 бөлімнен тұратын болады: міндетті 

компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері) 2-ден 4-ші курстың  

студенттері үшін. Қалған 3 бөлім  1 курс студенттері үшін арналған, міндетті компонент, 

ЖОО компоненті және таңдау компоненті (элективті оқу пәндері).  

 

  



 5 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ 

 

Уважаемый студент! 

 

Перед Вами находится Каталог элективных дисциплин  (КЭД).  

КЭД – систематизированный аннотированный перечень элективных учебных 

дисциплин. Он составлен с целью создания для Вас возможности самостоятельного, 

оперативного, гибкого и всестороннего формирования индивидуальной траектории 

обучения. КЭД – это Ваш помощник в составлении Вашего индивидуального учебного 

плана. 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 3 цикла –

цикл общеобразовательных дисциплин (ООД), цикл базовых дисциплин (БД) и цикл 

профилирующих дисциплин (ПД).  

Цикл ООД предполагает подготовку интеллектуального, личностного и социально 

развитого специалиста. Цикл БД направлен на формирование у будущего специалиста 

фундаментальных знаний по соответствующей специальности. Цикл ПД определяет 

перечень специальных знаний, умений, навыков и компетенций применительно к 

конкретной сфере профессиональной деятельности.  

Внутри каждого из циклов учебные дисциплины подразделяются на 3 вида – Обязательный 

компонент, Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т. е. выбираемые 

учебные дисциплины). Дисциплины обязательного компонента установлены Типовым 

учебным планом специальности и изучаются всеми без исключения студентами данной 

специальности. Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, студент также 

должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору. В рамках 

Образовательной программы «6В04101 Есеп және аудит» студентам предлагается на выбор 

две образовательные траектории: «Учет и аудит в реальном секторе экономики» и «Учет и 

аудит в реальном секторе экономики». 

Осуществить выбор элективных учебных дисциплин Вам поможет эдвайзер. Из 

всего перечня элективных учебных дисциплин Вы можете выбрать те, которые интересны 

именно Вам. Таким образом, Ваш индивидуальный учебный план по каждому циклу 

учебных дисциплин будет включать в себя 2 раздела: обязательный компонент и 

компонент по выбору (элективные учебные дисциплины) для студентов со 2 по 4 курс. И 

3 раздела для студентов 1 курса ообязательный компонент, вузовский компонент и 

компонент по выбору (элективные учебные дисциплины). 
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Учет и аудит 

Есеп және аудит 

 

 

 

1 2020-2021 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ. 

ГОД 

 

1.1  1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ООД 

ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Kkzt/SIK/ 

1101 

Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы/Современная история 

Казахстана 

5 

ООД 

ОК 
Тілдегі/Языковой/ 

ShT / IYa /  

1103 (1) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

ООД 

ОК 
Тілдегі/Языковой/ 

K(O)T/K(R)Ya 

1104(1)  

Қазақ(орыс) тілі/Казахский (русский) 

язык  
5 

ООД 

ОК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических знаний  

PM/PK/ 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психолог

ия. Культурология/ 
4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1108 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

ООД 

КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный 

AOKOT/ 

OBZhОТ/ 

1112 

Адам өмірінің қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау негіздері/ Основы 

безопасности жизнедеятельности и 

охрана труда 
5 

ООД 

КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный 
Din/ Rel/ 1112 Дінтану/ Религиоведение 

 Академиялық дәрежесі: 6В04104/5В050800 

«Есеп және аудит» білім беру бағдарламасы 

бойынша бизнес және басқару бакалавры 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и 

управления  по образовательной программе 

6В04104/5В050800  «Учет и аудит» 
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ООД 

КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный 

ETD/ EUR/ 

1112 

Экология және тұрақты даму/ 

Экология и устойчивое развитие 

ООД 

КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный 

Gen/ Gen/ 

1112 
Гендерология/ Гендерология 

ООД 

КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный 

OMSHN/ 

ORZh/ 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық 

негіздері/ Основы растениеводства и 

животноводства 

Вузовский компонет 4 

БД КВ 
Экономикалық/Экон

омический 

ЕТ/ЕТ/ 1201 Экономикалық 

теория/Экономическая теория 
4 

2СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП 

/ 

ООД 

Тілдегі/Языковой/ 

К(O)T 

/K(R)Ya / 

1104 (2) 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык  
5 

ЖБП 

/ 

ООД 

Тілдегі/Языковой/ 
ShT / IYa /  

1103(2) 
Шетел тілі / Иностранный язык 5 

ООД 

ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

SA/PS 1106 

Саясаттану. 

Әлеуметтану/Политология.Социолог

ия 

4 

ЖБП 

/ 

ООД 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических знаний 

AKT/IKT/ 

1105 

Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын тілінде)/ 

Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке) 

5 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1109 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

Вузовский компонет 5 

БП/ 

БД 

Экономикалық/Экон

омический 
Mik/ Mik1202 Микроэкономика / Микроэкономика  5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 3 

БД КВ Базалық/Базовый 
EANR/NRUA/ 

1203 

Есеп және аудитті нормативтік 

реттеу/Нормативное регулирование 

учета и аудита 
3 

БД КВ Базалық/Базовый MK/VS/ 1203 

Мамандыққа кіріспе/Введение в 

специальность/Introduction to the 

specialty 

Вузовский компонет 1 

БД ВК Базалық/Базовый 
KPO/ 

PPY  1204 

Оқу  / Учебная  

 
1 
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1.2  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер саны/ 

Количество 

академических 

кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 5 

ООД 

ОК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических 

знаний  

Fil/ Fil 

2107 
Философия /Философия  5 

Вузовский компонент 8 

БД ВК 
Қаржылық/Финансо

вый 

KK/VF/ 

2205 
Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 5 

БД ВК 
Экономикалық/Эко

номический 

Mak/Mak/ 

2206 
Макроэкономика/Макроэкономика 3 

Компонент по выбору 15 

БД КВ  
Экономикалық/ 

Экономический/ 

KE/EP/ 

2207 

Кәсіпорын экономикасы/Экономика 

предприятия 
5 

БД КВ 
Экономикалық/ 

Экономический 

AE/RE/ 

2207 

Аймақтық экономика/Региональная 

экономика 

БД КВ   Тілдегі/Языковой 
KKT/PKYa

2208 

Кәсіби қазақ тілі/Профессиональный 

казахский язык 

5 

БД КВ   Тілдегі/Языковой 
KTIKZh/D

KYa/ 2208 

Қазақ тілінде іс - қағаздарды 

жүргізу/Делопроизводство на казахском 

языке 

БД КВ  
Базалық/ 

Базовый 

Sta/Sta 

2209 
Статистика/Статистика 

5 

БД КВ 
Базалық/ 

Базовый 

AES/SES 

2209 

Әлеуметтік-экономикалық 

статистика/Социально - экономическая 

статистика 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения  

 
2 

ООД 

ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK 

1110 
Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

4 СЕМЕСТР 30 

Компонет по выбору  20 

БД КВ 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/ 

Экономические 

основы 

предпринимательст

ва 

TKS/TPS/2

210 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое 

Предпринимательство и Стартапы 

5 
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БД КВ 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/ 

Экономические 

основы 

предпринимательст

ва 

ZhМ/PM22

10 

Жобалық менеджмент/Проектный 

менеджмент 

БД КВ Базалық/Базовый 
SS/NN 

2212 

Салық және салық салу/Налоги и 

налогообложение 
5 

БД КВ Базалық/Базовый 
ANB/DKB/ 

2212 

Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит, 

банки 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
KShT/PIYa 

2213 

Кәсіби шетел тілі/Профессиональный 

иностранный язык/ 

5 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
BMBE/KD

OBE/ 2213 

Бизнес мәдениеті және бизнес 

этикасы/Культура деловых отношений и 

бизнес-этикет 

БД КВ Базалық/Базовый 
Men/Men 

2214 
Менеджмент/Менеджмент 

5 

БД КВ Базалық/Базовый 
Mar/Mar 

2214 
Маркетинг/Маркетин 

Вузовский компонент 5 

БД ВК Базалық/Базовый 
BEAN/OB

UA 2211 

Бухгалтерлік есеп және аудит 

негіздері/Основы бухгалтерского учета и 

аудита 

5 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

ОҚТ/ 

ДВО 

Дене шынықтыру / 

Физическая 

культура  

DSh/FK/ 

1111 
Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ОҚТ/ 

ДВО 

Экономикалық/Эко

номический 

KPO/PPP/ 

2215 
Өндірістік/ Производственная 3 

 

1.3  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количест

во 

академических 

кредитов 

5 СЕМЕСТР  

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 4 

ПД ОК 
 Басқару 

/Управленческий  

BE1/UU1/ 

3302 
Басқару есебі 1/Управленческий учет 1  4 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«- «Экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит»  /«Учет и аудит в 

реальном секторе экономики»    
 

КП/ 

ПД 

Кәсіби 

/Профессиональны

KE2/FU2/ 

3303 
Қаржылық есеп 2/Финансовый учет 2 4 
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й  
KEHS/MSF

O/ 3303 

Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары/ Международные стандарты 

финансовой отчетности  

БД 

КВ 

Қаржылық/Финанс

овый  

 

KND/FRP/ 

3216 

Қаржы нарығы және делдалдары 

/Финансовые рынки и посредники 
3 

BKN/RCB/  

3216 

Бағалы қағаздар нарығы/Рынок ценных 

бумаг 

БП/ 

БД 
Базалық/Базовый  

Sak/Str/ 

3217 
Сақтандыру/Страхование 

3 
KKS/SPD/  

3217 

Кәсіпкерлік  қызметті 

сақтандыру/Страхование 

предпринимательской деятельности 

БП/ 

БД 

Салықтық 

/Налоговый 

 

BEKT/KTB

U / 3218 

Бухгалтерлік есептегі компьютерлік 

технологиялары /Компьютерные 

технологии в бухгалтерском учете 
4 

SEBKT/КТ

NO 3218 

Салықтық  есеп берудегі компьютерлік 

технологиялар /Компьютерные технологии 

в налоговой отчетности 

БП/ 

БД 

Кәсіби 

/Профессиональны

й  

BZh / Bal / 

3219 
Баланс жїргізу/Балансоведение 

4 KKEBT/AF

OP/AFRE 

3219 

Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін 

талдау/Анализ финансовой отчетности 

предприятия 

КП/ 

ПД 
Базалық/Базовый 

Eko /Eko/ 

3220 
Эконометрика /Эконометрика  

4 
MЕM/ 

EMM/ 3220 

Математика экономикалық 

модельдеу/Экономико-математическое 

моделирование 

 
Кәсіби 

/Профессиональны

й  

KA/PA/ 

3304 
Кәсіби аудит/ Профессиональный аудит  

4 

ПД КВ 

AZhAN  

/ОМVА  

3304 

Аудитті жүргізудің әдістемелік негіздері 

/Основы методологии ведения аудита 

«Экономиканың қоғамдық секторындағы есеп және аудит»  /«Учет и аудит в 

общественном секторе экономики»   
 

КП/ 

ПД 

Кәсіби 

/Профессиональны

й  

KE2/FU2/ 

3303 
Қаржылық есеп 2/Финансовый учет 2 

4 
KEHS/MSF

O/3303 

Қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттары/ Международные стандарты 

финансовой отчетности  

БД 

КВ 

Қаржылық/Финанс

овый 

  

KND/FRP/ 

3216 
Қаржы нарығы және делдалдары  

3 
BKN/RCB/  

3216 

Бағалы қағаздар нарығы/Рынок ценных 

бумаг 

БП/ 

БД 
Базалық/Базовый 

Sak/Str/ 

3217 
Сақтандыру/Страхование 

3 
KKS/SPD/ 

3217 

Кәсіпкерлік  қызметті 

сақтандыру/Страхование 

предпринимательской деятельности 
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БП/ 

БД 

Салықтық 

/Налоговый 

 

BEKT/KTB

U / 3218 

Бухгалтерлік есептегі компьютерлік 

технологиялары /Компьютерные 

технологии в бухгалтерском учете 
4 

SEBKT/КТ

NO/ 3218 

Салықтық  есеп берудегі компьютерлік 

технологиялар /Компьютерные технологии 

в налоговой отчетности 

БП/ 

БД 

Кәсіби 

/Профессиональны

й  

BZh / Bal / 

3219 
Баланс жїргізу/Балансоведение 

4 KKEBT/AF

OP/AFRE 

3219 

Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін 

талдау/Анализ финансовой отчетности 

предприятия 

КП/ 

ПД 
Базалық/Базовый 

Eko /Eko/ 

3220 
Эконометрика /Эконометрика  

4 
MЕM/ 

EMM/ 3220 

Математика экономикалық 

модельдеу/Экономико-математическое 

моделирование 

КП/ 

ПД 

Кәсіби 

/Профессиональны

й  

KA/PA/ 

3304 
Кәсіби аудит/ Профессиональный  

4 AZhAN  

/ОМVА  

3304 

Аудитті жүргізудің әдістемелік негіздері 

/Основы методологии ведения аудита 

6 СЕМЕСТР  

Оқытудың қосымша түрлері/Дополнительные виды обучения  8 

ОҚТ / 

ДВО 

Кәсіптік 

практика/Професси

ональная практика 

KPO/PPP  

3405 
Өндірістік / Производственная  8 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

«- «Экономиканың нақты секторындағы есеп және аудит»  /«Учет и аудит в реальном 

секторе экономики»    

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический  

ZhT/AP/ 3221 Жобаны талдау/Анализ проектов 

5 IT/IA / 

IA 3221 

Инвестициялық 

талдау/Инвестиционный анализ 

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический 

EA/EA3222 
Экономикалық талдау /Экономический 

анализ 

5 
KShKT/ 

AHDP  3223 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

талдау /Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

КП/ 

ПД 

Салықтық 

/Налоговый 

SE/NU/ 3305 Салық есебі /Налоговый учет  

5 
SZh/NP/ 3305 

Салықты жоспарлау/Налоговое 

планирование 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отрас

левой 

 

OKEA/UAPP/ 

3306 

Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп 

және аудит/Учет и аудит в 

перерабатывающих предприятиях 

5 

OOOOEA/UA

PPR  3306 

Өсімдік  өнімін өндіру өндірісінің 

есебі мен аудиті/Учет  и аудит 

переработки продукции 

растениеводства 
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ZhOKOEA/UA

PPZh/ 

3306 

Жануаршаруашылық өндірісін қайта 

өндірудің есеп және аудиті/Учет  и 

аудит переработки продукции 

животноводства 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отрас

левой 

 

ASB/AVU/ 

3307 

Aудит және  сенімділікті 

белгілеу/Аудит и выражение 

уверенности 

5 
AKZhTB 

/RKSP/ACAE 

3307 

Ауылшаруашылық кәсіпорынның 

жұмысың тексеру мен 

бақылау/Ревизия и контроль в 

сельскохозяйственных  

БП/ 

БД 

Аналитикалық/Ана

литический 

KZhTB/ RKS 

3307 

Құрылыс жұмысың тексеру мен 

бақылау/Ревизия и контроль в 

строительстве 

 

AKKT /ADSP/ 

3223 

Ауылшаруашылық кәсіпорынның 

қызметін талдау/Анализ деятельности 

сельскохозяйственных предприятий 
5 

KKKT /ADSP/ 

3223 

Құрылыс кәсіпорынның қызметін 

талдау/Анализ деятельности  

строительных  предприятий 

«Экономиканың қоғамдық секторындағы есеп және аудит»  /«Учет и аудит в 

общественном секторе экономики»   
30 

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический  

ZhT/AP/ 

3221 
Жобаны талдау/Анализ проектов 

5 

IT/IA / 3221 
Инвестициялық талдау/Инвестиционный 

анализ 

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический 

EA/EA 

3222 

Экономикалық талдау /Экономический 

анализ 

5 KShKT/ 

AHDP  

3223 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

талдау /Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия 

КП/ 

ПД 

Салықтық 

/Налоговый 

SE/NU/TD 

3305 
Салық есебі /Налоговый учет  

5 
SZh/NP/T

P 3305 

Салықты жоспарлау/Налоговое 

планирование 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отрас

левой 

 

MMEEB 

/UOGU / 

3306 

Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп және 

есеп беру/Учет и отчетность 

государственных  5 

AMM/ 

AGU/ 3306 

Аудит мемлекеттік мекемелердің /Аудит  

государственных учреждений  

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отрас

левой 

 

ASB/AVU 

3307 

Aудит және  сенімділікті белгілеу/Аудит и 

выражение уверенности 

5 

MMZhTB 

/RKGU/ 

3307 

Мемлекеттік мекемелерінің жұмысың 

тексеру мен бақылау/Ревизия и  контроль в 

государственных учреждениях 

BMZhTB 

/KRBU/ 

3307 

Банктык мекемелерінің жұмысың тексеру 

мен бақылау/Ревизия и контроль   в 

банковских учреждениях 
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БП/ 

БД 

Аналитикалық/Ана

литический/ 

TKUKKEB

TZh 

/AFOGTB/ 

3223 

Туристік және қонақ үй қызметі  

қаржылық есеп беруіне талдау 

жүргізу/Анализ финансовой отчетности в 

гостиничном  и туристическом бизнесе 

 

SKKEBTZh

/AFOSK/ 

3223 

Сақтандыру компанияларындағы 

қаржылық есеп беруіне талдау 

жүргізу/Анализ финансовой отчетности в 

страховых компаниях 

5 

 

 

1.4  4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количеств

о 

академических 

кредитов 

7.1 триместр 20 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

«Өндірістік саладағы бухгалтерлік есеп» білім беру бағдарламасы / Образовательная 

траектория «Учет и аудит в реальном секторе экономики» 

 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отра

слевой/ 

KEA/UAS/ 

4308 

Құрылыстағы есеп және аудит/Учет и 

аудит в строительстве 
5 

SOEA/UAP

T / 4308 

Сауда өндірісіндегі есеп және аудит/Учет и 

аудит на предприятиях  торговли 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отра

слевой/ 

SOEA/UAP

T / 4309 

Сауда өндірісіндегі есеп және аудит/Учет и 

аудит на предприятиях  торговли 

5 EAKT/ 

UAOP/ 

4309 

Есеп және аудит қоғамдық 

тамақтанудағы/Учет и аудит в 

общественном  питании 

БП/ 

БД 

Қаржылық/Финанс

овый 

KM /FM/  

4216 

Қаржылық  менеджмент / Финансовый 

менеджмент  
5 

KB/UF/ 

4216 
Қаржыны басқару/Управление финансам 

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический 

KT/FA/FA 

4225 
Қаржылық талдау/Финансовый анализ 

5 
KShKT/AFH

D/ 4225 

Қаржылық-шаруашылық қызметін 

талдау/Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

7.2  квартал 16 

КП/ 

ПД 

Басқару 

/Управленческий 

BE/UU / 

4310 
Басқару есебі 2 / Управленческий учет 2 

4 
OShE/UPZ/ 

4310 

Өндірістік шығындaрдың есебі/Учет 

производственных затрат 

КП/ 

ПД 

Басқару 

/Управленческий 

SBE/SUU/ 

4311 

Стратегиялық басқару есебі/ 

Стратегический управленческий  учет 
4 

SM/ SM/ 

4311 

Стратегиялық менеджмент/ 

Стратегический менеджмент 
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КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отра

слевой 

EAAHK/ 

UASP/ 

4312 

Есеп және аудит ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында/Учет и аудит в  

сельскохозяйственных предприятиях 

4 
OOEA 

/UAOR/ 

4312 

Өсімдік өндірісінің есебі мен аудиті/Учет и 

аудит в отрасли  растениеводства 

MOOEA / 

UAOG/ 4312 

Мал өсіру өндірісінің есебі мен аудиті/ Учет 

и аудит в отрасли  животноводства 

БП/ 

БД 

Салықтық 

/Налоговый 

MSA/GZ/ 

4226 

Мемлекеттік сатып алу /Государственные 

закупки 

4 
BAG /PBA/  

4226 

Бюджеттік ассигнацияларын 

жоспарлау/Планирование бюджетных 

ассигнований 

«Өндірістік емес саладағы бухгалтерлік есеп» білім беру бағдарламасы / 

Образовательная траектория «Учет и аудит в общественном секторе» 
36 

7.1 триместр 20 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отра

слевой/ 

BMEА/UA

BU/ 4309 

Банктік мекемелеріндегі есеп және аудит 

/Учет и аудит в банковских учреждениях 

5 KBKEBT 

/AFOKB / 

4309 

Комерциялық банктердегі қаржылық есеп 

беруін талдау/Анализ финансовой 

отчетности в коммерческих банках 

БП/ 

БД 

Қаржылық/Финанс

овый 

KM /FM/ 

4216 

Қаржылық  менеджмент / Финансовый 

менеджмент  
5 

KB/UF/FM 

4216 
Қаржыны басқару/Управление финансам 

БП/ 

БД 

Аналитикалық 

/Аналитический 

KT/FA/ 4225 Қаржылық талдау/Финансовый анализ 

5 KShKT/ 

AFHD/ 4225 

Қаржылық-шаруашылық қызметін 

талдау/Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

КП/ 

ПД 

Басқару 

/Управленческий 

BE/UU / 4225 Басқару есебі 2 / Управленческий учет 2 

5 OShE/ 

UPZ/ 4225 

Өндірістік шығындaрдың есебі/Учет 

производственных затрат 

7.2  квартал 16 

БП/ 

БД 

Басқару 

/Управленческий 

SBE/SUU/ 

4311 

Стратегиялық басқару есебі/ 

Стратегический управленческий  учет 
5 

SM/ SM/ 4311 
Стратегиялық менеджмент/ Стратегический 

менеджмент 

КП/ 

ПД 

Салалардағы/Отра

слевой/ 

SKEA/UASK/ 

4312 

Сақтандыру компанияларындағы есеп және 

аудит/Учета и аудит в страховых компаниях 

6 
KUKBEA/ 

UAGB/ 4312 

Қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп 

және аудит/Учет и аудит в гостиничном 

бизнесе 

БП/ 

БД 

Салықтық 

/Налоговый 

MSA/ 

GZ/S 4226 

Мемлекеттік сатып алу /Государственные 

закупки 

5 
BAG / 

PBA/ 4226 

Бюджеттік ассигнацияларын 

жоспарлау/Планирование бюджетных 

ассигнований 

8 СЕМЕСТР 

Кәсіптік практика/Профессиональная практика 
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ПП KPO/PPP  3405 Өндірістік / Производственная 10 

 KPDa/PPPd  3406  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/ 

NZD 4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)  

12 

 

 

  



 16 

2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1 Описание образовательной  программы 6В04104 Учет и аудит/ 6В04104 Есеп және 

аудит бiлiм беру бағдарламасының сипаттамасы. 

Кәсіби кызметтiн бағыттары Сфера профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін ұлттық экономика 

субъектілерінің қаржы-шаруашылық қызметі 

саласында жүзеге асыра алады, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік кірістер комитетінің 

аумақтық органдарының салық жүйесінің 

барлық байланыстарында,,  меншіктің барлық 

нысандарындағы мемлекеттік мекемелерде және 

ұйымдарда және бюджеттік сфераның, барлық 

меншік нысандарындағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің қызметіне кәсіби 

қызмет көрсетуге бағытталған.Салык төл 

еушiлермен бакылау жарысын уйымдастыру 

шет мемлекеттердің салык органдары мен өзара 

әрекеттесуi. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере 

финансово – хозяйственной деятельности 

субъектов национальной экономики, во всех 

звеньях налоговой системы территориальных 

органов  Комитета государственных доходов 

Республики Казахстан, в государственных 

учреждениях и организациях всех форм 

собственности и направлена на 

профессиональное обслуживание 

функционирования сферы бюджета, 

хозяйствующих субъектов всех правовых 

форм собственности; организацию 

контрольной работы с налогоплательщиками; 

взаимодействие с налоговыми органами 

зарубежных стран. 

Кәсіби кызметтiн объектілерi Объекты профессиональной деятельности  

ғылыми-зерттеу мекемелері, акционерлік 

қоғамдар, түрлі нысандағы серіктестіктер, 

өндірістік және тұтыну кооперативтері, қорлар, 

қауымдастықтар, ауылшаруашылық 

кәсіпорындар, жеке кәсіпкерлік, мемлекеттік 

органдар, бюджеттік ұйымдар, қаржы-несиелік 

мекемелер, қоғамдық және діни бірлестіктер, 

мемлекеттік кірістер басқармалары мен 

департаменттері 

 

научно-исследовательские учреждения, 

акционерные общества, товарищества 

различных форм, производственные и 

потребительские кооперативы, фонды, 

ассоциации, сельскохозяйственные 

предприятия, индивидуальное 

предпринимательство, государственные 

учреждения, бюджетные организации, 

финансово - кредитные институты, 

общественные и религиозные объединения, 

управления и департаменты государственных 

доходов 

Кәсіби пән дер Предметы профессиональной деятельности 

- Кәсіпорын мүлкін және оны калыптастыру 

көздерiн есепке алу,талдау және аудит 

- Каржылык еаептiлiктi калыптастыру, оны 

талдау және аудит 

- Баскарушылык шешімдерді қабылдауға 

катысу. 

- Кәсіпкерлік субъектілерінің каржысы 

- учет, анализ и аудит имущества 

предприятия и источников его 

формирования; 

- формирование финансовой отчетности, её 

анализ и аудит; 

- участие в принятии управленческих 

решений. 

- финансы субъектов хозяйствования. 

Виды профессиональной деятельности Виды профессиональной деятельности 

- Бухгалтерлік есеп аналитикалық 

- уйыдастырушылык және баскарушылык 

- -оку (педагогикалық); 

- -сарапшылар -кенесi ; 

- аудиторлық; 

- -гылыми – зерттеу; 

- кәсіпкерлік. 

- учетно – аналитическая; 

- организационно - управленческая; 

- образовательная (педагогическая); 

- экспертно - консалтинговая; 

- аудиторская; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская. 
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Карта профессиональных компетенций выпускника  

Әмбебап 

кузыреттер (ӘК) 

Окыту нәтижелері 

(бiрлiктер ӘК) 

Универсальные 

компетенции (УК) 

Результат обучения 

(единицы УК) 

ӘК1 қазіргі 

заманғы тарихтың 

негізгі оқиғалары, 

ғылыми көзқарас 

пен азаматтық 

ұстанымды 

қалыптастыратын 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

туралы тарихи 

білімді жүйелеу 

 

1ОНӘҚ1 тәуелсіз 

Қазақстан 

мемлекеттілігінің 

қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін біледі, 

заманауи қазақстандық 

даму моделінің 

ерекшеліктері мен 

маңыздылығын талдай 

алады, 

 Қазақстанның қазіргі 

тарихындағы 

оқиғалардың себептері 

мен салдарын тарихи 

сипаттау мен талдау 

әдістерін игереді, тарихи 

өткенді және негізделген 

ақпаратты талдау 

негізінде қазіргі заманғы 

мәселелерді шешудің 

мүмкін жолдарын 

ұсынады;өзара 

түсіністіктің 

басымдықтары бойынша 

өздерінің азаматтық 

ұстанымдарын 

қалыптастыру, 

толеранттылық және 

қазіргі қоғамның 

демократиялық 

құндылықтары 

 

УК1 систематизация 

исторических знаний 

об основных событиях 

современной истории, 

информационно – 

коммуникационных 

технологий 

формирующих 

научное 

мировоззрение и 

гражданскую 

позицию 

 

1РОУК1 знать 

основные периоды 

становления 

независимой 

казахстанской 

государственности, 

уметь анализировать 

особенности и 

значение современной 

казахстанской модели 

развития, овладеть 

приемами 

исторического 

описания и анализа 

причин и следствий 

событий современной 

истории Казахстана, 

предлагать 

возможные решения 

современных проблем 

на основе анализа 

исторического 

прошлого и 

аргументированной 

информации, 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию на 

приоритетах 

взаимопонимания, 

толерантности и 

демократических 

ценностей 

современного 

общества 

- нормативтi-адистемелик;  

- бакылау және аудит. 

- нормативно-методическая;  

- контрольно-ревизионная. 
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2ОНӘҚ1 ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың 

дамуына қандай 

экономикалық және 

саяси факторлар ықпал 

еткенін біледі,әртүрлі 

операциялық жүйелердің 

ерекшеліктері, 

электрондық 

кестелермен жұмыс істей 

білу, мәліметтерді 

шоғырландыру, 

графиктер құру, 

мәліметтер қорымен 

жұмыс істеу,ақпаратты 

қорғаудың әдістері мен 

құралдарын қолдану, 

кәсіби білімді кеңейту 

және әртүрлі бұлтты 

қызметтерді пайдалану 

үшін электронды 

оқытудың әртүрлі 

нысандарын қолдану 

дағдылары бар 

 

 2РОУК1 знать какие 

экономические и 

политические 

факторы 

способствовали 

развитию 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

особенности 

различных 

операционных систем, 

уметь работать с 

электронными 

таблицами, выполнять 

консолидацию 

данных, строить 

графики, работать с 

базами данных, 

применять методы и 

средства защиты 

информации, владеть 

навыками 

использования 

различных форм 

электронного 

обучения для 

расширения 

профессиональных 

знаний и  пользования 

различными 

облачными сервисами 
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ӘҚ2 студенттері 

әлеуметтік, саяси, 

мәдени және 

психологиялық 

ақпарат алудың 

негізгі көздері мен 

әдістерін игереді 

 

1 ОНӘҚ 2 модульдің 

академиялық пәндерін 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) құрайтын 

ғылымның барлық 

салаларындағы 

ұғымдарды, идеяларды, 

теорияларды біледі, 

Байланыстың әртүрлі 

салаларындағы әр түрлі 

жағдайларды 

құндылықтар жүйесіне, 

қазақстандық, 

әлеуметтік, іскерлік, 

мәдени, құқықтық және 

этикалық нормаларға 

қатынасы тұрғысынан 

талдай білу; 

Қазақ қоғамының әр 

түрлі даму кезеңдері, 

саяси бағдарламалар, 

мәдениет, тіл, әлеуметтік 

және тұлғааралық 

қатынастар туралы 

ақпаратты саналы және 

дәлелді түрде жеткізе 

білу. 

 

УК2 освоение 

студентами основных 

источников и методов 

получения 

социологической, 

политологической, 

культурологической и 

психологической 

информации 

 

1РОУК2 знать 

понятия, идеи, теории 

во всех областях наук, 

формирующих 

учебные дисциплины 

модуля (социологии, 

политологии, 

культурологи, 

психологии),  Уметь 

анализировать 

различные ситуации в 

разных сферах 

коммуникации с 

позиций 

соотнесенности с 

системой ценностей, 

общественными, 

деловыми, 

культурными, 

правовыми и 

этическими нормами 

казахстанского 

общества, Владеть 

навыками 

аргументированно и 

обоснованно 

представлять 

информацию о 

различных этапах 

развития казахского 

общества, 

политических 

программ, культуры, 

языка, социальных и 

межличностных 

отношений  



 20 

2ОНӘҚ2 философия 

пәнін, функцияларын, 

негізгі бөлімдері мен 

бағыттарын, әлемдік 

және қазақстандық 

философиялық ойдың 

дамуының негізгі 

кезеңдерін, қазіргі 

заманғы отандық және 

әлемдік философияның 

өзекті мәселелерін 

біледі, әртүрлі 

әлеуметтік бағыттарды 

бағалау және талдау 

үшін философияның 

ережелері мен 

категорияларын қолдана 

алады,фактілер мен 

құбылыстар, әр түрлі 

жеке өмірлік жағдайлар 

мен әлеуметтік 

құбылыстарды талдауда 

философиялық білімді 

қолдану дағдылары бар. 

 

 2РОУК2 знать 

предмет, функции, 

основные разделы и 

направления 

философии, основные 

этапы развития 

мировой и казахской 

философской мысли, 

актуальные проблемы 

современной 

отечественной и 

мировой философии, 

уметь использовать 

положения и 

категории философии 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных 

тенденций, фактов и 

явлений, владеть 

навыками применения 

философских знаний в 

различных 

личностных 

жизненных ситуациях 

и при анализе 

общественных 

явлений 
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ӘҚ3 тұлғадағы 

мәдениаралық 

қарым-қатынас 

мүмкіндігі ретінде 

мәдениетаралық 

құзіреттіліктің 

қалыптасуы 

 

1 ОНӘҚ 3 шет тілінің 

лексика, грамматика 

және фонетика 

негіздерін біледі, қарым-

қатынастың ғылыми 

саласына байланысты 

сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыра және 

жетілдіре алады, әрі 

қарай пайдаланудың 

мәдениаралық факторын 

ескере отырып, болашақ 

кәсіби қызметінде 

интеллектуалды және 

әлеуметтік мәселелерді 

шешудің «құралы» 

ретінде LSP-ны 

жеткілікті деңгейде 

меңгереді өндірістік 

қызметтегі нақты 

мамандықтың профилі 

бойынша кәсіби 

бағытталған қарым-

қатынаста 

 

УК3 формирование 

межкультурной 

компетенции как 

способности к 

межкультурной 

коммуникации у 

личности 

 

1РОУК3 знать основы 

лексики, грамматики 

и фонетики 

иностранного языка, 

уметь сформировать и 

совершенствовать 

речевые навыки, 

связанные с научной 

сферой 

коммуникации, 

владеть достаточным 

уровень освоения LSP 

как «инструмента» 

для решения 

интеллектуальных и 

социальных задач в 

будущей 

профессиональной 

деятельности, с 

учётом 

межкультурного 

фактора дальнейшего 

использования в 

профессионально-

ориентированном 

общении по профилю 

конкретной 

специальности в 

производственной 

деятельности 
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2 ОНӘҚ 3 қазақ (орыс) 

тілінің лексика, 

грамматика және 

фонетика негіздерін 

біледі, қарым-

қатынастың ғылыми 

саласына байланысты 

сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыра және 

жетілдіре алады, 

мәдениетті ескере 

отырып, болашақ кәсіби 

қызметінде 

интеллектуалды және 

әлеуметтік мәселелерді 

шешудің «құралы» 

ретінде ЗТ-ны жеткілікті 

деңгейде меңгереді 

өндірістік қызметтегі 

нақты мамандықтың 

профилі бойынша кәсіби 

бағытталған 

коммуникацияны одан 

әрі пайдалану факторы 

 

 2РОУК3 знать основы 

лексики, грамматики 

и фонетики 

казахского (русского) 

языка, уметь 

сформировать и 

совершенствовать 

речевые навыки, 

связанные с научной 

сферой 

коммуникации, 

владеть достаточным 

уровень освоения LSP 

как «инструмента» 

для решения 

интеллектуальных и 

социальных задач в 

будущей 

профессиональной 

деятельности, с 

учётом 

межкультурного 

фактора дальнейшего 

использования в 

профессионально-

ориентированном 

общении по профилю 

конкретной 

специальности в 

производственной 

деятельности 

3 ОНӘҚ 3 әлеуметтік, 

академиялық және 

кәсіптікті қоса алғанда, 

қарым-қатынастың әр 

түрлі салаларында шет 

тілінің тұжырымдамалық 

және категориялық 

аппараттарын біледі, 

тілдің функционалды 

стильдерін, сөйлеу 

ғылыми стилін қолдана 

біледі, болашақ кәсіби 

қызметінде 

мәдениаралық қарым-

қатынас дағдыларына ие 

болады 

 

 3РОУК3 знать 

понятийно-

категориальный 

аппарат иностранного 

языка в различных 

сферах общения, 

включая социальную, 

академическую и 

профессиональную, 

уметь применять 

функциональные 

стили языка, научный 

стиль речи, владеть 

навыками 

межкультурного 

общения в будущей 

профессиональной 

деятельности 
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4 ОНӘҚ 3 

тұжырымдамалық және 

категориялық 

аппараттарды және 

кәсіби лексиканы біледі, 

тілдің функционалды 

стильдерін, сөйлеу 

ғылыми стилін қолдана 

біледі, кәсіби қызмет 

аясында іскерлік қарым-

қатынас дағдыларын 

игереді 

 

 4РОУК3 знать 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

профессиональную 

лексику, уметь 

применять 

функциональные 

стили языка, научный 

стиль речи, владеть 

навыками делового 

общения в рамках 

профессиональной 

деятельности  
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ӘҚ 4 кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастырудың 

білімдері мен 

дағдыларын 

қалыптастыру 

 

1 ОНӘҚ 4 студенттердің 

жеке қасиеттерін 

дамытуға бағытталған 

түрлі іс-шараларды 

ұйымдастыру үшін 

жағдай жасау, 

студенттерге өздерінің 

таңдаған қызмет 

салаларында көшбасшы 

болуға мүмкіндік беретін 

әлеуетті ашу, 

университетте қоғамдық 

ұйымдар үшін кадрлық 

ресурстарды құру. 

Сыбайлас 

жемқорлықтың мәнін 

және оның пайда болу 

себептерін, сыбайлас 

жемқорлық құқық 

бұзушылықтары үшін 

моральдық, этикалық 

және заңды 

жауапкершілік 

шараларын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы 

қолданыстағы 

заңнаманы білу. 

Күнделікті тәжірибеде 

моральдық сана 

құндылықтарын жүзеге 

асыра және моральдық 

нормаларды ұстануға, 

мүдделер қақтығысы мен 

моральдық таңдау 

жағдайларын талдай 

білу; сыбайлас 

жемқорлықтың алдын 

алу үшін рухани-

адамгершілік тетіктерді 

қолдану 

Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті 

жетілдіру; мүдделер 

қақтығысы жағдайында 

дұрыс әрекет ету. 

Адамгершілік және 

құқықтық мәдениеттің 

деңгейін көтеру 

бойынша жұмыс 

 

УК4 формирование 

знаний умений и 

навыков организации 

предпринимательской 

деятельности 

1РОУК4 создание 

условий для 

организации 

разнообразной по 

содержанию 

деятельности, 

направленной на 

развитие личностных 

качеств у студентов, 

раскрытие 

потенциальных 

возможностей 

первокурсников, 

которые позволяют 

стать лидерами в 

избранной ими сфере 

деятельности, 

 создание 

кадрового потенциала 

для общественных 

организаций в ВУЗе. 

Знать сущность 

коррупции и причины 

её происхождения,  

меру морально-

нравственной и 

правовой 

ответственности за 

коррупционные 

правонарушения, 

действующее 

законодательство в 

области 

противодействия  

коррупции. Уметь 

реализовывать 

ценности морального 

сознания и следовать 

нравственным нормам  

в повседневной 

практике, 

анализировать 

ситуации конфликта 

интересов и 

морального выбора; 

задействовать 

духовно-

нравственные 

механизмы 

предотвращения 

коррупции. 

Совершенствовать 
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антикоррупционную 

культуру; совершать 

правильные действия 

в ситуации конфликта 

интересов. Работать 

над повышением 

уровня нравственной 

и правовой культуры 

2 ОНӘҚ 4 техникалық 

процесс және жобаларды 

басқару негіздерін және 

оған негізгі теориялық 

тәсілдерді, 

технологиялық 

кәсіпкерлік пен 

стартаптарды 

дамытудың негізгі 

басымдықтарын біледі 

IT кәсіпкерінің алған 

дағдыларын қолдана 

отырып, минималды 

өміршең өнімге идея 

ұсына алады, 

оқытылатын пәннің 

әдістемелік негізіне, 

бизнес-идеяларды жүзеге 

асыру әдістеріне ие бола 

алады 

 

 2РОУК4 знать основы 

техпренёрского 

процесса и проектного 

менеджмента и 

основные 

теоретические 

подходы к нему, 

основные приоритеты 

в развитии 

технологического 

предпринимательства 

и стартапов, уметь 

довести идею до 

минимально 

жизнеспособного 

продукта,  используя 

полученные навыки 

IT-предпринимателя, 

владеть 

методологическим 

базисом изучаемой 

дисциплины, 

методами реализации 

бизнес-идей 
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3 ОНӘҚ 4 жобаны 

басқарудың негізгі 

теориялық тәсілдерін 

біледі, стандартты емес 

жағдайларда 

ұйымдастырушылық 

және басқарушылық 

шешімдерді таба алады, 

серіктестіктің, ұйымның 

жарнамалық және 

қоғамдық қатынастар 

саласындағы жобаларды 

құра алады және 

жобаларды басқара 

алады, оқытылатын 

пәннің әдістемелік 

негізін, жобаны жүзеге 

асыру әдістерін біледі 

 

 3РОУК4 знать 

основные 

теоретические 

подходы к 

проектному 

менеджменту, уметь 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, создавать 

проекты и управлять 

проектами в области 

рекламы и связей с 

общественностью 

фирмы, организации, 

владеть 

методологическим 

базисом изучаемой 

дисциплины, 

методами реализации 

проектов 
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4 ОНӘҚ4 мәселелерді 

шешуге дұрыс 

қорытынды шығару 

үшін, ақпаратты бағалау, 

талдау және түсіндіру 

туралы пайымдау жасай 

алады, мәселені 

тұжырымдап, оны 

шешудің жолдарын 

көрсете алады. 

Сонымен қатар 

студенттер 

проблемаларды шешудің 

ғылыми теориялық және 

практикалық әдістеріне 

сүйене отырып, алған 

экономикалық 

білімдерін іскерлік 

тиімділікті арттыру үшін 

пайдаланудың 

коммуникативті 

дағдыларын 

игереді;бизнес-жоспар 

құруды және бизнес-

жоспарларды сыни 

талдау қабілетін 

дамытуды білу; бизнесті 

жүргізумен байланысты 

проблеманы бағалайды, 

жасалған жұмысты 

талқылайды және 

қорытындылайды 

 

 4РОУК4 умеют 

выражать  суждения 

по оценке, анализу и 

интерпретации 

информации, с тем 

чтобы делать 

правильные выводы 

для решения проблем 

в 

предпринимательской 

деятельности, иметь 

готовность 

сформулировать 

проблему и показать 

пути ее решения.  

Также студентами 

приобретаются 

коммуникативные 

способности 

использования 

полученных 

экономических 

знаний для 

повышения 

эффективности 

бизнеса, опираясь на 

научные 

теоретические и 

практические методы 

решения проблем, 

умеют составлять 

бизнес-планы и 

развивать в себе 

способности 

критического анализа 

бизнес-планов; 

оценивать проблему, 

связанную с ведением 

бизнеса, обсуждать и 

подводить итоги 

выполненной работы. 
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5 ОНӘҚ 4 бизнес-

жоспарларды әзірлеу 

әдіснамасына ие, әртүрлі 

жобаларды, 

олимпиадалар мен 

стартаптарға қатысу 

арқылы бизнес-

жоспарды жылжыту 

және оларды іске асыру 

үшін білім беру мен 

түсінуді практикада 

қаржыландыру үшін 

оңтайлы жағдайларды 

анықтай алады. 

субъектілерін 

мемлекеттік және 

мемлекеттік емес 

қаржыландырудың 

қолданыстағы 

бағдарламаларын таңдау 

және пайдалану туралы 

пікірлері бар, өздерінің 

бизнес-идеяларын 

ұсынуға және 

қаржыландырушы 

тараппен байланыс 

орнатуға дайын 

  

 5РОУК4 имеют 

навыки владения 

методикой разработки 

бизнес планов, умеют 

выявлять 

оптимальные условия 

программ для 

финансирования 

проектов, практикуют 

знания и понимания 

для продвижения 

бизнес-плана и их 

реализации через 

участие в различных 

конкурсах, 

олимпиадах и 

стартапах. Имеют 

выражать суждения 

по вопросам выбора и 

использования 

существующих 

программ 

государственного и 

негосударственного 

финансирования 

МСБ, готовы 

презентовать свою 

бизнес идею и 

комуницировать с 

финансирующей 

стороной. 
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ӘҚ5 кәсіби 

қызметке 

дайындалу үшін 

денсаулықты 

сақтауды, 

нығайтуды 

қамтамасыз ететін 

дене шынықтыру 

құралдары мен 

әдістерін мақсатты 

пайдалану 

қабілетін 

қалыптастыру 

 

1 ОНӘҚ 5 салауатты 

өмір салтын, белсенді 

демалу мен бос уақытты 

ұйымдастыруға арналған 

физикалық 

белсенділіктің 

нысандары мен түрлерін 

біледі, кәсіби 

бейімделетін дене 

шынықтыру дағдыларын 

жұмыс пен өмірлік 

жағдайларында дербес 

қолдана алады, 

физикалық стресске, 

нейропсихикалық 

стресске және 

келешектегі жұмыс 

кезінде қолайсыз 

факторларға төтеп бере 

алады. іс-шаралар 

 

УК5 формирование 

способности 

целенаправленно 

использовать средства 

и методы физической 

культуры, 

обеспечивающие 

сохранение, 

укрепление здоровья 

для подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1РОУК5 знать формы 

и виды 

физкультурной 

деятельности для 

организации 

здорового образа 

жизни, активного 

отдыха и досуга, 

уметь самостоятельно 

использовать в 

трудовых и 

жизненных ситуациях 

навыки 

профессиональной 

адаптивной 

физической культуры, 

владеть навыками к 

стойкому 

перенесению 

физических нагрузок, 

нервно-психических 

напряжений и 

неблагоприятных 

факторов в будущей 

трудовой 

деятельности 

ӘҚ6 болашақ 

кәсіби қызмет 

көкжиегін 

кеңейтетін білім, 

қабілеттер мен 

дағдыларды 

қалыптастыру 

 

1ОНӘҚ6 рухани даму, 

гендерлік саясат, 

экологиялық қауіпсіздік 

және ауылшаруашылық 

саласындағы негіздерді, 

тұжырымдамаларды, 

принциптерді, 

функцияларды, әдістер 

мен әдістерді біледі, 

алған білімдерін 

практикада қолдана 

алады және алған 

құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларына 

ие болады 

 

УК6 формирование 

знаний, умений и 

навыков 

расширяющий 

кругозор будущей 

профессиональной 

деятельности 

1РОУК6 знать 

основы, понятия, 

принципы, функции, 

методы и приемы в 

области духовного 

развития, гендерной 

политики, 

экологической 

безопасности и 

сельского хозяйства, 

уметь применять 

полученные знания на 

практике и владеть 

навыками 

разностороннего 

совершенствования 

приобретаемых 

компетенций 
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ӘҚ7 студенттердің 

сандық ақпаратты 

өңдеуді 

автоматтандыруды

ң негізгі әдістерін 

меңгеруі, оны 

графикалық 

түрінде ұсынуы, 

оны интернет 

арқылы кәсіби 

қызметтің 

нәтижелерін 

таратуда қолдана 

алады 

 

 

1 ОНӘҚ 7 

инфографиканың 

анықтамаларын, күрделі 

инфографиканы және 

мәліметтерді 

визуализациялауды білу; 

инфографика болатын 

негізгі форматтар; 

инфографиканы құру 

процесі; инфографиканы 

құрудың негізгі 

құралдары мен 

технологиялары; 

графикалық дизайн 

негіздері; кәсіби 

саладағы мәліметтердің 

визуализациясы және 

инфографика 

ерекшеліктері. 

істей білуі керек: 

деректерді бейнелеу 

саласында алған 

теориялық білімдерін іс 

жүзінде қолдана білу; 

жобалық қызметті 

жүзеге асыру; 

инфографика үшін 

қажетті мәліметтерді 

таба алады, оларды әрі 

қарай жұмысқа 

дайындай алады; ең 

жақсы визуализация мен 

форматты табыңыз. 

Білуге тиісті: өз кәсіби 

саласында 

инфографикаға қатысты 

жобаның техникалық 

сипаттамасын жасау; 

ақпарат пен деректерді 

іздеу және құрылымдау; 

 әртүрлі құралдарды 

қолдана отырып, 

деректерді 

визуализациялау; 

мәліметтерді 

визуализациялауға 

байланысты толыққанды 

жоба құру; графикалық 

құралдарды пайдаланып, 

инфографика құру 

 

УК7 освоение 

студентами основных 

способов 

автоматизации 

обработки числовой 

информации, 

представление ее в 

графическом виде, 

использования при 

продвижении 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

посредством Интернет 

 

1РОУК7 знать  

определения 

инфографики, 

сложной 

инфографики и 

визуализации данных; 

основные форматы, в 

которых существует 

инфографика; процесс 

создания 

инфографики; 

основные 

инструменты и 

технологии для 

создания 

инфографики; основы 

графического 

дизайна;  особенности 

инфографики и 

визуализации данных 

в своей 

профессиональной 

сфере. 

уметь: использовать 

на практике 

полученные 

теоретические знания 

в области 

визуализации данных; 

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

находить нужные для 

инфографики данные, 

уметь подготовить их 

к дальнейшей работе; 

находить 

оптимальный вид 

визуализации и 

формат. Владеть 

навыками: создания 

ТЗ на проект, 

связанный с 

инфографикой в своей 

профессиональной 

сфере; поиска и 

структурирования 

информации и 

данных; создания 

визуализации данных 

с помощью различных 

инструментов; 



 31 

создания 

полноценного 

проекта, связанного с 

визуализацией 

данных; 

использования 

графических 

инструментов для 

создания 

инфографики 

2 ОНӘҚ 7 білуі керек: 

мәліметтерді өңдеудің 

математикалық әдістері. 

Істей білуі керек: кәсіби 

ақпаратты құру, 

жинақтау және өңдеу 

процестерін, соның 

ішінде кестелерді құру 

мен өңдеуді, оларды 

өңдеуді зерттеу. 

Мүмкіндігі: деректерді 

зерттеу және өңдеу 

әдістері және оларды 

кәсіби салада тәуелсіз 

зерттеу қызметінде 

қолдану 

 

 2РОУК7 знать: 

математические 

методы обработки 

данных. Уметь: 

выполнять 

исследования 

процессов создания, 

накопления и 

обработки 

профессиональной 

информации, включая 

анализ и создание 

таблиц и 

манипулирования 

ими. 

Владеть: методами 

исследования и 

обработки данных и 

их применению в 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в 

профессиональной 

сфере. 
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3 ОНӘҚ 7 Модельдеудің 

негізгі кезеңдерін құру 

механизмін білу; 

Компанияны дамытуға 

және оның стратегиясын 

іске асыруға бағытталған 

инвестициялық 

жобалардың тиімділігін 

бағалау үшін 

көрсеткіштер жүйесін 

таңдауды негіздей 

алу;Компанияның 

қаржылық есебін жасау 

кезінде теориялық білім 

мен балансты 

жоспарлаудың 

теңдеулерін қолдану 

дағдыларына ие болу 

(тәжірибе жинау) 

  

 3РОУК7 Знать 

механизм построения 

основных этапов 

моделирования; 

Уметь обосновывать 

выбор системы 

показателей для 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов, 

направленных на 

развитие компании и 

реализацию его 

стратегии; Иметь 

навыки (приобрести 

опыт) применения 

теоретических знаний 

и ключевых 

уравнений 

планирования 

бухгалтерского 

баланса в разработке 

финансовой 

отчетности компании. 



 33 

4 ОНӘҚ 7 біледі: 

заманауи ақпараттық 

технологиялар туралы; 

ғаламдық желілерді құру 

және жұмыс істеу 

принциптері; 

электрондық бизнесте 

қолданылатын 

бағдарламалық өнімдер; 

ақпараттық жүйелердегі 

қауіпсіздік мәселелері 

және оларды шешу 

жолдары туралы 

теориялық білімі болуы; 

электрондық бизнес 

модельдері туралы 

түсінікке ие болу; 

электрондық бизнестің 

өндірушілерге, 

тұтынушыларға және 

жалпы қоғамға тигізетін 

пайдасы. 

 Істей білуі керек: 

экономиканың кез-

келген саласында белгілі 

бір кәсіпорынның 

қызметкері үшін 

автоматтандырылған 

жұмыс станциясы болып 

табылатын Интернет 

қосымшасын жобалау 

және жасау дағдыларын 

игеру. Дағдыларға ие 

болу: Интернет-

өкілдіктерді 

дамыту;электрондық 

коммерцияның 

артықшылықтарын 

практикада қолдану; 

электрондық коммерция 

қосымшаларын дамыту 

және қолдау 

  

 4РОУК7 знать: о 

современных 

информационных 

технологиях; 

принципах 

построения и 

функционирования 

глобальных сетей; 

программных 

продуктах, 

применяемых в 

электронном бизнесе; 

обладать 

теоретическими 

знаниями о проблемах 

безопасности в 

информационных 

системах и способах 

их решения; иметь 

представление о 

моделях электронного 

бизнеса; 

преимуществах 

электронного бизнеса 

для производителей, 

потребителей и 

общества в целом. 

Уметь: приобрести 

навыки по 

проектированию и 

разработке Интернет-

приложения, 

представляющего 

собой 

автоматизированное 

рабочее место 

сотрудника 

некоторого 

предприятия в любой 

области экономики. 

Владеть навыками: 

разработки Интернет-

представительств; 

использовать 

преимущества 

электронной 

коммерции на 

практике; 

разрабатывать и 

сопровождать 

приложения 

электронной 
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коммерции. 

ӘҚ8 академиялық 

жазу дағдыларын 

және зерттеу 

әдістерін дамыту 

 

1 ОНӘҚ 8 Ғылыми 

зерттеу және 

академиялық жазу 

әдістерін біліп, оларды 

оқу саласында қолдана 

білу; зерттелетін салада 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктер 

туралы білімдер мен 

түсініктерді қолдануға; 

академиялық тұтастық 

принциптері мен 

мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну 

 

УК8 формирование 

навыков 

академического 

письма и методов 

исследований 

 

1РОУК8знать методы 

научных 

исследований и 

академического 

письма и применять 

их в изучаемой 

области; применять 

знания и понимание 

фактов, явлений, 

теорий и сложных 

зависимостей между 

ними в изучаемой 

области; понимать 

значение принципов и 

культуры 

академической 

честности 

Жалпы кәсіби 

кузыреттиликтер  

(ЖКК) 

Окыту нәтижелері 

(бірліктер ЖКК) 

Общепрофессиональн

ые компетенции 

(ОПК) 

Результат обучения 

(единицы ОПК) 

ЖКК1 қаржы, есеп 

және аудиттің 

негізгі түсініктерін, 

әдістерін, 

функцияларын, 

принциптері мен 

заңдылықтарын 

жүйелеу 

 

бухгалтерлік есеп 

объектілерінің негізгі 

принциптерін, әдістерін 

біледі, оларды анықтай 

алады, бағалайды, жіктей 

алады және қолдана 

алады, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

бухгалтерлік есебін 

ұйымдастыру және 

жүргізу әдіснамасына ие 

бола алады 

 

ОПК1 

систематизировать 

базовые понятия, 

методы, функции, 

принципы и 

закономерности 

финансов, учета и 

аудита 

 

1РООПК1 знать 

основные принципы, 

методы объекты 

бухгалтерского учета, 

уметь их 

идентифицировать 

оценивать, 

классифицировать и 

применять, владеть 

методологией 

организации и 

ведения учета 

хозяйствующего 

субъекта 

2 ОНЖҚҚ1 салық салу 

теориясының негізгі 

ұғымдарын біледі, 

кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қызметінде салықтарды 

есептеу механизмін 

қолдана біледі, салықтар 

мен бюджетке 

төлемдерді есептеу 

дағдыларына ие болады 

 

 2РООПК1 знать 

основные понятия 

теорий 

налогообложения, 

уметь использовать 

механизм исчисления 

налогов в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, владеть 

навыками исчисления 

налогов и платежей в 

бюджет 
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3 ОНЖҚҚ 1 ақша 

қатынастарын 

сипаттайтын негізгі 

ұғымдарды, 

категорияларды, 

заңдылықтарды біледі, 

ақша қатынастары 

саласындағы процестер 

мен құбылыстарды 

талдай алады, ақша 

қатынастары, 

функциялары мен 

міндеттерін бөлу 

саласындағы жалпы 

мәселелерді шешуге 

дағдыланад 

 3РООПК1 знать 

основные понятия, 

категории, 

закономерности, 

характеризующие 

денежно-кредитные 

отношения, уметь 

анализировать 

процессы и явления, 

происходящие в сфере 

денежно-кредитных 

отношений, владеть 

навыками решения 

общих задач в сфере 

денежно-кредитных 

отношений, 

распределения 

функций и 

ответственности 

4 ОНЖҚҚ 1 - Ұлттық 

экономиканың негізгі 

салаларын, «Цифрлық 

Қазақстан» 

бағдарламасының 

мақсатты 

индикаторларын, 

мемлекеттік сатып алу 

жүйесінің негізгі 

ұғымдарын білу және 

оларды аймақтың және 

мемлекеттің 

экономикасының 

дамуын жеделдету үшін 

қолдана білу 

 

 4РООПК1 – знать 

основные отрасли 

Национальной 

экономики, целевые 

индикаторы 

программы 

«Цифровой 

Казахстан», основные 

понятия системы 

государственных 

закупок и уметь 

применять их для 

ускорения темпов 

развития экономики 

региона и государства 

5 ОНЖҚҚ 1 ұйымды 

басқарудың негіздерін, 

басқару функциялары 

мен әдістерін біледі, 

басқару шешімдерін 

әзірлеуге қабілетті және 

ұйымдастырушылық 

процестерді басқару 

дағдыларына ие болуы 

керек 

 

 5РООПК1 знать 

основы управления 

организацией, 

функции и методы 

менеджмента, уметь 

разрабатывать 

управленческие 

решения и владеть 

навыками управления 

организационными 

процессами 
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6 ОНЖҚҚ 1 сату 

нарығындағы қазіргі 

деңгейге диагноз қоюға, 

сатып алу құнын өңдеуге 

және бағалауға, өнімді 

өткізу нарығында 

қорғауға және оның сапа 

көрсеткіштерін 

көрсетуге қабілетті 

 

 6РООПК1 уметь 

диагностировать 

сложившийся уровень 

на рынке продаж 

продукции, 

обрабатывать и 

оценивать 

покупательскую 

себестоимость, 

защищать товар на 

рынке продаж и 

иллюстрировать его 

качественные 

показатели 

7 ОНЖҚҚ 1 

статистикалық әдістерді 

қолдана отырып, микро-

макро деңгейлердегі 

әлеуметтік-

экономикалық 

құбылыстар мен даму 

заңдылықтарын біледі 

және біледі, сату 

нарығындағы ағымдағы 

деңгейге диагноз қоя 

алады, сатып алу құнын 

өңдейді және бағалай 

алады, өнімді өткізу 

нарығында қорғайды 

және оның сапа 

көрсеткіштерін суреттей 

алады. 

 

 7РООПК1  знать и 

уметь оценивать 

социально – 

экономические 

явления и 

закономерности 

развития на микро и 

макроуровне с 

применением 

статистических 

методов, уметь 

диагностировать 

сложившийся уровень 

на рынке продаж 

продукции, 

обрабатывать и 

оценивать 

покупательскую 

себестоимость, 

защищать товар на 

рынке продаж и 

иллюстрировать его 

качественные 

показатели 

8 ОНЖҚҚ 1 

экономикалық 

субъектінің ұйымдық-

экономикалық 

сипаттамаларын білу, 

ұйымдық құрылымды 

жүйелеу және кәсіпорын 

бөлімшесінің қызметін 

ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

 

 8РООПК1знать 

организационно – 

экономическую 

характеристику 

хозяйствующего 

субъекта, уметь 

систематизировать 

организационную 

структуру и владеть 

навыками 

организации 

деятельности 

подразделения 

предприятия 
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ЖКК2 

экономикалық 

ғылымның даму 

бағыттарын 

қолдану 

 

1 ОНЖҚҚ 1 экономика 

жұмысының негізгі 

мәселелерін, 

экономикалық 

ғылымның даму 

бағыттарын біледі, 

негізгі экономикалық 

ұғымдарды біледі және 

оларды тиімді 

пайдаланудың 

нұсқаларын таба алады 

 

ОПК2 применять 

направления развития 

экономической науки  

1РООПК2 знать 

фундаментальные 

проблемы 

функционирования 

экономики, 

направления развития 

экономической науки, 

знать основные 

экономические 

понятия и уметь 

находить варианты их 

эффективного 

использования 

2 ОНЖҚҚ 2 

экономикалық 

заңдылықтардың көрінісі 

мен жұмыс істеу 

механизмін біледі және 

экономикалық талдау 

үшін математикалық 

есептеулер жүргізу 

дағдыларына ие 

 

 2РООПК2 знать 

механизм проявления 

и действия 

экономических 

законов и владеть 

навыками 

математических 

расчетов для 

экономического 

анализа 

3 ОНЖҚҚ 2 

макроэкономикалық 

модельдерді құрудың 

ерекшеліктерін біледі, 

макроэкономикалық 

мәселелерді шешуге 

дағдыланады және 

заманауи 

макроэкономикалық 

құбылыстарға өз 

пікірлерін білдіре алады 

 

 3РООПК2 знать 

особенности 

построения 

макроэкономических 

моделей, иметь 

навыки решения 

макроэкономических 

задач  и 

аргументировать 

собственные взгляды 

на современные 

макроэкономические 

явления 

4 ОНЖҚҚ 2 кәсіпорын 

тиімділігі мен бәсекеге 

қабілеттілігінің 

өлшемдерін біледі, 

кәсіпорынның 

проблемалары мен даму 

тенденцияларын және 

оларды шешудің өзіндік 

әдістерін тұжырымдай 

алады 

 

 4РООПК2 знать 

критерии 

эффективности 

деятельности 

предприятия и его 

конкурентоспособнос

ти, уметь 

формулировать 

проблемы и 

тенденции развития 

предприятия и 

владеть методами их 

решения 
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5 ОНЖҚҚ 2 аймақтық 

экономиканы дамыту 

тиімділігінің өлшемдерін 

біледі, аймақтың 

дамуындағы мәселелер 

мен тенденцияларды 

және оларды шешудің 

өзіндік әдістерін 

тұжырымдай алады 

 

 5РООПК2 знать 

критерии 

эффективности 

развития экономики 

региона, уметь            

формулировать 

проблемы и 

тенденции развития 

региона и владеть 

методами их решения 

6 ОНЖҚҚ 2 ЕО 

елдерінің агробизнесінің 

және агроөнеркәсіптік 

саясатының негізгі 

тұжырымдамалары мен 

бағыттарын біледі, 

фундаменталды 

факторларды жүйелей 

алады және отандық 

агробизнесті және жалпы 

экономиканы 

дамытудың 

перспективаларын құру 

үшін ЕО агробизнесінің 

тәжірибесін тарату әдісін 

игере алады. 

 

 6РООПК2 знать 

основные понятия и 

направления развития 

агробизнеса и 

аграрной политики 

стран ЕС, уметь 

систематизировать 

основополагающие 

факторы и владеть 

методикой 

распространения 

опыта агробизнеса ЕС 

с целью разработки 

перспектив развития 

отечественного 

агробизнеса и 

экономики в целом 

7 ОНЖҚҚ 2 

сақтандырудың негізгі 

ұғымдарын, 

принциптерін, 

функцияларын, әдістерін 

біледі, алған теориялық 

білімдерін практикада 

қолдана алады, 

сақтандыру 

компаниясында жұмыс 

істей алады. 

 

 7РООПК2 знать 

основные понятия, 

принципы, функции, 

методы страхования, 

уметь применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике, владеть 

навыками работы в 

страховой компании 

8 ОНЖҚҚ 2 

кәсіпорынның 

экономикалық 

көрсеткіштерін біледі, 

мәліметтерді топтастыра 

біледі және 

экономикалық 

көрсеткіштерді есептей 

алады 

 

 8РООПК2 знать 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, уметь 

выполнять 

группировку данных и 

владеть способностью 

расчета 

экономических 

показателей  
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ЖКК3 қаржылық 

ресурстарды талдау 

және оларды 

қалыптастыру мен 

пайдалану туралы 

шешім қабылдау 

 

1 ОНЖҚҚ 3 қаржы 

терминологиясы мен 

түсініктерін біледі, ақша 

ағындарын талдай алады 

және қаржылық 

ресурстарды 

қалыптастыру және 

пайдалану туралы шешім 

қабылдау үшін 

қаржылық басқару 

дағдыларына ие болады 

 

ОПК3 анализировать 

финансовые ресурсы 

и принимать решения 

по их формированию 

и использованию 

 

1РООПК3 знать 

терминологию и 

понятия финансов, 

уметь анализировать 

денежные потоки и 

владеть навыками 

управления 

финансами для 

принятия решений по 

формированию и 

использованию 

финансовых ресурсов 

2Roжкк3 қазіргі 

экономикадағы 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің 

қаржыларының 

мазмұнын, 

маңыздылығын және 

рөлін біледі, қаржылық 

есептерді талдай алады 

және инвестициялық, 

несиелік және қаржылық 

шешімдер қабылдай 

алады, сонымен қатар 

корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау 

мен болжаудың негізгі 

әдістерін игереді. 

 

 2РООПК3 знать 

содержание, 

значимость и роль 

финансов 

хозяйствующих 

субъектов в 

современной 

экономике, уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и 

финансовые решения, 

а так же владеть 

основными методами 

финансового 

планирования и 

прогнозирования в 

корпорации 

(организации) 
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3Roжкк3 қазіргі 

экономикадағы 

бюджеттік мекемелер 

қаржыларының 

мазмұнын, 

маңыздылығын және 

рөлін біледі, қаржылық 

есептерді талдай алады 

және инвестициялық, 

несиелік және қаржылық 

шешімдер қабылдай 

алады, сонымен қатар 

қаржылық жоспарлау 

мен болжаудың негізгі 

әдістерін игереді 

 

 3РООПК3 знать 

содержание, 

значимость и роль 

финансов бюджетных 

учреждений в 

современной 

экономике, уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и 

финансовые решения, 

а так же владеть 

основными методами 

финансового 

планирования и 

прогнозирования  
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4 ОНЖҚҚ 3 бюджеттік 

саладағы теориялық 

негіздер мен негізгі 

ұғымдарды, мемлекеттік 

бюджеттің мәнін және 

оның экономиканы 

реттеудегі рөлін, 

Қазақстан 

Республикасының 

бюджеттік жүйесін 

құрудың құрылымы мен 

принциптерін, кірістер 

мен бюджеттік 

шығыстарды болжау 

негіздерін, қазынашылық 

бюджеттің атқарылу 

негіздерін біледі; 

 мемлекеттік бюджеттің 

басқа экономикалық 

категориялармен және 

заңдармен байланысын 

анықтай алуы, Бірыңғай 

бюджеттік 

сыныптамамен және 

бюджет саласындағы 

басшылық 

материалдармен жұмыс 

істей алуы, бюджеттік 

процесті басқаруы; 

фискалдық, ақша-кредит 

саясатын, мемлекет пен 

кәсіпорындардың 

инвестициялық саясатын 

дамыту 

перспективаларын 

бағалау дағдылары 

болуы керек 

кестелермен жұмыс 

жасау, салық жүктемесін 

есептеу, бюджеттің 

кірістері мен 

шығыстарын есептеу, 

депозиттік 

операцияларды жүргізу, 

несие беру дағдыларын 

түсіну және игеру 

 

 4РООПК3 знать 

теоретические основы 

и ключевые понятия в 

бюджетной сфере, 

сущность 

государственного 

бюджета и его роль в 

регулировании 

экономики, структуру 

и принципы 

построения 

бюджетной системы 

РК, основы 

прогнозирования 

доходов и 

планирования 

расходов бюджета, 

основы казначейского 

исполнения 

бюджетов; уметь 

определять 

взаимосвязь 

государственного 

бюджета с другими 

экономическими 

категориями и 

законами, работать с 

Единой бюджетной 

классификацией и 

инструктивным 

материалом в 

бюджетной сфере, 

ориентироваться в 

бюджетном процессе; 

иметь навыки 

осуществлять оценку 

перспектив развития  

налогово-бюджетной, 

денежно-кредитной 

политики, 

инвестиционной 

политики государства 

и предприятий; 

работы с таблицами, 

понимание и 

овладение навыками 

расчета налоговой 

нагрузки, доходов и 

расходов бюджета, 

проведению  

депозитных операций, 

кредитования 
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5 ОНЖҚҚ 3 бюджетті 

жоспарлаудың 

теориялық негіздері мен 

тетіктерін біледі, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді дамыту 

жоспарларын құра 

алады, бюджет 

процесінде озық 

технологиялар мен 

әдістерді қолдана біледі 

 

 5РООПК3 знать 

теоретические основы 

и механизм 

бюджетирования, 

уметь разрабатывать 

планы развития 

субъектов экономики, 

владеть навыками 

использования 

передовых технологии 

и методик в процессе 

бюджетирования 

6 ОНЖҚҚ 3 

экономикалық және 

басқарушылық 

талдаудың негізгі 

ұғымдарын, тәсілдерін, 

әдістері мен 

алгоритмдерін біледі, 

кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

талдай алады және 

аналитикалық 

есептеулер нәтижелері 

бойынша қорытынды 

жасай алады. 

 

 6РООПК3 знать 

основные понятия, 

подходы, методы и 

алгоритмы 

экономического и 

управленческого 

анализа, уметь 

анализировать 

финансово – 

хозяйственную 

деятельность 

предприятия и 

владеть способностью  

формулировать 

выводы по 

результатам 

аналитических 

расчетов 

7 ОНЖҚҚ 3 аудиттің 

негізгі қағидаттарын, 

әдістері мен объектілерін 

біледі, оларды анықтай 

алады, бағалайды, 

жіктейді және қолдана 

алады, шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

бухгалтерлік есеп 

процесін тексеруді 

ұйымдастыру және 

жүргізу әдістемесінің 

негіздерін игереді 

 

 7РООПК3 знать 

основные принципы, 

методы и объекты 

аудита, уметь их 

идентифицировать 

оценивать, 

классифицировать и 

применять, владеть 

основами 

методологии 

организации и 

ведения аудита 

учетного процесса 

хозяйствующего 

субъекта 
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8 ОНЖҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, есепке 

алуды ұйымдастыру 

және жүргізу әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, «1С - 

Кәсіпорын» 

бағдарламасын қолдана 

отырып, бухгалтерлік 

есепті жүйелей алады 

және шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

қаржылық есебін құра 

біледі. 

 

 8РООПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета 

имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программы «1С – 

Предприятие» и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

хозяйствующего 

субъекта 

9 ОНЖҚҚ 3 

экономикалық 

субъектінің қызметін 

талдау әдістемесін 

біледі, экономикалық 

қызметке талдау жасай 

алады және 

аналитикалық 

есептеулердің 

нәтижелері бойынша 

тұжырымдарды 

негіздеуге дағдыланады 

 

 9РООПК3 знать 

методологию анализа 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта, уметь 

выполнить анализ 

хозяйственной 

деятельности и 

владеть навыками 

обоснования выводов 

по результатам 

аналитических 

расчетов 

Кәсіби құзіреттілік 

 (КК) 

Окыту нәтижелері 

(бірліктер КК) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Результат обучения 

(единицы ПК) 

КК1 мемлекеттік 

сатып алуды 

ұйымдастырудың 

және жүргізудің 

және шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

бухгалтерлік есеп 

процесін 

басқарудың 

білімдерін, 

дағдылары мен 

дағдыларын 

меңгеру 

 

1ОНҚҚ 1 мемлекеттік 

сатып алудың негізгі 

қағидаттарын, әдістері 

мен нысандарын біледі, 

мемлекеттік сатып алу 

порталының 

элементтерімен жұмыс 

жасай алады және 

мемлекеттік сатып алу 

порталының құжат 

айналымын 

қалыптастыру 

дағдыларына ие болады 

 

ПК1 приобретение 

знаний, умений и 

навыков организации 

и ведения 

государственных 

закупок и управления 

учетным процессом 

хозяйствующего 

субъекта 

1РОПК1 знать 

основные принципы, 

методы и объекты 

государственных 

закупок, уметь 

работать элементами 

портала 

государственных 

закупок и владеть 

навыками 

формирования 

документооборота 

портала 

государственных 

закупок 
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2 ОНҚҚ 1 бюджеттік 

қаражаттарды 

жоспарлаудың негізгі 

принциптерін, әдістері 

мен нысандарын біледі, 

оларды анықтай алады, 

бағалайды, жіктейді 

және қолдана алады, 

бюджеттік қаражаттарды 

жоспарлау 

әдіснамасының 

негіздерін игереді 

 

 2РОПК1 знать 

основные принципы, 

методы и объекты 

планирования 

бюджетных 

ассигнований, уметь 

их идентифицировать 

оценивать, 

классифицировать и 

применять, владеть 

основами 

методологии 

планирования 

бюджетных 

ассигнований 

3 ОНҚҚ 1 өндіріс және 

басқарушылық есептің 

негізгі ұғымдарын, 

функциялары мен 

әдістерін біледі, өнімнің 

өзіндік құнын есептей 

алады, кәсіпорынның 

табыстылығын болжай 

алады және басқару 

шешімдерін қабылдай 

алады. 

 

 3РОПК1 знать 

основные понятия, 

функции и методы 

ведения 

производственного и 

управленческого 

учета, уметь 

рассчитать 

себестоимость  

продукции, 

прогнозировать 

прибыльность 

предприятия  и 

владеть способностью 

принятия 

управленческих 

решений 

4 ОНҚҚ 1 қаржылық 

менеджменттің негізгі 

ұғымдарын, ұйымның 

капиталды басқару 

принциптерін біледі, 

қаржылық шешімдердің 

кірістілігі, тәуекелі мен 

тиімділігін бағалай 

алады және 

аналитикалық және 

басқарушылық 

жұмыстың нәтижелерін 

ұсынуға дағдыланады 

 

 4РОПК1 знать 

основные концепции 

финансового 

менеджмента, 

принципы управления 

капиталом 

организации, уметь 

оценить доходность, 

риск и эффективность 

финансовых решений 

и владеть навыками 

представления 

результатов 

аналитической и 

управленческой 

работы 
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5 ОНҚҚ 1 Қазақстан 

Республикасында ҚЕХС 

және ҚЕХС сәйкес 

бухгалтерлік есеп 

жүргізу тәртібін біледі, 

бухгалтерлік есеп 

жүйесін тәжірибеде 

қолдана біледі, 

бухгалтерлік есептің 

теориялық ережелерін 

практикада өз бетінше 

қолдана біледі 

 

 5РОПК1 знать 

порядок учета в 

соответствии с НСФО 

и МСФО в 

Республике 

Казахстан, уметь 

использовать систему 

бухгалтерского учета 

в практической 

деятельности, владеть 

навыками 

самостоятельного 

применения 

теоретических 

положений 

бухгалтерского учета 

на практике 

КК2 бухгалтерлік 

есеп процесін 

ұйымдастыру және 

жүргізу, оны 

тексеру, сондай-ақ 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектінің 

есептілігін 

қалыптастыру 

бойынша білім, 

білік, дағдыларды 

игеру 

 

1 ОНҚҚ 2 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, есепке 

алуды ұйымдастырудың 

және жүргізудің 

әдістерін, оны 

қалыптастыру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

бухгалтерлік есепті 

жүйелей алады және 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыруға 

дағдыланады 

 

ПК2 приобретение 

знаний, умений, 

навыков в 

организации и 

ведении учетного 

процесса, его аудита, 

а так же 

формировании 

отчетности 

хозяйствующего 

субъекта 

1РОПК2 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета 

имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

систематизировать 

учет и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

хозяйствующего 

субъекта 

2 ОНҚҚ 2 аудиттің 

негізгі 

тұжырымдамаларын, 

принциптерін, 

функциялары мен 

әдістерін біледі, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің аудиторлық 

бағдарламасын құра 

алады, бухгалтерлік 

есепті жүргізуге және 

аудиторлық қорытынды 

жасауға дағдыланады. 

 

 2РОПК2 знать 

основные понятия, 

принципы, функции и 

методы аудита, уметь 

сформировать 

программу 

аудиторской проверки 

хозяйствующего 

субъекта, владеть 

навыками проведения 

аудита учетного 

процесса и 

формирования 

аудиторского 

заключения. 
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3 ОНҚҚ 2 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

салықтық және 

статистикалық есеп 

жүргізуді 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін 

біледі, «Салық 

төлеушінің кеңсесі» 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді, 

Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика 

комитетінің көмегімен 

бухгалтерлік есепті 

жүйелей алады және 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің салықтық 

және статистикалық 

есептерін қалыптастыру 

дағдыларына ие. 

 

 3РОПК2 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения налогового и 

статистического 

учета, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программных 

продуктов «Кабинет 

налогоплательщика», 

Комитета по 

статистике 

Министерства 

Национальной 

Экономики 

Республики Казахстан 

и владеть навыками 

формирования 

налоговой и 

статистической 

отчетности 

хозяйствующего 

субъекта 

4 ОНҚҚ 2 шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

қаржылық есептілігін 

қалыптастыру туралы 

ережелерді біледі, 

қалыптасқан қаржылық 

есептілікті талдай және 

түсіндіре алады, 

проблемаға жүйелі тұтас 

көзқарас қалыптастыру 

үшін зерттеуге қажетті 

ақпаратты жинай алады. 

 

 4РОПК2 знать 

положения по 

формированию 

финансовой 

отчетности 

хозяйствующих 

субъектов, уметь 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

сформированную 

финансовую 

отчетность, владеть 

навыками извлечения 

необходимой для 

исследований 

информации для 

выработки системного 

целостного взгляда на 

проблему 
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5 ОНҚҚ 2 шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

бухгалтерлік есеп және 

аудитінің қазіргі 

жағдайын біледі, 

цифрландыру, 

жаһандану және 

бухгалтерлік есеп пен 

аудит саласындағы 

әлемдік және отандық 

ғылымның жетістіктерін 

интернационалдандыру 

жағдайында тиімді даму 

бағыттарын ғылыми 

негіздей алады, зерттеу 

әдістерін және 

проблемаларды шешудің 

инновациялық тәсілдерін 

игереді 

 

 5РОПК2 знать 

современное 

состояние учета и 

аудита 

хозяйствующего 

субъекта, уметь 

научно обосновывать 

направления 

эффективного 

развития в условиях 

цифровизации,  

глобализации и 

интернационализации 

достижений мировой 

и отечественной 

науки в области учета 

и аудита, владеть 

приемами 

исследований и 

разработки 

инновационных путей 

решения проблем 

КК3 халық 

шаруашылығының 

әртүрлі 

салаларындағы 

шаруашылық 

жүргізуші 

субъектілердің 

бухгалтерлік есеп, 

аудит және есеп 

беру туралы 

білімін, дағдылары 

мен дағдыларын 

меңгеру 

 

1 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін 

және оның пайда болу 

көздерін, кірістерді, 

шығыстарды және 

қаржылық нәтижелерді 

біледі, сауда маржасын, 

тауарлардың бағасын 

есептей алады және 

сауда саласында 

экономикалық 

субъектінің қаржылық 

есебін құра біледі. 

 

ПК3 приобретение 

знаний, умений и 

навыков ведения 

учета, аудита и 

формирования 

отчетности 

хозяйствующих 

субъектов различных 

направлений 

Национальной 

экономики 

1РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять расчеты 

торговых наценок, 

цены товара и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

хозяйствующего 

субъекта сферы 

торговли 
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2ROPK3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

сақтандыру өнімінің 

өзіндік құнын есептеуді 

біледі және сақтандыру 

компанияларының 

қаржылық есептерін 

құра біледі 

 

 2РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять расчеты 

стоимости продукта 

страхования и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности страховых 

компаний  

 

3 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

құрылыс-монтаж 

жұмыстарын есептеуге, 

құрылыс өнімін 

есептеуге және құрылыс 

ұйымдарының қаржылық 

есебін құруға 

дағдыланады 

 3РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять расчет 

строительно- 

монтажных работ, 

калькуляцию 

продукта 

строительства и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

строительных 

организаций 
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4 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, қаржы-

несие мекемелерінің 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін 

біледі, «1С - Кәсіпорын» 

бағдарламасын қолдана 

отырып бухгалтерлік 

есепті жүйелей алады 

және қаржы-несие 

мекемелерінің қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыруға 

дағдыланады 

 

 4РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита финансово – 

кредитных 

институтов, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программы «1С – 

Предприятие» и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности финансово 

– кредитных 

институтов 

 

5 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оның пайда болу 

көздерін, кірістерді, 

шығыстарды және 

қаржылық нәтижелерді 

біледі, өнімнің өзіндік 

құнын есептеуді біледі 

және ауылшаруашылық 

ұйымдардың қаржылық 

есебін құра біледі 

 5РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять 

калькуляцию 

себестоимости 

продукции и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

сельскохозяйственных 

организаций 
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6 ОНҚҚ 3 бюджеттік 

мекемелерде 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, 

заңдылықтарын, 

әдістерін біледі, 

бағдарламалық 

өнімдерді қолдана 

отырып бухгалтерлік 

есепті жүйелей алады 

және бюджеттік 

мекемелердің қаржылық 

есебін құра алады. 

 6РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита бюджетных 

учреждений, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программных 

продуктов и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

бюджетных 

учреждений 

 

7 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

қайта өңдеу өнімдерінің 

өзіндік құнын есептеуді 

біледі және өңдеуші 

өнеркәсіп ұйымдарының 

қаржылық есебін құра 

біледі 

 7РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять 

калькуляцию 

себестоимости 

продукции 

переработки и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

организаций 

перерабатывающих 

отраслей 
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8 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

мемлекеттік 

мекемелердің 

бухгалтерлік есебі мен 

аудитін 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін 

біледі, бағдарламалық 

өнімдерді қолдана 

отырып, бухгалтерлік 

есепті жүйелендіре 

алады және мемлекеттік 

мекемелердің қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыруға 

дағдыланады 

 

 8РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита 

государственных 

учреждений, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программных 

продуктов и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

государственных 

учреждений 

 

9 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстар мен 

қаржылық нәтижелерді 

біледі, көлік 

қызметтерінің құнын 

есептеуді біледі және 

көлік ұйымдарының 

қаржылық есебін құра 

біледі 

 9РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять 

калькуляцию 

себестоимости 

транспортных услуг и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

транспортных 

организаций  
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10 ОНҚҚ 3 негізгі 

түсініктерді, 

заңдылықтарды, 

бюджеттен тыс 

мекемелерде 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін 

біледі, бағдарламалық 

өнімдерді пайдалана 

отырып бухгалтерлік 

есепті жүйелей алады 

және бюджеттен тыс 

қорлардың қаржылық 

есебін құра алады. 

 10РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита внебюджетных 

учреждений, уметь 

систематизировать 

учет с применением 

программных 

продуктов и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

внебюджетных 

фондов 

 

11 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

өнімнің (қызметтердің) 

өзіндік құнын есептеуді 

біледі және 

энергетикалық саладағы 

ұйымдардың қаржылық 

есебін құра біледі. 

 11РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять 

калькуляцию 

себестоимости 

продукции (услуг) и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

организаций 

энергетических 

отраслей 
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12 ОНҚҚ 3 негізгі 

ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны құру көздерін, 

кірістерді, шығыстарды 

және қаржылық 

нәтижелерді біледі, 

қызметтер құнын 

есептеуді біледі және 

қызмет көрсету 

саласындағы 

ұйымдардың қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыруға 

дағдыланады 

 12РОПК3 знать 

основные понятия, 

закономерности, 

методы организации и 

ведения учета и 

аудита имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, расходов и 

финансового 

результата, уметь 

выполнять 

калькуляцию 

себестоимости услуг и 

владеть навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

организаций сферы 

услуг 

 

2.2 «5В050800-Есеп және аудит» мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламасының сипаттамасы. Траектория - «Экономиканың нақты 

секторындағы есеп және аудит» / Описание образовательной  программы по 

специальности 5В050800-Учет и аудит. Траектория  - «Учет и аудит в реальном 

секторе экономики» 

  

Кәсіби қызметтің сферасы Сфера профессиональной деятельности 

Түлек жалпы экономика секторындағы 

қаржылық-шаруашылық субъект қызметінде 

өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алады. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере 

финансово – хозяйственной деятельности 

субъектов реального сектора экономики.  

Кәсіби қызметтің объектісі Объекты профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіи қызметін келесі 

экономиканың жалпы сектордың 

объектілерінде жүзеге асырыла алады: 

Ғылыми-зерттеу мекемелер, акционерлік 

қоғамдар, түрлі формалардағы серіктестік, 

өндірістік және тұтынушылық кооперативтер, 

қорлар, ассоциациялар, ауылшаруашылық 

серіктестіктер, жеке кәсіпкерлік 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих 

объектах реального сектора экономики: 

научно-исследовательские учреждения, 

акционерные общества, товарищества 

различных форм, производственные и 

потребительские кооперативы, фонды, 

ассоциации, сельскохозяйственные 

товарищества, индивидуальное 

предпринимательство. 

Кәсіби қызметтің пәні  Предметы профессиональной деятельности 

- есеп, талдау және кәсіпорынның мүліктік 

аудиті және оны қалыптастыру ағымы;  

- қаржы есебін, оның талдауын және аудитін 

қалыптастыру;  

- стратегиялық басқару шешімдерді 

қабылдауға қатысу  

- учет, анализ и аудит имущества предприятия 

и источников его формирования; 

- формирование финансовой отчетности, её 

анализ и аудит; 

- участие в принятии стратегических 

управленческих решений. 

Кәсіби қызметтің түрлері  Виды профессиональной деятельности 
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- есепті – аналитикалық; 

- ұйымдастырушлық – басқарушылық; 

- өндірістік - технологиялық; 

- есепті-жобалық; 

- білімдік (педагогикалық); 

- консалтингті; 

- ғылыми – зерттеулік. 

- учетно – аналитическая; 

- организационно - управленческая; 

- образовательная (педагогическая); 

- консалтинговая; 

- аудиторская; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская. 

Кілтті құзыреттер Ключевые компетенции 

Жалпымәдени : 

  білу:  

- танудың заманауни ғылыми әдістерін; 

- этикалық және құқықтық нормалар;   

- нормативті –құқықтық актілердің заманауи 

жүйелерін 

Істей алу: 

- өз уақытын және еңбегін ұйымдастыру; 

- нәтижеге жету үшін мақсат пен міндет қою; 

- шешім қабылдау және проблемаларды шешу; 

- топта жұмыс істеу және өзіне әлеуметтік 

және этикалық міндеттерді қабылдау 

  дағдылы болу 

- табиатты танудың ғылыми әдістерін қолдану;  

- жоғары ойлау мәдениеті; 

- түрлі бағыттардан ақпараттарды қолдана алу 

қабілеттілігі; 

- критикалық ойлау қабілеті. 

Общекультурные: 

  знать:  

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых 

актов. 

  уметь: 

- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в достижении 

результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выражать и мотивировать свое отношение к 

учебе; 

- работать в группе, принимать на себя 

социальные и этические обязательства. 

  иметь навыки:  

- использования научных методов познания 

природы; 

- высокой культуры мышления;  

- способности извлекать и использовать 

информацию из различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике. 
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Жалпыкәсіби 

білу: 

- бухгалтердің және аудитордың кәсіби және 

этикалық жауапкершілігін; 

- есеп, аудит және салық салудың Қазақстан 

Республикасының заңын; 

- болашақ кәсіби қызметтің тарихи, 

ұйымдастырушылық, қаржылық және 

аналитикалық аспектілерін. 

Істей алу:  

- білім мен дағдыны өзінің кәсіби және 

әлеуметтік қызметте қолдана алу; 

- кәсіби функцияларын жүзеге асыру негізімен 

байланысты мақсаттар қою және міндеттерді 

қалыптастыру; 

-  бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру. 

дағдылы болу 

- кәсіби қызметке байланысты қолданылатын 

ақпаратты өңдеуге және сақтауға, заманауи 

жинау әдістерін қолдану; 

- үнемі экономиканың конъюнктурасы өзгеріп 

тұратын жағдайда шаруашылық 

субъектілердің есебін және аудитін жүргізу 

үшін тәжірибелік жұмысты ұйымдастыру алу; 

Құзіретті болу:  
- бухгалтерлік заңдылық облысында; 

- аудиторлық қызмет сұрақтарында; 

- экономикалық талдау әдісін қолдану және 

салық есебінде құзіретті болу;  

- отандық жағдайларға шет елдердің 

тәжірибесін позитивті бейімделу 

Общепрофессиональные 

знать: 

- этическую  и профессиональную 

ответственность бухгалтера и аудитора; 

- законодательство Республики Казахстан в 

области учета, аудита и налогообложения; 

- исторические, организационные, финансовые 

и аналитические аспекты будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

- использовать знания и навыки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать работу подразделения. 

иметь навыки:  

- применения современных методов сбора, 

хранения и обработки информации, 

используемой для профессиональной 

деятельности; 

- практической работы в организации и 

ведении учета и аудита хозяйствующих 

субъектов в условиях  постоянно  меняющейся 

экономической конъюнктуры. 

быть компетентным:  
- в области бухгалтерского законодательства;  

- в вопросах аудиторской деятельности;  

- в области налогового учета и применении 

методов экономического анализа; 

-обобщении и адаптации позитивного 

зарубежного опыта к отечественным условиям 

Кәсіби құзіреттер  

білу: 

- кәсіби қызметте теориялық және тәжірибелік 

білімдердің кең диапазонды алу; 

Істей алу: 
- теориялық және практикалық білімді, кәсіби 

міндеттерді шешуде қолдана отырып, өз 

бетінше әр түрлі нұсқаларын әзірлеу және 

ұсыну  

дағдылы болу 

- саясат және ұйым мақсаты стратегия 

шеңберінде еңбек және оқу қызметі 

процестерін өз бетінше басқару және бақылау; 

- мәселені талқылау;  

- қорытындыларды дәлелдеу; 

- ақпаратты сауатты түсіндіру 

Профессиональные компетенции 

знать: 

- приобретение широкого диапазона 

теоретических и практических знаний в 

профессиональной области  

уметь: 

- самостоятельная разработка и выдвижение 

различных вариантов решения 

профессиональных задач с применением 

теоретических и практических знаний  

иметь навыки  

- самостоятельное управление и контроль 

процессами трудовой и учебной деятельности 

в рамках стратегии, политики и целей  

организации; 

- обсуждение проблемы; 

- аргументирование выводов; 

- грамотное оперирование информацией. 
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2.3 «5В050800-Есеп және аудит» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы. Траектория - «Экономиканың мемлекеттік секторындағы есеп және 

аудит» / Описание образовательной  программы по специальности 5В050800-Учет и 

аудит. Траектория  - «Учет и аудит в общественном секторе экономики»  

 

«Экономиканың қоғамдық секторындағы 

есеп және аудит» білім бағдарлама 

траекториясы 

Траектория  образовательной программы 

«Учет и аудит в общественном секторе 

экономики» 

Кәсіби қызметтің сферасы Сфера профессиональной деятельности 

  Түлек жалпы экономика секторындағы 

қаржылық-шаруашылық субъект қызметінде 

өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыра алады. 

  Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере 

финансово – хозяйственной деятельности 

субъектов общественного сектора экономики. 

Кәсіби қызметтің объектілері  Объекты профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіи қызметін келесі 

экономиканың жалпы сектордың 

объектілерінде жүзеге асырыла алады: 

мемлекеттік мекемелер, бюджетті ұйымдар, 

ғылыми-зерттеу орталықтары, қаржылық 

ұйымдар, қоғамдық және діни бірлесктіктер, 

жеке кәсіпкерлік 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в следующих 

объектах общественного сектора экономики: 

государственные учреждения, бюджетные 

организации, научно – исследовательские 

центры, финансовые организации, 

общественные и религиозные объединения, 

индивидуальное предпринимательство. 

Кәсіби қызметтің пәні  Предметы профессиональной деятельности 

- есеп, талдау және кәсіпорынның мүліктік 

аудиті және оны қалыптастыру ағымы;  

- қаржы есебін, оның талдауын және аудитін 

қалыптастыру;  

- стратегиялық басқару шешімдерді 

қабылдауға қатысу 

- учет, анализ и аудит имущества предприятия 

и источников его формирования; 

- формирование финансовой отчетности, её 

анализ и аудит; 

- участие в принятии стратегических 

управленческих решений. 

Кәсіби қызметтің түрлері  Виды профессиональной деятельности 

- есепті – аналитикалық; 

- ұйымдастырушлық – басқарушылық; 

- өндірістік - технологиялық; 

- есепті-жобалық; 

- білімдік (педагогикалық); 

- консалтингті; 

- ғылыми – зерттеулік. 

- учетно – аналитическая; 

- организационно - управленческая; 

- образовательная (педагогическая); 

- консалтинговая; 

- аудиторская; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская. 

Кілтті құзыреттер Ключевые компетенции 
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Жалпымәдени : 

  білу:  

- танудың заманауни ғылыми әдістерін; 

- этикалық және құқықтық нормалар;   

- нормативті –құқықтық актілердің заманауи 

жүйелерін 

  Істей алу: 
- өз уақытын және еңбегін ұйымдастыру; 

- нәтижеге жету үшін мақсат пен міндет қою; 

- шешім қаылдау және проблемаларды шешу; 

- оқуға деген өз қарым-қатынасын жеткізе алу 

- өзіне әлеуметтік және этикалық міндеттерді 

алып, топта жұмыс істеу; . 

  дағдылы болу 

- табиатты танудың ғылыми әдістерін қолдану;  

- жоғары ойлау мәдениеті; 

- түрлі бағыттардан ақпараттарды қолдана алу 

қабілеттілігі; 

- критикалық ойлау қабілеті. 

Общекультурные: 

  знать:  

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых 

актов. 

  уметь: 
- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в достижении 

результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выражать и мотивировать свое отношение к 

учебе; 

- работать в группе, принимать на себя 

социальные и этические обязательства. 

  иметь навыки:  

- использования научных методов познания 

природы; 

- высокой культуры мышления;  

- способности извлекать и использовать 

информацию из различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике. 
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Жалпыкәсіби 

білу: 

- бухгалтердің және аудитордың кәсіби және 

этикалық жауапкершілігін; 

- есеп, аудит және салық салудың Қазақстан 

Республикасының заңын; 

- болашақ кәсіби қызметтің тарихи, 

ұйымдастырушылық, қаржылық және 

аналитикалық аспектілерін. 

Істей алу:  

- білім мен дағдыны өзінің кәсіби және 

әлеуметтік қызметте қолдана алу; 

- кәсіби функцияларын жүзеге асыру негізімен 

байланысты мақсаттар қою және міндеттерді 

қалыптастыру; 

-  бөлімшелердің жұмысын ұйымдастыру. 

дағдылы болу 

- кәсіби қызметке байланысты қолданылатын 

ақпаратты өңдеуге және сақтауға, заманауи 

жинау әдістерін қолдану; 

- үнемі экономиканың конъюнктурасы өзгеріп 

тұратын жағдайда шаруашылық 

субъектілердің есебін және аудитін жүргізу 

үшін тәжірибелік жұмысты ұйымдастыру алу; 

Құзіретті болу:  
- бухгалтерлік заңдылық облысында; 

- аудиторлық қызмет сұрақтарында; 

- экономикалық талдау әдісін қолдану және 

салық есебінде құзіретті болу;  

- отандық жағдайларға шет елдердің 

тәжірибесін позитивті бейімделу  

Общепрофессиональные 

знать: 

- этическую  и профессиональную 

ответственность бухгалтера и аудитора; 

- законодательство Республики Казахстан в 

области учета, аудита и налогообложения; 

- исторические, организационные, финансовые 

и аналитические аспекты будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

- использовать знания и навыки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать работу подразделения. 

иметь навыки:  

- применения современных методов сбора, 

хранения и обработки информации, 

используемой для профессиональной 

деятельности; 

- практической работы в организации и 

ведении учета и аудита хозяйствующих 

субъектов в условиях  постоянно  меняющейся 

экономической конъюнктуры. 

быть компетентным:  
- в области бухгалтерского законодательства;  

- в вопросах аудиторской деятельности;  

- в области налогового учета и применении 

методов экономического анализа; 

-обобщении и адаптации позитивного 

зарубежного опыта к отечественным условиям. 

Кәсіби құзіреттер  

білу: 

- кәсіби қызметте теориялық және тәжірибелік 

білімдердің кең диапазонды алу; 

Істей алу: 
- теориялық және практикалық білімді, кәсіби 

міндеттерді шешуде қолдана отырып, өз 

бетінше әр түрлі нұсқаларын әзірлеу және 

ұсыну  

дағдылы болу 

- саясат және ұйым мақсаты стратегия 

шеңберінде еңбек және оқу қызметі 

процестерін өз бетінше басқару және бақылау; 

- мәселені талқылау;  

- қорытындыларды дәлелдеу; 

- ақпаратты сауатты түсіндіру  

Профессиональные компетенции 

знать: 

- приобретение широкого диапазона 

теоретических и практических знаний в 

профессиональной области  

уметь: 

- самостоятельная разработка и выдвижение 

различных вариантов решения 

профессиональных задач с применением 

теоретических и практических знаний  

иметь навыки  

- самостоятельное управление и контроль 

процессами трудовой и учебной деятельности 

в рамках стратегии, политики и целей 

организации; 

- обсуждение проблемы; 

- аргументирование выводов; 

- грамотное оперирование информацией. 
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2.4 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин  

 

AOKOT 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Сыртқы факторлар мен себептер салдарынан өлім-жітім және 

денсаулық шығындарды төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. 

Антропогендік, адам қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан 

техносфераға адам қорғау құру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Денсаулық және қауіпсіздік саласындағы 

заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында мақсаттары, 

азаматтық қорғаныс құрылысы мен жұмыс істеу принциптері (ГO). Қауіпті және зиянды 

факторлардың жіктелуі. Радиациялық және химиялық қауіпті. техносферы мен .Біз 

ноосфераға кірудеміз қауіпсіздігі ағымдағы жағдайы. табиғи және техногендiк сипаттағы 

зиянды және қауіпті факторлардан адам мен қоршаған ортаны қорғау. түрлі сипаттағы 

төтенше жағдайлардың жіктелуі. Төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің 

тұрақты даму. төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптері мен әдістері. 

жаппай қырып-жою қаруын қорғау. жер сілкінісі кезінде ұйымдастырушылық және 

практикалық қауіпсіздік шаралары. өнеркәсіп нысандарында табиғи апаттар, өрт, 

авариялар мен жарылыстар халықтың денсаулығын қорғау. ұйымдастыру негіздері және 

құтқару операцияларын жүзеге асыру. 

Оқыту нәтижесі: Төтенше жағдайлар айналысатын негізгі жолдары мен әдістерін білу 

және түсіну; жеке тұлғалар, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

өз әсерлерін әсерін түсіну; төтенше жағдайлардан халықты қорғау үшін қоғамдық 

жүйесін; қауіпті және төтенше жағдайларда әрекет халықтың оқытуды ұйымдастыру; 

салауатты өмір салты туралы; төтенше жағдайда алғашқы көмек көрсету; денсаулық 

сақтау және қауіпсіздік саласындағы азаматтардың құқықтары мен міндеттері  

Төтенше жағдайлар қауіпсіздік пен құқықтарын қорғау дағдылары болуы;  

Өмір қауіпсіздігі жағдайларын және тәсілдерін білу, оны тәжірибеде 

медициналық білім мен салауатты өмір салтын негіздерін білу; әскери қызмет негіздері, 

заманауи кешенді қауіпсіздік мәселелері. 

Табиғи, технологиялық және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар 

түрлі барабар мінез-қамтамасыз ету үшін жеке рухани және дене қасиеттерін 

қалыптастыруға және дамытуға қабілетті болуы; Салауатты өмір салтын ережелерін 

құрметтеуге қажеттілігі; денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан 

азаматтары үшін талаптарды жүзеге асыру үшін дайындық  

Өмір қауіпсіздігі саласындағы білім алуға жеткілікті дайындықта бар 

Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж. 

Кафедра: «Энергетика және машина жасау» 

 

OBZhOT 1112 Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного 

и естественного происхождения. 

Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования 

гражданской обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных 
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факторов. Радиационная и химическая опасность. Современное состояние техносферы и 

техносферной безопасности. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения. Организационно-

практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при стихийных 

бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы 

организации и проведения аварийно-спасательных работ. 

Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; 

иметь представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть навыками безопасности и защити человека в чрезвычайных ситуациях;  

Знать условия и способы безопасности жизнедеятельности, применять их на практике 

Знать основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы, 

современный комплекс проблем безопасности. 

Уметь формировать развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы 

здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину РК в области безопасности жизнедеятельности 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ  

Руководитель программы: Войцеховская Л.А. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

 

Din 1112 Дінтану 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Идеялық диалог жүргізуге және дін талдау қатысты өз гуманитарлық 

білімді көрсету үшін студенттер-антропологтар қалыптастыру кәсіби қабілеті осы курстың 

мақсаты болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Дінтану кіріспе. Адамзат мәдениетінің діннің орны. Дін: 

тарихи және қазіргі заманғы нысандары. Буддизм: сенім мен ғибадат негіздері. 

Христиандық: тарих және қазіргі заман. Ислам және қазіргі әлемдегі өз орны мен 

Қазақстан мәні. Мәдени ескерткіштер ретінде Жазбаларда  

Қазіргі заманғы дәстүрлі емес діни қозғалыстар және ғұрыптары. Қазіргі заманғы діни 

ерекшеліктері. Дін, Мемлекет, саясат 

Оқыту нәтижесі: Әлемдік діндердің негізгі құндылықтарын білуге және ұғынуға; 

философиялық мәселелері конфессияның шешу жолдары 

Тарихы мен қазіргі замандағы рухани және мәдени нанымына көшбасшыларының 

проблемаларды тұжырымдау және шешу озық әдістерін анықтау және қолдану мүмкіндігі 

болуы 

Мамандық және күнделікті өмірде философиялық және теологиялық әдіснамасы 

негіздерін қолдана алады үшін 

Зерттеу контекстінде негізгі философиялық мәселелердің өз интерпретациясын ұсыну 

мүмкіндігіне ие болу үшін 

Дербес жеке құндылықтарды өз жүйесін дамыту мүмкіндігіне ие болу үшін; білім мен 



 61 

өмірлік-практикалық қоршаған ортаны гуманистік негізін қолдау 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

Rel 1112 Религиоведение 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Целью настоящего курса является: формирование у студентов-

антропологов профессионального умения вести мировоззренческий диалог и 

конкретизировать свои гуманитарные знания применительно к анализу религии.  

Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре 

человечества. Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы 

вероучения и культа. Христианство: история и современность. Сущность ислама и его 

место в современном мире и Казахстане. Священные писания как памятники культуры  

Современные нетрадиционные религиозные движения и культы. Особенности 

современной религиозности. Религия, государство, политика  

Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; 

способы решения мировоззренческих проблем конфессиями  

Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения 

духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности  

Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в 

профессии и повседневности 

Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих 

проблем в контексте исследования 

Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать 

гуманистическую основу образовательной и жизненно-практической среды 

Руководитель программы: Дик П.Ф. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

ETD 1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен 

түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі 

заманғы тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды 

қалыптастыру тұрады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің 

мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология 

популяция. Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы 

ілім. Биосфера және оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. 

Ғаламдық биогеохимиялық цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс 

және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы 

өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан Республикасының энергоэкологиялық 

стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму тұжырымдамасы. 

Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; 

экожүйелер мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп 

әсері; ғылыми және кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; 

қоршаған ортаға антропогендік әсер бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі 

экологиялық мониторинг; экологиялық және экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту 
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үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті, табиғи ресурстарды 

пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму үрдістеріне 

туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын.  

Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения.состоит в формировании экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества 

и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной 

цивилизации. Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. 

Синэкология - экология сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее 

устойчивость. Концепция живого вещества. Современная биосфера. Глобальные 

биогеохимические циклы. Концепция устойчивого развития. Экологический кризис и 

проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и проблемы современной 

цивилизации. Зеленая экономика и устойчивое развитие. Механизм природопользования и 

охраны окружающей среды. Энергоэкологическая стратегия Республики Казахстан. 

Концепция устойчивого развития Республики Казахстан. 

Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и 

общества; основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и 

опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь 

навыки поиска и систематизации научной и специальной литературы; уметь 

анализировать оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду; 

стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь определять оптимальные 

условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть культурой 

мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем, 

связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические 

последствия. 

Руководитель программы: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

Gen 1112 Гендерология 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Гендерлік теориясының мақсаты гендерлік стереотиптер қалыптасқан 

және олар әрекет қалай ретінде осы тетіктері пайда қалай көрсету болып табылады. Осы 

күш түпкі мақсаты «гендерлік соқыр» жою болып табылады. Пән әлемдегі және 

әлеуметтік мәселелерді таза (ер немесе әйел) көрінісін жою үшін, әлеуметтік және саяси 

теориясын қарайды. Сонымен қатар сексизм құралы ретінде қызмет етеді теориялар сынға 

алды. Әрине әлеуметтендіру жолын баруға ерлер мен әйелдерге де кедергілерді негізгі 

нүктелерін бөлектеу . 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. гендерлік теория және гендерлік зерттеулер 

дамуының классикалық және қазіргі заманғы бағыттары. Адам және қоғам субъектілері 

ретінде әйелдердің акт. Әлеуметтендіру және гендерлік. ерлер өмірдегі әйелдердің 

таптаурын ерлер ұғымдардың ретінде әйелдердің кембағалдық, оның орны мен рөлі 

туралы теориялар. адам туралы, әйелдер мен әлеуметтік аңыздар туралы Әлеуметтік 

мифтер. Жынысы әлеуметтік теориясы. Қазіргі қоғамдағы батыл және биязылық 
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стереотиптер. Өзгерту гендерлік стереотип: Қазіргі әлемдегі берсе әйел. Жасы мен 

жынысы сипаттамалары және қазіргі заманғы қоғамдағы әйелдердің әлеуметтік мәртебесі. 

Үшінші мыңжылдықтың басында Әйелдер құқықтары. Гендерлік және экономика. 

Әйелдер және дін. әйелдің өмір отбасы. Тұрмыстағы зорлық-зомбылық. Халықаралық 

тәжірибе және шетелде әйелдер қозғалысы перспективалары. 

Оқыту нәтижесі: Әлемдік діндердің негізгі құндылықтарын білуге және ұғынуға; 

философиялық мәселелері конфессияның шешу жолдары 

Тарихы мен қазіргі замандағы рухани және мәдени нанымына көшбасшыларының 

проблемаларды тұжырымдау және шешу озық әдістерін анықтау және қолдану мүмкіндігі 

болуы 

Мамандық және күнделікті өмірде философиялық және теологиялық әдіснамасы 

негіздерін қолдана алады үшін 

Зерттеу контекстінде негізгі философиялық мәселелердің өз интерпретациясын ұсыну 

мүмкіндігіне ие болу үшін 

Дербес жеке құндылықтарды өз жүйесін дамыту мүмкіндігіне ие болу үшін; білім мен 

өмірлік-практикалық қоршаған ортаны гуманистік негізін қолдау 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

Gen 1112 Гендерология 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются 

эти механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная 

цель этих усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина 

пересматривает социальные и политические теории, чтобы устранить сугубо 

монистический (мужской или женский) взгляд на мир и социальные проблемы. При этом 

подвергаются критике теории, которые служат инструментом сексизма. В курсе 

гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и 

женщинам пройти путь социализации. 

Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления 

развития гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты 

общества. Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные 

мужские представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы 

о женщине и социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы 

маскулинности и фемининности в современном  обществе. Изменение гендерного 

стереотипа:  ассертивная женщина в современном мире. Половозрастные характеристики 

и социальный статус женщины в современном обществе. Права женщин к началу третьего 

тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в жизни женщины. 

Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за рубежом.  

Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; 

способы решения мировоззренческих проблем конфессиями  

Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения 

духовно-культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности  

Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в 

профессии и повседневности 

Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих 

проблем в контексте исследования 

Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать 

гуманистическую основу образовательной и жизненно-практической среды 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 
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OMSHN 1112 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - ауыл шаруашылығы технологиясы, ауыл 

шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жемшөп өндірісін 

негіздерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру негіздері. ауыл 

шаруашылығы жануарларының өсу және даму. Мал шаруашылығы. ауыл шаруашылығы 

жануарларының өнімділігі сүт тиімділігін негізгі түрлері. Мал шаруашылығы. Ет 

өнімділігі. ауыл шаруашылығы жануарларының Қой шаруашылығы Жүн өнімділігі. 

Шошқа. шошқа репродуктивтік сапасы. Бордақылау. Жылқы. Жылқы шаруашылығы. Құс. 

Жұмыртқа және ет бағытындағы құс. ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру 

негіздері. жем химиялық құрамы. Принциптері нормаланған азықтандыру. Жемшөп 

нормалар мен рационына. Жіктеу және жем қысқаша сипаттамасы. қоректік заттар мен 

оған әсер ететін факторларды сіңімділігін. ауыл шаруашылығы жануарларының бағалау 

негіздері. жануарларды қолдан ұрықтандыру, әдіс құнының мәні. асыл тұқымды әдістері, 

олардың биологиялық табиғаты. Будандастыру, оның мәні және практикалық құндылығы 

Оқыту нәтижесі: Әдістемесі қойындысы далалық, өндірістік және парниктік 

эксперименттер білу; экспериментке бақылау талдау әдістемесі; 

Бақылау өндіріс әдістерін қолдану; алынған мәліметтерді сенімділігін анықтау әдістері  

Агрономиялық зерттеу жоспары қалдыру; далалық, өсімдіктер және өндірістік 

тәжірибесін өткізуге; эксперименттер негізгі бақылау және талдау оң әдістерін қолдануға  

Жұмыс тәжірибесі арқылы жаңа ауыл шаруашылығы әдістерін тиімділігін тексеру және 

өндіріске оларды енгізу; 

Талдау және деректерді синтездейді компиляциялау және олардың жарамдылығын 

анықтау 

Математикалық алынған деректерді өңдеу және олардың жарамдылығын анықтау; оң 

қорытындылар; зерттеулер негізінде есеп жасайды 

Бағдарлама жетекшісі: Есеева Ғ.К. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

ORZh 1112 Основы растениеводства и животноводства 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии 

сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и 

кормопроизводства. 

Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных.  

Рост и развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды 

продуктивности с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство 

Шерстная продуктивность с/х. животных. Свиноводство. Репродуктивные качества 

свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное коневодство. Птицеводство.  Яичное и 

мясное птицеводство. Основы кормления сельскохозяйственных животных. Химический 

состав кормов. Принципы нормированного кормления. Кормовые нормы и рационы. 

Классификация и краткая характеристика кормов. Переваримость питательных веществ и 

факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка с\х животных. 

Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы разведения, их 

биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение  

Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и 

вегетационных опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах; 
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Применять методы производственных наблюдений; методы определения 

достоверности полученных данных 

оставить план агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и 

производственные опыты; применять правильные методы основных наблюдений и 

анализов в опытах 

проверять эффективность новых агроприемов путем проведения производственных 

опытов и внедрять их в производство; 

анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их 

достоверность 

математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность; 

сделать правильные выводы; составить отчет по материалам исследования 

Руководитель программы: Есеева Г.К. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

ET 1201 Экономикалық теория 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Аймақтық экономика. 

Оқу мақсаты: студенттерге экономиканың кез-келген саласында талдау әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа 

экономикалық ойлар қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық теорияның пәні және әдістері. Қоғамдық 

өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер. Қоғамдық шаруашылық нысандар. Меншік 

қатынастары және оның экономикадағы ролі. Нарық экономикалық қатынастар жүйесі 

ретінде. Капитал: мәні және нысандары. Кәсіпкерлік. Еңбек және капитал нарығы. 

Факторлық табыстардың қалыптасуы. Жер рентасы және кәсіпкердің табысы. Үлттық 

экономика жүйе ретінде. Экономиканың циклдік дамуы. Жұмыссыздық және оның 

нысандары. Инфляция және оның түрлері. Ақша-несие және қаржы жүйесі. 

Экономикалық өсу. Әлемдік экономика 

Оқыту нәтижесі: дайындау бағыттары бойынша негізгі және арнайы пәндерді оқу 

үшін қажетті түсініктерді игеруге; қазіргі нарықтық экономиканың күрделі мәселелерге  

жалпы экономикалық тұрғыдан талдау жасауға; әртүрлі мектеп өкілдерінің теориялық 

көзқарастарын түсінуге; экономикадағы өзгерістердің болашақ  тенденцияларын 

болжамдық  модельдеуге  мүмкіндік береді 

Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 

 

ET 1201Экономическая теория  

 

Пререквизиты: Шкрольный курс 

Постреквизиты: Микроэкономика,Экономика предприятия, Региональная экономика.  

Цель изучения:  Формирование у студентов научное экономическое мышление, которое 

они смогут использовать для самостоятельного применения способов, методов, 

инструментов анализа в любой сфере экономики. 

Краткое содержание курса: Предмет и методы изучения экономической теории.Основы 

общественного производства. Экономические системы.Формы общественного хозяйства. 

Отношения собственности и их роль в экономики. Рынок как система экономических 

отношений 

Капитал: сущность и формы. Предпринимательство. Рынки труда и капитала. 

Формирование факторных доходов.Земельная рента и доход 

предпринимателяНациональная экономика как система. Цикличность развития 

экономики. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды  
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Денежно-кредитная и финансовая система. Экономический рост. Мировая экономика  

Результаты обучения: знать фундаментальные проблемы функционирования 

экономики, направления развития экономической науки, основные закономерности 

экономической жизни общества, способы решения базовых экономических проблем в 

рамках экономических систем различных типов, закономерности индивидуального 

воспроизводства, воспроизводство на уровне национальной экономики; 

 Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Mik 1202 Микроэкономика 

 

Пререквизеттері: Экономикалық теория.  

Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы, Статистика, Менеджмент 

Оқу мақсаты: микроэкономика агенттері, көрсеткіштері және үлгілері жөнінде 

жүйелендірілген көзқарас құру;  шектелген қорларды пайдалану жағдайында 

микродеңгейде заманауи нарықтық экономикадағы өзгерістердің ерекшеліктерін зерттеу  

Курстың қысқаша мазмұны: Микроэкономика пәні және әдістері. Сұраныс, ұсыныс 

және нарықтық тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Тұтынушы әрекетінің 

теориясы.  Өндіріс теориясы. Өндірістік шыгындар. Жетілген бәсекелестік жағдайдағы 

фирманың әрекеті.  Монополист фирманың әрекеті. Монополиялық бәсекелестік 

жағдайындагы фирманың әрекеті. Олигополия жағдайындағы фирманың әрекеті. Еңбек 

нарығы. Капитал нарыгы. Жер нарығы. Нарық «сәтсіздіктері» және мемлекеттік 

басқарудың қажеттілігі.Нарық «сәтсіздіктері» және мемлекеттік басқарудың қажеттілігі.  

Оқыту нәтижесі: Қазақстан үшін түрақты экономикалық өсу аспектілерін білуі; 

кәсiпорындарды нарықтың шарттарына бейiмделуi; теориялық білімдерін практика жүзіне 

пайдалана алу, берілген ақпарат көздерімен салыстыру, талдау, қорытындылар шығара 

алуы барлық нормативтік құжаттармен жұмыс істей алу, олардың өзара байланысын көру, 

олардың мазмұнына сын көзбен қарау, даулы жағдайлар бойынша өз ойын білдіруалған 

білімдерін ҚР экономикасн басқару ісінде қолдана білугежеке білім деңгейін арттыру 

мақсатында білімді жинақтай алуы 

Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 

 

EANR 1203 Есеп және аудитті нормативтік реттеу 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Оқу мақсаты: Бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы нормативтік базаны 

қолданыңыз, қаржылық есептілік пен аудиттің халықаралық стандарттарының жергілікті 

нарық жағдайларына бейімделуін түсіндіріңіз 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында тіркелген заңды және жеке 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалардың бухгалтерлік 

есебінің, аудитінің және есептілігінің бірыңғай құқықтық, әдіснамалық негіздерін, 

нормативтік, нұсқаулық және құқықтық актілерде бекітілген принциптер мен ережелерді, 

заңнамалық және нормативтік құжаттар деңгейлерінің сыныптамасын, сот ( арбитраж) 

практика. 

Оқыту нәтижелерішаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық 

сипаттамаларын білуі, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бөлімшесінің 

қызметін ұйымдастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 
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NRUA 1203 Нормативное регулирование учета и аудита 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета 

 Цель изучения: Использовать нормативно-правовую базу в области учета и аудита, 

интерпретировать адаптацию международных стандартов финансовой отчетности и 

аудита к условиям местного рынка 

Краткое содержание курса: изучение единых правовых, методологических основ учета,  

аудита и отчетности хозяйствующих юридических субъектов и физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, зарегистрированных на территории 

Республики Казахстан, принципов и положений, закрепленных в нормативных, 

инструктивных и правовых актах, классификации уровней законодательных и 

нормативных документов, судебной (арбитражной) практики. 

 Результаты обучения: знать организационно – экономическую характеристику 

хозяйствующего субъекта, уметь систематизировать организационную структуру и 

владеть навыками организации деятельности подразделения предприятия 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MK 1203 Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

 Оқу мақсаты:  студенттерді оқу процесінде шешілуі қажет негізгі міндеттермен 

таныстыру, сонымен қатар бухгалтерлік жұмыс негіздерін ашу, бухгалтерлік есеп пен 

аудитті ұйымдастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: бухгалтерлік кәсіптің шығу тегі, қазіргі қоғамдағы 

бухгалтер мен аудитордың орны мен рөлін, жоғары білім беру, жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім және кәсіптік қызметтегі біліктілігін арттыру курстарын зерттеу  

Оқыту нәтижелері:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық 

сипаттамаларын білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бөлімшесінің 

қызметін ұйымдастыру дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Сызыдкова Г.А. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS 1203 Введение в специальность 

 

Пререквизиты: Шкрольный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

 Цель изучения: является ознакомление студентов с основными задачами, которые 

необходимо решить в процессе обучения, а также раскрытие основ учетной работы, 

организации учета и аудита. 

Краткое содержание курса: изучение истоков бухгалтерской профессии, места и роли 

бухгалтера и аудитора в современном обществе, учебного процесса в высшей школе, 

послевузовского образования и повышения квалификации в профессиональной 

деятельности 

 Результаты обучения: знать организационно – экономическую характеристику 

хозяйствующего субъекта, уметь систематизировать организационную структуру и 

владеть навыками организации деятельности подразделения предприятия 

Руководитель программы: Сызыдкова Г.А. 

Кафедра: Учет и финансы 
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 Mik 1202 Микроэкономика 

 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Статистика, Менеджмент 

 Цель изучения: Изучение дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о методах микроэкономики, об основных микроэкономических моделях 

для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной 

самореализации их в бизнес-среде.  

Краткое содержание курса: Предмет и методы микроэкономики.Рыночный механизм 

регулирования экономики. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов. Теория 

поведения потребителя Сравнительная статика и анализ спро-са. Теория 

производства.Издержки производства.Поведение  фирмы в условиях совер-шенной 

конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии.Рынок труда. Рынок капитала  и рынок земли. Общее равновесие и 

экономическая эффективность Внешние эффекты и асимметрия информации. 

Общественные блага. 

 Результаты обучения: Иметь навыки в математических расчетов для экономического 

анализа;- выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка;- 

решения экономических задач графическим, табличным и аналитическим способами  

 Уметь применять полученные знания для оценки микроэкономических процессов 

(равновесная цена, равновесное количество продукции, эластичность, поведение фирмы в 

различных рыночных структурах и т.д.). 

 Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

KK 2205 Қаржыға кіріспе 

 

Пререквизиты: Экономикалық теория. 

Постреквизиты: Салық және салық салу, Ақша, несие, банктер, Корпоративтік қаржы. 

Цель изучения: «Қаржыға кіріспе» пәнінің теориялық және практикалық  аспектлері 

бойынша студенттерге толыққанды білім жүйесін қалыптастыру, яғни қаржылық 

категориялар, түсініктер, терминдерді, оларды топтастыруды, сондай-ақ, елдің дамуының 

әлеуметтік-экономикалық процесіндегі олардың маңызын, орны мен ролін меңгерту. 

Краткое содержание курса: Қаржы негіздері.Қаржыны ұйымдастыру және басқару.  

Мемлекеттік қаржы.Салық және салық жүйесі.Бюджеттен тыс қорлар.  Мемлекеттің ақша-

несие саясаты. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.Қаржы нарығы және 

делдалдар.Екінші деңгейдегі банктер және парабанк институттары.Сақтандыру және 

сақтандыру нарығы.Халықаралық қаржы. 

Результаты обучения: өндірістік қоғамда қаржы рөлі және қызметін білу; қаржы 

жүйесінің ұйымы; қаржылық саясат пен қаржылық механизм; экономиканың мемлекеттік 

қаржылық реттеуін түсіну. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

VF 2205 Введение в финансы 

 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение, Деньги, кредит, банки, Корпоративные 

финансы. 

Цель изучения: состоит в освоении основ финансов, получении навыков и техники его 

веде-ния в организациях в соответствии с действующими национальным и 

международными стандартами, нормативно-правовыми документами 
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Краткое содержание курса: Основы финансов. Организация и управление финансами.  

Государственные финансы.Налоги и налоговая система.Внебюджетные фонды. Денежно-

кредитная политика государства. Национальный банк Республики Казахстан. Финансовые 

рынки и посредники. Банки второго уровня и парабанковские институты. Страхование и 

страховой рынок. Международные финансы. 

Результаты обучения: Знать теоретические основы сущно-сти и функции финансов, 

их роль в воспроизводственном процессе; со-держание и состав финансовой си-стемы; 

основы управления финанса-ми в контексте финансовой, фис-кальной и монетарной 

политик; со-временные тренды развития финан-сового рынка и деятельности финан-

совых посредников, страховых орга-низаций и международных финансо-вых институтов. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

Mak 2206 Макроэкономика 

 

Пререквизиты: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Ұлттық экономика 

Цель изучения: студенттерге экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті 

бағалау мак-сатында макроэкономиканың қағидалары мен әдістері және негізгі макроэко-

номикалық модельдері жөнінде түсініктеме беру.  

Краткое содержание курса: Макроэкономиканың пәні мен 

әдістері.Макроэкономикалық көрсеткіштер 

Ұлттық табысты өндіру және бөлу. Экономикалық өсу.Макроэкономикалық 

тұрақсыздық: экономикалық циклдер, жұмыссыздық, инфляция. Қысқа және ұзақ мерзімді 

кезеңдерде нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық модельдері. AD-AS моделі. 

Тұтыну және жинақтар. Мемлекеттік бюджет. Фискалдық саясат. Ақшаға сұраныс. Ақша 

нарығы. Монетарлық саясат. Нарықтардың өзара әрекеттесуі. IS-LM 

моделі.Экономикалық циклдер және мемлекеттік қарыз. 

Результаты обучения: әртурлі елдерден макроэкономикалық саясаттардың 

нәтижелерін салыстыру; 

Руководитель программы: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Mak 2206 Макроэкономика 

 

Пререквизиты: Экономикческая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Национальная экономика 

Цель изучения: Изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о принципах, методах макроэкономики, об основных макроэкономических 

моделях с целью объективной оценки результативности экономической политики.  

Краткое содержание курса: Предмет и методы макроэкономики.Макроэкономические 

показатели  

Производство и распределение национального дохода. Экономический рост: 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Макроэкономические модели рыночного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Модель AD-AS.Потребление и сбережения 

Государственный бюджет. Фискальная политика.Спрос на деньги. Денежный рынок. 

Монетарная политика. Платежный баланс и валютные курсы. Экономические циклы и 

государственный долг 

Результаты обучения: знать особенности построения макро-экономических моделей; 

понимать разницу между принципами и инструментами основных концепций 

макроэкономической теории 



 70 

Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

KE 2207 Кәсіпорын экономикасы 

 

Пререквизиты: Экономикалық теория 

Постреквизиты: Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері 

Цель изучения: Студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын 

меңгеру, тұжырымдарды дәлелдеу және кәсіпорындардың (шаруашылық жүргізуші 

субъектінің) ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу негізінде 

қалыптастыру) 

Краткое содержание курса: Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде, экономикалық 

жүйенің негізгі буыны. Кәсіпорынның негізгі капиталы.Кәсіпорынның айналым капиталы.  

Кәсіпорынның еңбек ресурстары.Кәсіпорында еңбек ақы төлеу.  Кәсіпорынның 

инвестициялық және инновациялық қызметі 

Кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау 

Результаты обучения: Кәсіпорынның ресурстық базасының сипаттамасын; 

кәсіпорынның әр түрлі ресурстарын пайдалануды бағалау көрсеткіштерінің экономикалық 

мазмұнын; кәсіпорын қызметінің тиімділігін және оның бәсекеге қабілеттілігін есептеу 

үшін экономикалық көрсеткіштерді қолдану саласын; 

Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

EP 2207 Экономика предприятия 

 

Пререквизиты: Экономикческая теория 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета и аудита 

Цель изучения: Выработка у студентов экономического мышления на основе изучения 

и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и обоснования решений по 

эффективному исполь-зованию ресурсного потенциала предприятий (хозяйствующего 

субъекта) 

Краткое содержание курса: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено 

экономической системы. Основной капитал предприятия.Оборотный капитал 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия 

Оплата труда на предприятииИнвестиционная и инновационная деятельность  

предприятия 

Планирование производственной деятельности предприятия. 

Результаты обучения: знать характеристику ресурсной базы пред-приятия; 

экономическое содержание показа-телей оценки использования различных ре-сурсов 

предприятия; область применения экономических показателей для расчета эф-

фективности деятельности предприятия и его конкурентоспособности;   

Руководитель программы: Журавлева Ф.Ф. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

AE/ 2207 Аймақтық экономика 

 

Пререквизиттері:«Экономикалық теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Менеджмент негіздері», «Әлеуметтік-

экономикалық статистика» және т.б.  

Постреквизиттері: Мемлекеттік экономикалық саясат »,« Әлеуметтік саланың дамуын 

реттеу »,« Елдің және өңірлердің экономикалық қауіпсіздігі »,« Муниципалды және 

жергілікті өзін-өзі басқару »т.б. 
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   Цель изучения: Бұл пәннің мақсаты - аймақтық деңгейде елдің экономикалық 

кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін 

жолдарын жан-жақты зерттеу. 

     Краткое содержание курса  Әдістемелік тұрғыдан алғанда, «аймақтық экономика» 

пәні тұтастай алғанда мемлекеттің аймақтарының арасындағы экономикалық қатынастар 

саласында жалпы микро- және макроэкономикалық қағидаларды қолдануды білдіреді. 

Результаты обучения: - мемлекеттің экономикалық саясатында аймақтардың дамуының 

объективті нақты жағдайларын ескерудің маңыздылығы туралы терең түсінік 

қалыптастыру; 

- ұлттық экономиканың және оның аймақтарының құрамдас бөлігі ретінде дамудың 

объективті өзара байланысты және өзара тәуелділігі туралы түсінік қалыптастыру;  

- әкімшілік-аумақтық құрылымдардың экономикасы мен әлеуметтік саласын реттеу мен 

басқарудың интеграцияланған жүйесін құрудың әдіснамалық негіздері мен әдіснамалық 

тәсілдері туралы түсінік беру; 

- мемлекет, аймақтық деңгейде экономикалық және әлеуметтік дамудың бар 

проблемалары мен перспективалары туралы толық түсінік алу- назарын нақты 

аумақтардың аймақтық мүдделерін мемлекеттің экономикалық саясатында іске асырудың 

ұтымды жолдары мен тетіктерін іздеуге аудару. 

     Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

 

RE/2207 Региональная экономика 

 

Пререквизиты дисциплины: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Государственное регулирование экономики», «Основы 

менеджмента», «Социально-экономическая статистика» и др.  

Постреквизиты: «Государственная экономическая политика», «Регулирование 

развития социальной сферы», «Экономическая безопасность страны и регионов», 

«Муниципальное и местное самоуправление» и др.  

Цель изучения:  - Цель данной учебной дисциплины состоит в комплексном 

изучении возможных путей формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне.  

Краткое содержание курса. В методологическом плане дисциплина «региональная 

экономика» в целом представляет собой применение общих микро- и 

макроэкономических принципов в сфере экономических взаимоотношений между 

регионами государства. 

Результаты обучения:  

- формировать углубленное понимание важности учета объективных специфических 

условий развития регионов в экономической политике государства;  

- привить взгляд об объективной взаимосвязанности и взаимозависимости развития 

национальной экономики как целого и её регионов как составных частей;  

- дать представление о методологических основах и методических подходах к 

формированию целостной системы регулирования и управления экономикой и 

социальной сферы административно-территориальных образований;  

- получить целостное представление о состоянии, существующих проблемах и 

перспективах развития экономики и социальной сферы на региональной уровне- 

направить внимание на поиски рациональных путей и механизмов реализации в 

экономической политике государства региональных интересов конкретных территорий.  

     Руководитель программы: Журавлева Ф.Ф. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 
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KKT2208Кәсіби қазақ тілі 

Пререквизиттері: Қазақ(орыс) тілі 

Пост реквизиттері: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: Курстың негізгі мақсаты - шет тілінде білім беру процесінде 

студенттердің мәдениаралық және коммуникативті құзіреттілігін қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны^ Әдеби тіл жне тілдің нормалары. Мамандыққа кіріспе 

Әдеби тілдің лексикалық және грамматикалық нормалары. Әдеби тілдің 

стилистикалық, пунктуациялық нормалары. Әдеби тілдің орфографиялық, орфоэпиялық 

нормалары. Монолог мәтін. Әңгімелеу мәтіні. Есеп айырысу есебі. Суреттеу мәтіні. 

Міндетті және емес төлемдер. Ақша қаражаттарын есептеу. Ойталқы мәтіні. Мемлекеттік 

бюджет. Ғылыми стиль және ғылыми стильдегі кәсіби мәтіндер. Қосымша ақы төлеу.  

Оқыту нәтижелері: мамандық бойынша тілдік материалды тұтас түсіну үшін қазақ және 

орыс тілдерінің грамматикалық ерекшеліктерін білу; жазбаша және ауызекі сөйлеуде 

дұрыс қолданылуы үшін зерттелетін тілдің негізгі заңдылықтарын түсіну.  

Бағдарлама жетекшісі: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Жалпы білім беретін пәндер» 

 

PKYa 2208Профессиональный казахский язык 

 

Пререквизиттер:: Казахский (русский) язык 

Пост реквизиттер: Профессиональный аудит 

Цель исследования: Основной целью курса является формирование межкультурной и 

коммуникативной компетентности студентов в процессе обучения на иностранном языке.  

Краткое содержание курса: Литературный язык и языковые нормы. Введение в 

специальность. Лексические и грамматические нормы литературного языка. 

Стилистические и пунктуальные нормы литературного языка. Орфографические и 

орфографические нормы литературного языка. Текст монолога. Повествовательный текст. 

Расчетный расчет. Описание. Обязательные и необязательные платежи. Расчет 

наличными. Вдумчивый текст. Бюджет государства. Научный стиль и профессиональные 

тексты в научном стиле. Дополнительный платеж. 

Результаты обучения: знать особенности грамматики казахского и русского языков 

для целостного осмысления языкового материала по специальности; понимать основные 

закономерности изучаемого языка для правильного применения их в письменной и 

разговорной речи. 

Руководитель программы: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Общеобразовательных дисциплин» 

 

KTIKZh/ 2208 Қазақ тілінде іс - қағаздарды жүргізу 

 

Пререквизиты: Қазақ(орыс) тілі 

Постреквизиттері:  Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: студенттерді құжаттаманың теориясы мен тәжірибесімен, 

кәсіпорындағы құжаттармен жұмыс негіздерімен таныстыру, іскери қарым-қатынас 

дағдыларын игеру 

Курстың қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика үшін оқыту жүйесінде жетекші 

арнайы пәндермен қатар қазіргі кеңсе менеджментінің негіздерін оқып үйрену және 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын игеру маңызды рөл атқарады. Сондықтан, біз бұл пән 

үшін студенттерге мемлекеттік және орыс тілдерінде іс қағаздарын жүргізуді 

ұйымдастыру туралы фирмаішілік құжат құрастыруға мүмкіндік береміз.  

Оқыту нәтижелері: құжаттармен жұмыс істеуге, жалпы нормалар мен ережелерге 

сәйкес құжаттарды ресімдеуге кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық және 

әлеуметтік қызметінің әртүрлі мәселелері бойынша құжаттар дайындау. 
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Бағдарлама жетекшісі:: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Жалпы білім беретін пәндер» 

 

DKYa/ 2208Делопроизводство на казахском языке  

 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: ознакомить студентов с теорией и практикой документирования, 

основами работы с документами в деятельности предприятии, приобретение навыков 

делового общения 

Краткое содержание курса: В системе подготовки кадров для рыночной экономики 

наряду с ведущими спецдисциплинами важную роль играет изучение основ современного 

делопроизводства и овладение навыками делового общения. Поэтому по данной дис-

циплине даем возможность студентам грамотно составлять внутрифирменный документ 

по организации делопроиз-водства на государственном и русском языках. 

Результаты обучения: составление документов по разным вопросам 

производственной, хозяйственной, финансовой и общественной деятельности 

предприятия работать с документами, составлять документы в соответствии с общими 

нормами и правилами 

Руководитель программы: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Общеобразовательных дисциплин» 

 

Sta 2209 Статистика 

 

Пререквизеттері: Микроэкономика 

Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Салық және статистикалық есеп. 

Оқу мақсаты: студенттерде теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

сандық бағасы мен сапасы - анықталған, массалық әлеуметтік-Экономикалық жағдайлар 

мен үрдістердің қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Статистиканың пәні, әдісі және міндеті. Статистикалық 

байқау.Кестенің статистикалық топтамасы. Көрсеткіштердің абсолютті және графикалық 

бейнесі. Вариацияның орта көрсеткіші. Таңдаулы байқау. Қоғамдық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-Экономикалық 

құбылыстардың арасындағы байланыстарды статистикалық зерттеу. Халықтың және 

еңбек ресурстардың статистикасы. Ұлттық шоттардың жүйесі, негізгі ұғымдары, 

классификациялар және топтамалар. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы.  

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономика статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономика  статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика -

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Sta   2209 Статистика 

 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Экономический анализ, Налоговый и статистический учет. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков количественной оценки качественно – определенных, массовых социально – 

экономических явлений и процессов. 

Краткое содержание курса: Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 
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наблюдение. Статистическая сводка и группировка, таблицы. Абсолютные, 

относительные величины и их графическое изображение. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение динамики общественных 

явлений. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Статистика населения и трудовых ресурсов. Система национальных счетов. 

основные понятия, классификации и группировки в СНС. Статистика уровня жизни 

населения. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики, 

социально-экономической статистики: понимать основы статистического анализа. Иметь 

навыки обобщения статистической информации. Уметь вести  статистические расчеты и 

анализировать полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать  пути ее решения. Уметь оценить результаты статистического 

анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ статистических материалов  

Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в области статистических 

исследований  и применения их в современных условиях. Уметь генерировать пути 

совершенствования статистического анализа. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AES 2209 Әлеуметтік -экономика статистика 

 

Пререквизеттері: Микроэкономика      

Постреквизиттері:, Салық және статистикалық есеп, Бюджетті жоспарлау 

 Оқу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық статистика облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәні мен 

әдісі. Нарық еңбегінің статистикасы. Ұлттық байлықтың статистикасы. Негізгі 

капиталдың статистикасы. Айналым қордың статистикасы. Табиғи ресурстардың және 

қоршаған ортаны қорғау статистикасы. Шығын және аралық тұтынудың статистикасы. 

Тауар және қызметтерді өндіру нәтижесінің статистикасы. Бағаның, тарифтердің және 

инфляцияның статистикасы. Тауар және ақша айналым статистикасы.Тиімді өндірістің 

статистикасы. Қаржы, несие және сақтау статистикасы. Сыртқы экономикалық қызметтің 

статистикасы. Әлеуметтік статистика. 

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика  

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

SES  2209 Социально-экономическая статистика 

 

Пререквизиты: Микроэкономика      

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет Планирование бюджетных 

ассигнований 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области социально – экономической статистики. 

Краткое содержание курса: Предмет и метод, задачи социально-экономической 

статистики. Статистика рынка труда. Статистика национального богатства. Статистика 

основного капитала. Статистика оборотных фондов. Статистика природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Статистика затрат и промежуточного потребления. 
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Статистика результатов производства товаров и услуг. Статистика цен, тарифов и 

инфляции. Статистика товарного и денежного обращения. Статистика эффективности 

производства. Статистика финансов, кредита и страхования. Статистика 

внешнеэкономической деятельности. Социальная статистика. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики,  

социально-экономической статистики: понимать основы финансово-банковской 

статистики. Иметь навыки обобщения финансово-банковской статистической 

информации.  Уметь вести  социально-экономические статистические расчеты и 

анализировать полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать  пути ее решения. Уметь оценить результаты социально-

экономического статистического анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ 

статистических материалов. Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в 

области социально-экономических статистических исследований  и применения их в 

современных условиях. Уметь генерировать пути совершенствования социально-

экономически статистического анализа. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

TKS  2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

 

Пререквизеттері: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі. 

Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік 

процестер жасау түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT -компетенцияны, бизнес 

дағдыларды және топтық жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор 

немесе акселераторда дамыту үшін білімдер жинағын беруге бағытталған. 

Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің 

мұқтаждығы. Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман 

трендтері. Қорытынды мақсат ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы 

айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде 

топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір 

сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development. Мәселелі сұхбат арқылы 

клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM - SOM. MVP 

нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы. 

Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің 

юнит-экономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы 

сатылымдар. PR. Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық 

Инвестициялар. Pre-seed, Seed, А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер 

және Краудфандинг. Питчинг. 

Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі 

теориялық тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең 

кемі өмірге бейімді өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге 

асыру әдістерін, оқылатын пәндердің әдістемелік базистерін.  

Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

TPS  2210 Технологическое  Предпринимательство и Стартапы  

Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство, Предпринимательская 

деятельность 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза. 

Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания 

жизнеспособного стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, 
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командной работы и бизнес-навыков, необходимых технологическому предпринимателю. 

Данный курс призван дать совокупность знаний для развития своей бизнес-идеи в 

инкубаторе или акселераторе. 

Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность 

государства. Мотивация. MCI. Прорывная Идея и  источники вдохновения. Тренды 

Современности. Разница между инкубатором и акселератором, как итоговой цели. 

Команда. Как привлечь со-основателей с нужными компетенциями и мотивировать 

команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на Клиентские Сегменты. 

Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту. Customer 

Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и 

продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта 

согласно MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. 

Модели монетизации. Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. 

Маркетинг. Первые Продажи. PR. Customer Validation. Каналы продаж и 

масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов на раундах Pre-seed, Seed, 

А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг. 

Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные 

теоретические подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного 

продукта,  используя полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: 

методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации бизнес-идей.  

Руководитель программы: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономики и менеджмента» 

 

ZM 2210 Жобалық менеджмент  

 

Пререквизеттері: Көшбасшылықтың негіздері және кәсіпкерлік Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі. 

Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын 

технологияларын қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару 

теориясы туралы білім алу болып табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау 

жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның 

классификациясы және сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның 

ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаның жүзеге асырылуы: стратегия және технология. 

Менеджер және жобаның командасы. Тәуекелдерді басқару. Жобаның қаржылық 

қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы. Бизнес-жобаның презентациясы. 

Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі 

теориялық әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, 

жобаны жүзеге асырудың әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық -

басқарушылық шешімдерді табу, жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және 

байланыс саласында басқара алу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

РМ 2210 Проектный менеджмент  

 

Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство, Предпринимательская 

деятельность 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза. 

Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления 

проектами в различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки 

практического использования технологий управления проектами. Данный курс призван 
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дать совокупность знаний для организации системы планирования в условиях 

современного развития страны. 

Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация 

проекта и внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная 

структура проекта. Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, 

возникающих в ходе реализации проекта. Менеджер и команда проекта. Управление 

рисками. Финансовое обеспечение проекта  Инвестиционная характеристика проекта. 

Презентация бизнес-проекта  

Результаты обучения: знать: основы менеджмента и маркетинга, основные 

теоретические подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять 

проектами в области рекламы и связей с общественностью  фирмы, организации. 

Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации 

проектов.  

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономики и менеджмента 

 

BEAN 2211 Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері 

 

Пререквизиты: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиты: Қаржылық есеп, Саудадағы есеп және аудит, Сақтандыру 

компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит. 

Цель изучения: Бухгалтерлік есеп негіздерін меңгеру, қолданыстағы ұлттық және 

халықаралық стандарттарға, нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны 

жүргізу дағдылары мен техникасын алудан тұрады. 

Краткое содержание курса: Бухгалтерлік есептің ғылым ретінде қалыптасу тарихы. 

Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік есеп функциялары. Бухгалтерлік 

баланс. Шоттар және екі жақты жазу. Бухгалтерлік проводкаларды құрастыру. Шот 

корреспонденциясы. Бастапқы бақылау - бухгалтерлік есептің ақпараттық жүйесінің 

негізі. 

Результаты обучения: бухгалтерлік есептің принциптері, әдістері мен нысандарын; 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру және жүргізу негіздерін. 

Руководитель программы: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

OBUA 2211 Основы бухгалтерского учета и аудита 

 

Пререквизиты: Экономика предприятия 

Постреквизиты: /Финансовый учет, Учет и аудит в торговле, Учет и аудит в 

страховых компаниях. 

Цель изучения: состоит в освоении основ бухгалтерского учета, получении навыков и 

техники его ведения в организациях в соответствии с действующими национальным и 

между-народными стандартами, нормативно-правовыми документами. 

Краткое содержание курса: История становления бухгалтерского учета как 

науки.Бухгалтерский учет как информационная система.Функции бухгалтерского 

учета.Бухгалтерский баланс. Составление бухгалтерских проводок. Корреспонденция 

счетов.Первичное наблюдение - основа информационной системы бухгалтерского 

учета.Счета и двойная запись 

Результаты обучения: Знать принципы, методы и формы бухгалтерского учета; 

Понимать основы организации и ведения бухгалтерского учета.  

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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    SSS  2212 Салық және салық салу 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Бюджеттеу, Бюджеттік жүйе, Салық және статистикалық есеп. 

 Оқу мақсаты: салық және салық салу облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтың табиғаты және экономикалық мәні. ҚР 

салықтық жүйесі: тұру кезеңі, қазіргі жағдайдын мінездемесі. Салықтық саясат және 

мемлекеттің Экономикалық саясатындағы жүзеге асыруы және оның рөлі. Салықтық 

механизм. Көліктік құралдардың салығы. Жер салығы. Мүлікке салық. Қосылған құн 

салығы. Акциздер. Салықтық корпоративті табысы. Жеке табыс салығы. Табыстарына 

салық салу ерекшеліктері шетелдік заңды және жеке тұлғалар. Әлеуметтік салық. 

Экспортқа салынатын рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.  

Оқыту нәтижесі: Салық салу теорияларының негіздерін білу; ҚР-ның салық 

жүйелеріндегі қалыптасулар және дамытулардың негізгі кезеңдерін;Салықтық есептеулер 

тетігін түсіну. Салық бойынша есептеулер дағдыларын алу, салық ҚР-ның жүйесінде 

жұмыс істейтін жиындарды, баждарды және басқа міндетті төлемдерді білу; Салықтық 

есептеулер дағдыларын алу, ҚР-ның салық жүйесінде жұмыс істейтін жиындарды, 

баждарды және басқа міндетті төлемдерді;  

Бағдарлама жетекшісі:Сыздыкова Г.А. 

Кафедра«Қаржы және есеп» 

 

NN  2212 Налоги и налогообложение 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Бюджетирование, Бюджетная система, Налоговый и статистический 

учет. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогов и налогообложения. 

Краткое содержание курса: Экономическая сущность и природа налогов. Налоговая 

система РК: этапы становления, характеристика современного состояния. Налоговая 

политика и ее роль в реализации экономической политики государства. Налоговый 

механизм. Налог на транспортные средства. Земельный налог. Налог на имущество. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог. Индивидуальный 

подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 

физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение 

недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. Специальные налоговые 

режимы для субъектов малого бизнеса.  

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения; основные этапы 

становления и развития налоговой системы РК; понимать механизм исчисления налогов; 

Иметь навыки исчисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, 

функционирующих в налоговой системе РК;   

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Финансов и учета»» 

 

АNB   2212 Ақша. Несие. Банктер  

 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер 

Оқу мақсаты: ақша, несие және банктер облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  
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Курстың қысқаша мазмұны: Ақша функциясы және мәні. Ақша айналымы, ақша 

жүйесі. Ақша реформалар және валютаның тұрақты әдісі. Қарыз капиталы,пайыз және 

несие. Несие жүйесі. Несие мекемелердің түрлері. Банктік емес несиелік мекемелерінің 

түрлері және мәні.Мемлекеттің орталық банкі, оның тұрақтылығы  және дамуы. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкінің операциялары және функциялары. Коммерциялық 

банктер, олардың функциялары және қызметті ұйымдастыру. Коммерциялық банктердің 

активті, пассивті, комиссионды-делдалды жүйелері. Құнды қағаздар нарығы. Биржа қоры. 

Валюта жүйелерінің түсінігі және валюталық қарым-қатынастар. Халықаралық 

валюталық-несиелік институттар. ҚР халықаралық қаржылық институттардың қызметі. 

Оқыту нәтижесі: Ақшаның және ақша айналымының мәнін, ақша нарығының қызмет 

етуін, несие және несие жүйесін, негізгі банктік операциялар мен банктік жүйе 

ұйымдастырылуын түсіну. Ақша айналымы бойынша статистикалық материалдарды 

талдай білу, банктік және несиелік жүйені білуге қабілеттерінң болуы.  Әлеуметтік -

экономика и менеджментлық процестерді реттеуде ақша және несие формалары мен 

әдістерін иемдену.  Мәселені жинақтау мен оны шеше білу қабілеттерінің болуы.  Ақша 

және несие жүйесінің қызмет етуі мен ұйымдастырылуы облысында тәжірибелік 

сұрақтарды шешуде жеткілікті дайындыққа ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

DKB  2212  Деньги. Кредит. Банки  

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансы государственных и бюджетных учреждений 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области денег, кредита и банков. 

Краткое содержание курса: Сущность и функции денег. Денежное обращение, 

денежный оборот и денежная система. Денежные реформы и методы стабилизации валют. 

Ссудный капитал, процент и кредит. Кредитная система. Виды кредитных учреждений. 

Сущность и виды небанковских кредитных учреждений. Центральный банк государства, 

его становление и развитие. Функции и операции Национального банка Республики 

Казахстан. Коммерческие банки, их функции и организация деятельности. Активные, 

пассивные и комиссионно- посреднические операции коммерческих банков. Рынок 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Понятия валютных систем и валютных отношений. 

Международные валютно-кредитные институты. Деятельность международных 

финансовых институтов в РК 

Результаты обучения: Понимать  сущность  денег и денежного обращения, 

функционирования денежного рынка, кредита и  кредитной системы, основных 

банковских операций и организации банковской системы. Иметь навыки: анализировать 

статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной 

сферы, банковской и кредитной  системы. Уметь: владеть формами и методами 

использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов. 

Иметь готовность сформировать проблему  и способность   показать пути ее решения. 

Владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов. Уметь   принимать участие в семинарах, диспутах, 

обсуждениях на тему организации  денежно-кредитной  системы в экономике РК. Иметь 

достаточную подготовку для применения знаний при  решении  практических вопросов в 

области  организации и функционирования  денежной и кредитной системы.  

Руководитель программы:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 
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KShT  2213 Кәсіби шетел тілі 

 

Пререквизиттері: Қазақ(орыс) тілі 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Курстың негізгі мақсаты - теориялық білімді кеңейту және тереңдету, 

сондай-ақ кәсіби салада шетел тілін меңгерудегі практикалық дағдыларды жетілдіру 

Курстың қысқаша мазмұны: Foreign exchange markets. European monetary fund. 

Economics and business. Basic economic laws. Business and enterprise. Economic growth. Parts 

of speech – General overview.The economic environment. Measuring economic activity. English 

adjectives – basic terms. English verbs. 

Оқыту нәтижелері: - негізгі түсініктері мен шет тілінде басқару теориясы 

терминология;- Басқару шешімдерінің мәні мен жіктемесі, оларды дайындау 

технологиясы және шет тілінде басқару шешімдері; 

Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К. 

Кафедра: «ООД» 

 

PIYa 2213 Профессиональный иностранный язык 

 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Основной целью курса является овладение студентами  

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. 

Краткое содержание курса: Foreign exchange markets. European monetary fund. 

Economics and business. Basic economic laws. Business and enterprise. Economic growth. Parts 

of speech – General overview.The economic environment. Measuring economic activity. English 

adjectives – basic terms. English verbs. 

Результаты обучения: знать деловую и профессиональную лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей 

и профессиональной направленности; основные грамматические структуры литературного 

и разговорного языка профессиональной сферы общения. 

Руководитель программы: Кульмухамедова А.К. 

Кафедра: «ООД» 

 

BMBE 2213 Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы 

 

Пререквизиттері: Саясаттану. Әлеуметтану/ 

Постреквизиты: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Оқу мақсаты: басқару шешімдерін оңтайландыруға, коммуникациялық кедергілерді, 

профессионалды қызмет пен жеке өмірдің дағдарыстық және қақтығыстық 

байланыстарын болдырмауға және еңсеруге мүмкіндік беретін, қазіргі заманғы ғылым мен 

практикалық тәжірибе деңгейінде тиімді іскери байланыстың теориялық білімі мен 

қажетті практикалық дағдыларын игеру, позитивті және сенімді байланыстарды орнатуға 

және дамытуға мүмкіндік береді. ресейлік және халықаралық қоғамдастық аясында  жеке 

коммуникативті мәдениеті және нәтижелі іс-әрекетке жету үшін ұжыммен қарым-қатынас 

жасау, жағымды моральдық атмосфера құру, серіктестермен келіссөз жүргізу мүмкіндігі.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қарым-қатынас ғылым мен практика 

ретінде.Тұлғааралық іскерлік қатынас.Еңбек ұжымының көшбасшылық және 

көшбасшылық негіздері.Ұйымдар мен еңбек ұжымдары субъект ретінде.Қатынас 

технологиялары. Вербалды және вербальды емес қарым-қатынас.Кәсіпкерлік тәжірибеде 
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вербалды емес қарым-қатынас. 

Жанжалдар және оларды болдырмау және шешу жолдары Іскери этикет және іскер 

адам мен компания имиджін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижелері: - кәсіби қызметтегі ауызша және ауызша емес қарым-қатынас 

теориясы; - іскерлік қарым-қатынастың негізгі нормалары; - әртүрлі ұлт өкілдерінің 

әлеуметтік-мәдени сипаттамалары, ерекшеліктері 

коммуникативті мәдениетті, шешім қабылдауға, өз көзқарасын қорғауға, клиенттермен 

қарым-қатынастағы жанжалдарды шешудің тиімді модельдерін пайдалануға; 

Қарым-қатынастағы коммуникативті сәттіліктер мен сәтсіздіктердің себептерін 

анықтау, сөйлеушілердің негізгі және қосымша сөйлеу ниеттерін тұжырымдау (іске асыру 

және тану), қарастырылатын коммуникациялық жағдайларға тән сөйлеу жұмыстарын 

құру. 

Бағдарлама жетекшісі: Жумаш Ж. М. 

Кафедра: «ООД»  

 

KDOBE  2213 Культура деловых отношений и бизнес-этикет 

 

Пререквизиты: Политология.Социология 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Цель изучения: овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими 

навыками эффективного делового общения на уровне современной науки и практического 

опыта, позволяющими оптимизи-ровать управленческие решения, предупреждать и 

преодолевать коммуника-тивные барьеры, кризисные и конфликтные коммуникации 

профессиональной деятельности и личной жизни, устанавливать и развивать позитивные 

и надежные контакты в рамках российского и мирового сообщества, включая личную 

коммуникативную культуру и умения общаться с коллекти-вом для достижения 

продуктивной деятельности, создании благоприятной нравственной атмосферы, умение 

вести переговоры с партнерами. 

Краткое содержание курса: Общение как наука и практика.Межличностное деловое 

общение. 

Основы лидерства и руководства трудовым коллективом.Организации и трудовые 

коллективы как субъекты.Технология коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникации.Невербальная коммуникация в деловой практике.  

Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.Деловой этикет и  

формирование имиджа делового человека и фирмы. 

Результаты обучения: - теорию вербальных и невербальных коммуникаций в 

профессиональной деятельности;- базовые нормы делового общения;- социокультурные 

особенности представителей разных народов, специфику их 

коммуникативной культуры;принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения;использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в общении с 

клиентами; 

определять причины коммуникативных удач и неудач в общении, формулировать 

(осознавать и узнавать) основные и дополнительные речевые интенции 

коммуникантов;создавать речевые произведения, характерные для рассматриваемых 

ситуаций общения. 

Руководитель программы: Жумаш Ж. М. 

Кафедра: «ООД»  

 

Men 2214 Менеджмент  

 

Пререквизеттері:  Микроэкономика 

Постреквизиттері: Управленческий анализ, Финансовый менеджмент. 
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Оқу мақсаты: менеджмент облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Менеджменттің пәні және ғылыми әдісі. Менеджменттің 

әдістемелік негіздері. Ішкі және сыртқы ортаның органы. Басқаруды ақпаратпен 

қамтамасыз ету.Менеджменттегі коммуникациялар. Басқару шешімдер. Басқару әдістері. 

Менеджменттегі жоспарлау. Ұйымдастыру менеджменттің функциясы ретінде. 

Менеджменттегі мотивация. Менеджмент жүйесіндегі бақылау. Басшылық: билік және 

әсер ету. Көшбасшылық: басшы стилі. Жанжалды басқару. Менеджердің іскерлік этикеті.  

Оқыту нәтижесі: Басқа экономикалық пәндерді оқуда қолданылатын базалық 

экономикалық терминдер мен түсініктердің мәні мен мазмұнын білу; Базалық 

экономикалық терминдер мен түсініктердің мазмұнын түсіну. Теориялық және 

тәжірибелік есептерді шешуде экономикалық теориядан білімдерін қолданып, өз бетімен 

шығармашылық жұмыс жасауға дағдысының болуы. Берілген және басқа да 

экономикалық мәселені шешуге және оны шешудің әр түрлі жолдарын ұсыну. Еңбекақыға 

шығындарды анықтай білу; шығыс накладнойларын бөлу; өнімнің өзіндік құнының 

калькуляциясын жүргізе білу. Экономикалық теорияның базалық білімдермен 

сәйкестендіру яғни ақпаратты қабылдау мен талдай білу   

Бағдарлама жетекшісі: Утебаева Ж.А. 

Кафедра: Экономика и менеджмент» 

 

Men 2214  Менеджмент  

 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Басқару талдауы, Қаржылық басқару. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области менеджмента. 

Краткое содержание курса: Предмет и методы науки менеджмент. Методологические 

основы менеджмента. Внутренняя и внешняя среда орган. Информационное обеспечение 

управления. Коммуникации в менеджменте. Управленческие решения. Методы 

управления. Планирование в менеджменте. Организация как функция менеджмента. 

Мотивация в менеджменте. Контроль в системе менеджмента. Руководство: власть и 

влияние. Лидерство: стиль руководства. Управление конфликтами. Деловой этикет 

менеджера. 

Результаты обучения: Знать сущность и содержание базовых экономических терминов и 

понятий, используемых при изучении других экономических дисциплин; 

Понимать содержание базовых экономических терминов и понятий. Иметь навыки 

самостоятельной творческой работы, применять знания экономической теории при 

решении ситуационных и практических задач. Иметь готовность сформулировать ту или 

иную экономическую проблему и способность предложить различные пути ее решения  

Уметь определять затраты на оплату труда; распределять накладные расходы; проводить 

калькуляцию себестоимости продукции с полным распределением затрат и по 

переменным издержкам. Уметь анализировать и воспринимать информацию в 

соответствии с базовыми знаниями экономической теории 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика  и менеджмент» 

 

Mar 2214 Маркетинг 

 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Сандық экономика, Басқару талдауы 

Оқу мақсаты: студенттердің халықаралық маркетинг саласындағы теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Маркетингтің анықтамасы, маркетинг ұғымдарының 

эволюциясы. Маркетингтің жаңа парадигмасы. Маркетингтік орта. Маркетингтік 

зерттеулерді ұйымдастыру. Оқу жоспары. Мәселені анықтау және зерттеудің мақсатын 

қою.Зерттеудің тұжырымдамасы мен дизайнын әзірлеу. Зерттеудің сапалы әдістері. 

Маркетингтің ақпараттық жүйесі. 

Байланыс жүйесі туралы түсінік. Коммуникациялық саясат құралдары, PR түсінігі, 

сатуды жылжыту түсінігі, ерекшеліктері мен түрлері. 

Оқыту нәтижелері: Шарттарды дайындау және жасасу тәртібін, халықаралық 

маркетингтің әлемдік экономиканың дамуындағы рөлі мен рөлін түсіну; 

Кәсіпорындардың (фирмалардың) бәсекеге қабілеттілігін анықтау үшін көрсеткіштер 

жүйесін құруды қолдана білу. 

Стратегиялық мақсаттар мен халықаралық өсудің құралдарын есептей білу 

кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігі; 

Ба5дарлама жетекшісі: Жакупова А.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Mar 2214Маркетинг 

 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Цифровая экономика, Управленческий анализ 

Цель изучения: формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  

навыков  в  области международного маркетинга. 

Краткое содержание курса: Определение маркетинга, эволюция концепций 

маркетинга. Новая парадигма маркетинга. Маркетинговая среда. Организация 

маркетинговых исследований. План проведения исследования. Определение проблемы и 

постановка цели исследования.Разработка концепции и проекта исследования. Методы 

качественных исследований. Маркетинговая информационная система  

Понятие системы коммуникации. Средства коммуникационной политики.Понятие 

PR.Понятие, особенности и виды стимулирования сбыта 

Результаты обучения: Понимать  процедуру  подготовки  и заключения  контрактов,  

сущность  и  роль  международного  маркетинга  в  развитии  мировой  экономики; Иметь  

навыки  использования   формирования   системы    показателей    по    определению 

конкурентоспособности предприятий (фирм). Уметь   рассчитать  стратегические  цели  и  

средства  повышения        международной  

конкурентоспособности  предприятий; 

Руководитель программы: Жакупова А.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

KF  2214 Корпоративные финансы 

 

Пререквизиты: Введение в финансы  

Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники, Балансоведение 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области корпоративных финансов.  

Краткое содержание курса: Финансы корпораций: основы организации и содержание 

их финансовой среды. Математические основы финансово-экономических расчетов при 

принятии финансово-кредитных решений. Долгосрочные активы корпораций. Оборотный 

капитал корпораций. Затраты на производство и реализацию продукции корпорации и их 

финансирование. Формирование, распределение и эффективность использования доходов 

корпорации. Собственный капитал корпорации. Заемные источники финансирования 

корпорации. Стоимость и структура капитала корпорации. Оценка финансового состояния 

корпорации и пути достижения финансовой устойчивости.  Финансовая 
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несостоятельность и финансовое оздоровление корпораций. Финансовое планирование 

корпорации. 

Результаты обучения: Знать основные категории и принципы корпоративных 

финансов, основы формирования  и размещения капитала. Понимать механизм 

формирования затрат на производство  и реализацию  продукции, получения и 

распределения доходов. Иметь представление о методике оценки финансового состояния 

корпорации, планирования финансов компании. Иметь навыки  проведения  анализа  

финансового состояния  корпорации и комплексного экономического анализа. Уметь 

составить Opt финансовый план и разработать эффективную стратегию  управления 

финансами корпораций. Иметь подготовку  для получения знаний в области 

корпоративных финансов. Уметь генерировать пути улучшения системы формирования, 

использования финансов корпораций. 

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KK  2214 Кәсіпорын қаржысы 

 

Пререквизеттері: Кіріспе қаржы 

Постреквизиттері: Бағалы қағаздар нарығы/,Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін 

талдау 

Оқу мақсаты:  шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы кәсіпорынның Экономика мазмұны.  

Кәсіпорынның капиталы және қаржы ресурстары. Кәсіпорынның қаржысын 

ұйымдастыру. Кәсіпорынның қаржысын басқару. Кәсіпорынның шығыстары. 

Кәсіпорынның табыстары. Кәсіпорынның пайдасы.  Қаржыландырудың қайнар көзі және 

негізгі капиталы. Айналым капиталын ұйымдастыру, қалыптастыру және қолдану. 

Инвестициялар. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорын қаржысының экономикалық мәнін сипаттайтын негізгі 

теориялық түсініктерін білу: - курстың негізгі түсініктерін білу,  -  заңдық және 

нормативтік құқықтық актілер, кәсіпорынның қаржылық қызметін реттейтін;- кәсіпорын 

қаржыларын басқаруда отандық және шетел тәжірибесі;  - кәсіпорынның қаржылық 

қызметін басқарудың негізгі әдістері;  - кәсіпорын қызметін қаржыландырудың қайнар 

көздері.   

Кәсіпорынды басқаруда қаржылық-несиелік механизмді түсіну.   Дағдысының болуы:- 

кәспорыннң қаржылық есеп беруімен жұмыс жасау;  - компанияның қаржылық жағдайын 

талдауды жүргізу;  - инвестициялық шешімдерді қабылдау.  Білу: - коммерциялық 

ұйымдардың қаржылық Экономика и менеджментлық басшылығын ұйымдастыру;  

- қаржылық талдаудың инструменттері мен типологиялық әдістерін қолдану;Қаржылық 

талдау әдістері мен тәсілдерін үйрену 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

FP  2214 Финансы предприятий 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Рынок ценных бумаг,Анализ финансовой отчетности предприятия  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области финансов хозяйствующих субъектов. 

Краткое содержание курса: Экономическое содержание финансов предприятий. 

Финансовые ресурсы и капитал предприятий. Организация финансов предприятий. 

Управление финансами предприятий. Расходы предприятий. Доходы предприятий. 
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Прибыль предприятий. Основной и оборотный капитал предприятий. Инвестиции. 

Финансовое состояние предприятий. 

Результаты обучения: основы теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансов предприятий, их место в общей системе финансов и роль в экономике 

страны принципов, форм и методов организации финансовых отношений на 

предприятиях; 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие финансовую 

деятельность предприятия; - отечественный и зарубежный опыт управления финансами 

предприятия;- основные методы управления финансовой деятельностью предприятия;  

- источники финансирования деятельности предприятия.Иметь навыки:-работы с 

финансовой отчетностью предприятия;- проведения анализа финансового состояния 

компании;- принятия инвестиционных решений. Уметь:- организовать руководство 

финансово-экономической деятельностью предприятий;- применять типовые методики и 

инструментарий финансового анализа; - определять потребность предприятий в 

финансовых ресурсах на планируемый период; - проводить финансово-экономический 

анализ планируемых затрат в интересах повышения эффективности использования 

денежных средств; - оценивать финансовую результативность деятельности компании, 

перспективы развития и возможные последствия. - выявлять проблемы экономического 

характера при анализе данных отчетности; - выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; - делать прогноз развития предприятия на основе 

выявленного тренда или на основе соответствия нормативным значениям.  

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

AN  2215  Аудит негізі  

 

Пререквизеттері:   Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Кәсіби аудит. 

Оқу мақсаты:    құқықтық негіздер, этикалық нормалар мен аудит есебі облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.    

Курстың қысқаша мазмұны: Аудиттің даму тенденциясы және мәні, пайда болу 

жағдайы.Аудиторлық қызметтің әлемдік тәжірибесі және функциялары, пәні.Аудиторлық 

қызметтің теориялық негіздері.Аудиторлық істің этикалық-құқықтық тетіктері. Аудитті 

ақпаратпен қамтамасыз ету. Аудиторлық қызметті басқару парадигмасы.Аудиторлық 

қызметті әдістемелік қамтамасыз ету. 

Оқыту нәтижесі: Аудиттің құрастыру кезеңдерін білу;Аудиттің негізгі қызметтерін 

түсіну.  Іскерлік ақпарат қайнар көздерін жіктеу дағдысынң болуы;  Аудиттің мақсаты мен 

объектісін анықтай білу.   Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету;  

Аудиторлық тексерісті ұйымдастыра білу. Аудитті этико – құқықтық реттеу сұрақтарында 

жеткілікті дайындыққа ие болу; Аудитті жақсарту жолдарын шеше білу.  

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра «Қаржы және есеп» 

 

OA   2215 Основы аудита  

 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Профессиональный аудит 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области правовых основ, этических норм и задач аудита.  

Краткое содержание курса: Условия возникновения, сущность и тенденции развития 

аудита. Предмет, функции и мировой опыт аудиторской деятельности. Теоретические 

основы аудиторской деятельности. Этико-правовые механизмы аудиторского дела. 

Информационное обеспечение аудита. Парадигмы управления аудиторской 
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деятельностью. Методологическое обеспечение аудиторской деятельностью. 

Результаты обучения: Уметь: оценить качество исходных данных,  организовать 

аудиторскую проверку. Иметь: достаточную подготовку в вопросах этико – правового 

регулирования аудита; Уметь: генерировать пути улучшения аудита. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ATT  2215 Аудиттін теориясы мен тәжірибесі 

 

Пререквизеттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Аудитті жүргізудің әдістемелік негіздері 

Оқу мақсаты: аудит теориясы мен тәжірибесі облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Ақпараттық база, аудиттің қаржылық есебінің 

мақсаттары және тәсілдерін өткізу. Қаржы нәтижелерін қалыптастыру және жүзеге асыру 

аудиттің циклі. Аудитті жоспарлау және мәліметтерді электронды өндеу. Аудит өндіру 

циклі ретінде. Міндет және капитал аудиті. Аудиторлық қорытынды.қпарат база, көзде 

және қаржылық есептiлiктiң аудитiнiң жүргiзуiне тәсiлдер. Өткiзудiң циклдасы аудит 

және қаржы нәтижелерiн қалыптастыру. Аудиттiң жоспарлауы және деректердi 

электрондық өңдеу. Өндiрiстiң циклы аудит. Мiндеттемелердi аудит және капитал. 

Аудиторлық қорытынды. 

Оқыту нәтижесі: Аудитті құрастыру кезеңдерін білу; Аудиттің негізгі қызметтерін 

түсіну.  Іскерлік ақпарат қайнар көздерін жіктеу дағдысынң болуы;  Аудиттің мақсаты мен 

объектісін анықтай білу.   Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету;  

Аудиторлық тексерісті ұйымдастыра білу. Аудитті этико – құқықтық реттеу сұрақтарында 

жеткілікті дайындыққа ие болу; Аудитті жақсарту жолдарын шеше білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

TРA   2215 Теория и практика аудита 

 

Пререквизиты: Основы  бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Основы методологии ведения аудита. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области теории и практик аудита. 

Краткое содержание курса: Информационная база, цели и подходы к проведению 

аудита финансовой отчетности. Аудит цикла реализации и формирования финансовых 

результатов. Планирование аудита и электронная обработка данных. Аудит цикла 

производства. Аудит обязательств и капитала. Аудиторское заключение.   

Результаты обучения: Знать: этапы становления аудита; Понимать: основные 

функции аудита. Иметь: навыки классификации источников деловой информации; Уметь: 

определять цели и объекты аудита. Иметь: готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути её решения. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KE2   3303 Қаржылық есеп 2 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 1 

Постреквизиттері: Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп және аудит, Aудит және  

сенімділікті белгілеу, , ХҚЕС- на  сәйкес бюджеттік мекемелердегі есеп және есеп беру.  

Оқу мақсаты: қаржылық есеп беру қалыптасуында студенттердің теориялық білімдері 
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мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

формировании финансовой отчетности. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорындарды біріктіру. Сатып алу әдісі. (ХҚЕС IFRS 

3).  

Шоғырландырылған қаржылық есептілік (ХҚЕС IAS 27).   Инвестициялық мүлік 

(ХҚЕС IAS 40). 

Байланысқан тарап (ХҚЕС IAS 24).Бағалау міндеттемелері, шартты міндеттемелер 

және шартты активтер (ХҚЕС IAS 37).Ақшаның уақытша құны. Жалға беру есебі (ХҚЕС 

IAS 17).Салық және пайда (ХҚЕС IAS 12).Валюталық ресурстар өзгерісінің әсері. (ХҚЕС 

IAS 21).Қауымдасқан компанияларға инвестициялар  (ХҚЕС IAS 28).Есеп және қаржы 

құралдарын бағалау  (ХҚЕС IAS 32 и 39).Бірлесіп бақыланатын активтер бірлесіп 

бақыланатын компаниялар  (ХҚЕС IAS 31). Акцияға  пайда (ХҚЕС IAS 33).Компанияның 

есеп саясатындағы өзгерістер  (ХҚЕС IAS 8).Айналымнан тыс сатуға арналған активтер .  

(ХҚЕС (IFRS)5). 

Оқыту нәтижесі: Қаржылық есеп беруден халықаралық стандарттармен сәйкестікте 

қаржы есепке алулар мен, әдістер және формаларын білу; Қаржылық есеп беруден 

халықаралық стандарттармен сәйкестікте қаржы есепке алулар ұйымдар және жүргізулер 

ретін түсіну керек. Кәсіпорындарға шаруашылық құралдарға және процесстерге есепке 

алуларға ұйымда және жүргізуде дағдылар алу керек; Валюталық курстардың 

өзгерістердің жалдаудың, табыс салықтың, қаржы аспаптардың, корпоратив аралық 

инвестициялардың, ықпалдың есепке алуы өткізе білу керек. Оның шешімдер жолдар 

көрсету мәселені және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; Білу: шаруашылық 

субъекттің мерзімін ұзартқан қаржы есеп беру құрау керек, қаржы есеп беруден 

халықаралық стандарттармен сәйкестікте шаруашылық субъекттің қаржы есепке алулар 

жүргізулер реті ұйымдастыру керек. Алдыңғы қатарлы технологияларға облыста білімдер 

алу үшін жеткілікті әзірлеуді алу керек; Қаржылық есептеу нәтижесінен халықаралық 

стандарттармен сәйкестікте қаржы есепке алуларға ұйымда және жүргізуде жақсартулар 

жолдарын шығара білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

FU2   3303 Финансовый учет 2 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 1. 

Постреквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях, Аудит и 

выражение уверенности, Учет и отчетность государственных учреждений, Учет и 

отчетность в бюджетных организациях в соответствии с МСФО.  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в формировании финансовой отчетности . 

Краткое содержание курса: Объединение предприятий. Метод покупки (МСФО IFRS 

3). Консолидированная финансовая отчетность (МСФО IAS 27). Инвестиционная 

собственность (МСФО IAS 40). Связанные стороны (МСФО IAS 24). Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы   (МСФО IAS 37). Временная 

стоимость денег. Учет аренды (МСФО IAS 17). Налоги на прибыль (МСФО IAS 12). 

Влияние изменения валютных ресурсов (МСФО IAS 21). Инвестиции в ассоциированные 

компании (МСФО IAS 28). Учет и оценка финансовых инструментов (МСФО IAS 32 и 

39). 

Совместно-контролируемые активы, совместно-контролируемые компании (МСФО 

IAS 31). Прибыль на акцию (МСФО IAS 33). Изменения в учетной политике компании 

(МСФО IAS 8). Внеоборотные активы, предназначенные для продажи (МСФО (IFRS)5).  

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы финансового учета в 
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соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;  Понимать 

порядок организации и ведения финансового учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Иметь навыки в организации и ведении учета 

хозяйственных средств и процессов предприятия;  Уметь вести учет аренды, подоходного 

налога, финансовых инструментов, межкорпоративных инвестиций, влияния изменений 

валютных курсов. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения;  Уметь:  составлять консолидированную финансовую отчетность 

хозяйствующего субъекта, организовать порядок ведения финансового учета 

хозяйствующего субъекта в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий;  Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении 

финансового учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KEHS  3303 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары  

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 1. 

Постреквизиттері: Өсімдік  өнімін өндіру өндірісінің есебі мен аудиті, Мемлекеттік 

мекемелеріндегі есеп және есеп бер ,Аудит мемлекеттік мекемелердің, ХҚЕС- на  сәйкес 

бюджеттік мекемелердегі есеп және есеп беру. 

Оқу мақсаты: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын қолдану саласында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Осы курста негізгі анықтамалар, әдістер және 

халықаралық қаржылық есептің стандарттары қарастырылған: ХҚЕС (IFRS) 1 « ХҚЕС 

бірінші рет қабылдау », ХҚЕС (IАS) 41 «Ауыл шаруашылығы», ХҚЕС (IFRS) 6 

«минералды ресурстарды бағалау», ХҚЕС (IАS) 23 «Қарыздар бойынша шығындар»,   

«Мемлекеттік субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу», 

ХҚЕС (IFRS) 4 «сақтандыру келісім шарттары», ХҚЕС (IFRS) 2 «акцияларға негізделген 

төлем», ХҚЕС (IFRS) 8 «Операциялық сегменттер», ХҚЕС (IАS) 26 «Есепке алу және есеп 

беру бойынша зейнетақы жоспарлары», ХҚЕС (IАS) 29 « гиперинфляция жағдайында 

қаржылық есептілік». 

Оқыту нәтижесі: Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес 

қаржылық есептің әдістері мен нысандарын, мәнін білу; Қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарттарына сәйкес қаржылық есепті жүргізу мен ұйымдастыру тәртібін 

түсіну. Кәсіпорынның үрдісінің, шаруашылық құралдарының есебін жүргізу мен 

ұйымдастыру дағдылараның болуы; Жалға алу, табыс салығы, қаржылық құралдар, 

корпоративаралық инвестициялар, валюта бағамы өзгеру әсерінің есебін жүргізе алу. 

Мәселені жинақтап, оны шешу жолдарын көрсете білу; Шаруашылық субъектінің 

консолидерленген есеп беруін құрастыра білу, қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес шаруашылық субъектісінің қаржылық есепті жүргізу тәртібін 

ұйымдастыра білу. Озық технологиялар облысында білімдер алу үшін, жеткілікті 

дайындыққа ие болу; Ұйымда қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына 

сәйкес қаржылық есепті жүргізу мен ұйымдастырудың жақсарту жолдарын іздестіре білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 
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MSFO  3303 Международные стандарты финансовой отчетности  

 

Пререквизиты: Финансовый учет 1 

Постреквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях, Аудит и 

выражение уверенности, Учет и отчетность государственных учреждений, Учет и 

отчетность в бюджетных организациях в соответствии с МСФО. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения международных стандартов финансовой отчетности.  

Краткое содержание курса: В данном курсе рассматриваются основные определения, 

методы и приемы международных стандартов финансовой отчетности, таких как:МСФО 

(IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые», МСФО (IАS) 41 «Сельское хозяйство», МСФО 

(IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов», МСФО (IАS) 23 «Затраты по 

займам»,   «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», МСФО (IFRS) 2 «Платеж 

основанный на акциях», МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», МСФО (IАS) 26 

«Учет и отчетность по пенсионным планам», МСФО (IАS) 29 «Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции». 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы финансового учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;   Понимать 

порядок организации и ведения финансового учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Иметь навыки в организации и ведении учета 

хозяйственных средств и процессов предприятия;  Уметь вести учет аренды, подоходного 

налога, финансовых инструментов, межкорпоративных инвестиций, влияния изменений 

валютных курсов. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения;  Уметь:  составлять консолидированную финансовую отчетность 

хозяйствующего субъекта, организовать порядок ведения финансового учета 

хозяйствующего субъекта в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий;  Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении 

финансового учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BEKT  3218 Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялары  

 

Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Туристік және қонақ үй қызметі  қаржылық есеп беруіне талдау 

жүргізу, Ауылшаруашылық кәсіпорынның қызметін талдау. 

Оқу мақсаты:  бухгалтер жұмысының автоматтандырылуына бағытталған, қазіргі 

заманға сай бағдарлама  құралдарын студенттерге игерту. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстанға бухгалтерия» конфигурацияның негізгі 

жұмыстары. Есептің жалпы параметрлері. Банктік және кассалық жүйелердің есебі. Қорды 

есеп. Контрагенттермен өзара есеп айырысудың есебі. Негізгі құралдар есебі. Материалды 

емес активтердің есебі. Кадрлық есеп және ұйымдардағы жұмысшылардың төлем 

ақысының есебі. Өндірісі есебі. 

Оқыту нәтижесі: Бухгалтерлік және салықтық есепке алуды автоматтандыруға 

мүмкіндік беретін жаңа ұрпақтың әмбебап жүйесін білу; пакеттің құрылымы мен 

тағайындалуын түсіну «1С: Кәсіпорын Қазақстан үшін 8.0 бухгалтериясы». «1С: 

Кәсіпорын» Қазақстан үшін 8.0 бухгалтериясы». Конфигурациясында жұмыс жасай білу.  

Кәсіби облысында құрылғы ретінде қазіргі компьютерлік технологияларды қолдана 

алу. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі; Конфигурация 
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жұмысын бағалай білу «1С: Кәсіпорын Қазақстан үшін 8.0 бухгалтериясы». Басқа да 

қызмет түрлерін жүзеге асыратын, ұйымда есепті автоматтандыру мен ұйымдастыра білу 

Озық технологиялар облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие 

болу; «1С: Кәсіпорын Қазақстан үшін 8.0 бухгалтериясы» конфигурациясында есеп 

көрсеткіштерін жақсартудың жолдарын жұмылдыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

 

KND 3216 Қаржы нарығы және делдалдары 

 

Пререквизеттері: Корпоративті қаржы. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алу. 

Оқу мақсаты: қаржы нарығы және делдалдары облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны Қаржы нарығының инфрақұрылымы және оның құрамдас 

элементі. Ақша нарығы және оның құралдары.Депозит нарығы және оның қаржы 

құралдары. Несие нарығы, оның мәні мен мағынасы. Валюталық нарық және валюталық 

операциялар. Құнды қағаздар нарығы, оның функциялары және құрылымы. Қаржылық 

делдал және қаржылық делдалдар. Инвестициялық компаниялар және қорлар. Сақтау 

компаниялар және қорлар. Арнайы қаржылық-несиелік институттар.Қазақстанның қаржы 

нарығының негізгі құқықтық реттеуі. Құнды қағаздардың халықаралық нарығы. Шет 

елдердің зейнетақы жүйесі. Әлемдік несиелік нарық.  

Оқыту нәтижесі: Қаржы нарығының теориялық және тәжірибелік аспектілерін білу. 

Заңға сәйкес  және қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына жағдайына 

сәйкес ұйымның экономикалық және қаржылық қызметін кәсіби шешу. Әр түрлі қаржы 

институттарының және олармен ұсынатын қызметтерді оқу. Қаржы делдалдары мен 

қаржы нарығының кәсіби қатысушыларының қызметтерін талдау.  Баға белгілеу әдістері 

мен, оны басқару стильдерін оқып үйрену; ішкі және халықаралық қаржы нарығы 

қызметінің әдістерін оқып үйрену.   

Бағдарлама жетекшісі: Сызыдкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

FRP 3216 Финансовые рынки и посредники 

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы. 

Постреквизиты: Государственные закупки. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области финансовых рынков и посредников. 

Краткое содержание курса: Инфраструктура финансового рынка и его составные 

элементы. Денежный рынок и его инструменты. Депозитный рынок и его финансовые 

инструменты. Кредитный рынок,  его сущность и значение. Валютный рынок и валютные 

операции. Рынок ценных бумаг, его функции и структура. Финансовое посредничество и 

финансовые посредники. Инвестиционные компании и фонды. Страховые компании и 

фонды. Специализированные финансово-кредитные  институты. Правовые основы 

регулирования финансового рынка Казахстана. Международный рынок ценных бумаг. 

Пенсионные системы зарубежных стран. Мировой кредитный рынок. 

Результаты обучения: Знать: диалектико-материалистического понимания процессов, 

происходящих в жизни, профессиональной. Иметь навыки: ведения исследовательской 

работы. Уметь: развитие научного мышления. Иметь навыки: учебной и личной 

ответственности, обеспечивающей качественную профессиональную подготовку 

студента. Уметь: абстрактно логически мыслить. Иметь навык применения и 
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использования методов индукции и дедукции и критического анализа. Уметь: оценить 

возможные риски и пути минимизации их негативных последствий. Иметь достаточную 

подготовку для решения  деловых  ситуаций, принятия управленческих решений по 

ведению бизнеса  и  работе на финансовом рынке 

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BKN 3216 Бағалы қағаздар нарығы 

 

Пререквизеттері:  Кәсіпорын қаржысы 

Постреквизиттері: Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау 

Оқу мақсаты: бағалы қағаздар нарығы облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстанда қор нарығын қалыптастыру. Құнды 

қағаздардың нарығын реттеу.Акционерлі қоғамдардың акциялары. Облигациялар. 

Қазақстандағы мемлекеттік құнды қағаздар. Вексель – ұзақ міндет ретінде. Өндірістік 

құнды қағаздар. Қор нарығының инфрақұрылымы. Бағалы қағаздар нарығының 

конъюнктурасы. Қор биржасынының қызметін ұйымдастыру. Брокерлік фирмалардың 

қызметінің негіздері. Биржа сауданың механизмі. Шет елдердің құнды қағаздар 

нарығының қоры. Инвестициялық қорлардың қызметі және бағалы қағаздар нарығындағы 

мемлекеттік емес зейнетақы қорлары.Кәсіпорынның инвестициялық қызметі.  

Оқыту нәтижесі: Студенттердi теориялық практикалық бағалы қағаздармен жұмыс 

істеумен қамтамасыз ету және дайындау. Қазақстан Республикасындағы және басқа 

жақын және шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік 

қалыптастырып, қызмет ету механизмін түсініп, бағалы қағаздар нарығының субъектілері 

туралы, биржалық іс туралы; - бағалы қағаздар түрлерін оқып үйреніп және олардың 

табыстылығының көрсеткіштері мен бағалы қағаздар портфелінің қалыптасуына, 

биржалық операциялар механизмі, мемлекеттік реттеу жүйесі мен бағалы қағаздар 

нарығының өзін-өзі реттеуі; - бағалы қағаздар табыстылығына баға  беруді үйреніп, 

биржалық нарықтың конъюнктура сын талдау мен болжамдау, бағалы қағаздар 

нарығындағы инвестициялық қауіп-қатердің болуы; -  есеп берудің тәжірибелік 

тәлімдерін, нарықтық баға көрсеткіштерін талдау мен болжамдауанали,  бағалы қағаздар 

табыстылығы мен өтімділік, биржаллық индекстер. Бағалы қағаздармен жұмыс істеу үшін 

студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

RZB 3216 Рынок ценных бумаг 

 

Пререквизиты: Финансы предприятий 

Постреквизиты: Планирование бюджетных ассигнований. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области рынка ценных бумаг. 

Краткое содержание курса: Формирование фондового рынка в Казахстане. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Акции акционерных обществ. Облигации. 

Государственные ценные бумаги в Казахстане. Вексель - как долговое обязательство. 

Производные ценные бумаги. Инфраструктура фондового рынка. Конъюнктура рынка 

ценных бумаг. Организация деятельности фондовой биржи. Основы деятельности 

брокерской фирмы. Механизм биржевой торговли. Фондовые рынки ценных бумаг 

зарубежных стран. Деятельность инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов на рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность предприятий  

Результаты обучения: Понимать механизм функционирования рцб, особенности 
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деятельности субъектов фондового рынка. Знать виды ценных бумаг и показатели их 

доходности, подходы к формированию портфелей ценных бумаг. Иметь навыки: расчета, 

анализа и прогнозирования показателей рыночной стоимости, доходности, ликвидности 

ценных бумаг, биржевых индексов. Уметь: давать оценку доходности ценных бумаг, 

анализировать и прогнозировать конъюнктуру биржевого рынка, инвестиционного риска 

на рынке ценных бумаг. Иметь готовность сформировать проблему и способность 

показать пути ее решения. Уметь формировать и диверсифицировать портфель ценных 

бумаг. Уметь организовать участие граждан РК в государственной программе «Народное 

IPO». Иметь достаточную подготовку  для приобретения  знаний в области финансового 

рынка. Уметь генерировать пути улучшения работы рынка ценных бумаг. 

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

Sak/ 3217 Сақтандыру 

 

Пререквизеттері: Ақша. Несие. Банктер 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алу 

Оқу мақсаты: сақтандыру облысында теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: «Сақтандыруға» кіріспе. Сақтандырудың экономикалық 

мәні.Сақтандырудың классификациясы. Тәуекелддің түсінігі және оның экономикалық 

әсерлер. Сақтандыру сұрақтарының заңды регламентациясы. ҚР сақтандыру нарығының 

институционалды құрылымы. Сақтандыру компания қызметін ұйымдастыру. Өзекті қызмет. 

ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. Қайта сақтандыру – сақтандыру 

компаниялардың қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі. 

Оқыту нәтижесі: Нарықтық үнемдеулерде сақтандырудың мәнін білу, сақтандыру 

шаруалар, сақтандыру нарық сақтандыруларды, ұйымды жіктеуді және негізгі терминдерді; 

сақтандыру серіктестіктерінің тәртібін жасауға негіздерін түсіну керек және мемлекеттік 

сақтандыру қадағалауының қызметін білу.   

Сақтандыру қызметтерін тұтынушыларға сапалы  сақтандыру келісім шарттарын шешу 

дағдыларын алу керек, солай сақтандыру серіктестігінде өкілге сапалы, сақтандыруда және 

қайта қауіпсіздендіруде келісім шарттарында әр түрлі түрлерде сақтандыру серіктестігі және 

шешімдегі қызметті талдауда сақтандыру терминологиясын пайдалана білу керек.  Оны 

шешуге жолдар көрсету мәселесі және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; 

активизацияда сақтандыру серіктестігінің шығындарын анықтау төлемдерді жүзеге асыру 

бойынша есептер шеше білу керек.   Тәуекелдерді минимизациялауда ықтимал әдістерді 

қолдануларға нәтижелі зардаптарды талдауды өткізуді ұйымдастыра білу керек.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және аудит» 

 

Str/ 3217 Страхование 

 

Пререквизиты: Деньги. Кредит. Банки. 

Постреквизиты: Государственные закупки. 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования. 

Краткое содержание курса: Введение в «Страхование».Экономическая сущность и 

назначение страхования. Классификация страхования.Понятие риска и его экономические 

последствия. Законодательная регламентация вопросов страхования.Институциональная 

структура страхового рынка РК.Организация деятельности страховой компании. Актуарная 

деятельность.Фонд гарантирования страховых выплат РК. Перестрахование – составная 

часть финансовой устойчивости страховой компании. 
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Результаты обучения: Знать значение страхования в рыночной экономике, классификацию 

и основные термины страхования, организацию страхового дела, страховой рынок; понимать 

основы порядка создания страховых компаний и деятельность государственного страхового 

надзора. Иметь навыки заключения страховых договоров как в качестве потребителя 

страховых услуг, так и в качестве представителя страховой компании, уметь пользоваться 

страховой терминологией при анализе деятельности страховой компании и при заключении 

различных видов договоров страхования и перестрахования. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь  решать  задачи 

по определению затрат страховой компании при активизации и осуществлению выплат. 

Уметь организовать проведение анализа  последствий в результате использования 

возможных способов минимизации рисков. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области страхования; уметь определять величину страховых взносов 

и выплат с учетом различных систем ответственности, идентифицировать риски, оценивать 

их, выбирать способы их минимизации. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KKS/ 3217 Кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру 

 

Пререквизеттері: Қазіргі ақша теориясы 

Постреквизиты: Мемлекеттік сатып алу   

Оқу мақсаты: кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметінің 

құқықтық негіздерін реттеу.Сақтандыру тарифтердің теориялық негіздерін құрастыру. 

Сақтандыру резервтері және оның қалыптасуы.Қаржы тәукелдерін сақтандыру. Кәсіпкерлік 

тәуекелдерді сақтандыру. Сақтандыру жауапкершілігі. Қайта сақтандырудың экономикалық 

мәні. 

Оқыту нәтижесі: Нарықтық үнемдеулерде сақтандырулардың мәнін білу, сақтандыру 

шаруаларын, сақтандыру нарық сақтандыруларын, ұйымды жіктеуді және негізгі 

терминдерді; сақтандыру серіктестіктерінің тәртібін жасаулар негіздерін түсіну керек және 

мемлекеттік сақтандыру қадағалауының қызметін білу.  Сақтандыру қызметінде тұтынушыға 

сапалы сақтандыру келісім шарттарына шешуге дағдыларын алу керек, солай сақтандыру 

серіктестікте өкілге сапада, сақтандыруда және қайта қауіпсіздендірде келісім шарттарында 

әр түрлі түрлерде сақтандыру серіктестіктері және шешімде қызметте талдауда сақтандыру 

терминологиясымен пайдалана білу керек. Оның шешуге жолдар көрсету мәселені және 

қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; активизацияда сақтандыру серіктестік 

шығындарын анықтау бойынша есептер шеше білу керек және төлемдердің жүзеге асыруын 

бақылау. Тәуекелдерді минимизациялауда ықтимал әдістерді қолдану нәтижесіндегі 

зардаптарды талдаудың өткізуін ұйымдастыра білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SPD/  3217 Страхование предпринимательской деятельности 

 

Пререквизиты: Современная теория денег. 

Постреквизиты: Государственные закупки 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание курса: Правовые основы и регулирование страхования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Теоретические основы 

страховых тарифов.  Страхование финансовых  рисков.  Страхование предпринимательских 
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рисков предпринимателей. Страхование ответственности предпринимателей. Экономическая 

сущность перестрахования рисков. 

Результаты обучения: Знать значение страхования предпринимательской деятельности в 

экономике, классификацию и основные термины, организацию страхового дела в 

предпринимательстве; понимать основы порядка создания страховых компаний и 

деятельность государственного страхового надзора. Иметь навыки заключения страховых 

договоров как в качестве потребителя страховых услуг, так и в качестве представителя 

страховой компании, уметь пользоваться страховой терминологией при анализе 

деятельности страховой компании и при заключении различных видов договоров 

страхования и перестрахования. Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения; уметь  решать  задачи по определению затрат страховой компании 

при активизации и осуществлению выплат,  организовать проведение анализа  последствий в 

результате использования возможных способов минимизации рисков в 

предпринимательской деятельности. Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области страхования; уметь определять величину страховых взносов и выплат с 

учетом различных систем ответственности, идентифицировать риски, оценивать их, 

выбирать способы их минимизации. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

KTBU   3218 Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 

 

Пререквизиты: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде). 

Постреквизиты: Туристік және қонақ үй қызметі  қаржылық есеп беруіне талдау 

жүргізу, Ауылшаруашылық кәсіпорынның қызметін талдау. 

Цель изучения: освоение студентами современных программных средств, 

ориентированных на автоматизацию работы бухгалтера. 

Краткое содержание курса: Основы работы с конфигурацией «Бухгалтерия для 

Казахстана». Общие параметры учета. Учет банковских и кассовых операций. Учет 

запасов. Учет взаиморасчетов с контрагентами Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов Кадровый учет и учет заработной платы работников организации 

Учет производства Учет НДС Отчетность. 

Результаты обучения: Знать об универсальной системе нового поколения, 

позволяющей автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет; понимать назначение и 

структуру пакета «1С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия для Казахстана». Иметь навыки 

работы в конфигурации «1С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия для Казахстана». Уметь 

использовать современные компьютерные технологии в качестве инструментария в своей 

профессиональной области. Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения;  Уметь оценить работу конфигурации «1С: Предприятие 8.0 

Бухгалтерия для Казахстана», организовать и автоматизировать учет в организациях, 

осуществляющих любые виды деятельности. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области передовых технологий; Уметь генерировать пути 

улучшения учетных показателей в конфигурации «1С: Предприятие 8.0 Бухгалтерия для 

Казахстана». 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы»» 

 

SEBKT  3218 Салықтық  есеп берудегі компьютерлік технологиялар  

 

Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп және аудит, Құрылыс 

кәсіпорынның қызметін талдау. 
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Оқу мақсаты: бухгалтер жұмысының автоматтандырылуына бағытталған, қазіргі 

заманға сай бағдарлама  құралдарын студенттерге игерту.  

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтық қызметтегі автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелер. (ААЖ). Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер (ААЖ).   «Салық». Салықтық 

есеп берудің ережелері. Бухгалтерлік есепті автоматтандыруға қосымша бағдарламалық 

өнімдері:  ИСИД, ЭФНО, НДС. Қазақстанға бухгалтерия»  конфигурацияның негізгі 

жұмыстары. Есептің жалпы параметрлері.  

Оқыту нәтижесі: Салық комитетіне кварталды есептерді жіберу мен қалыптасу 

тәртібін білу; «1С: Кәсіпорын», «ЭФНО», «ИСИД», «ҚҚС», «Соно»; бағдарламалар 

тағайындалуы мен құрылымын түсіну. Бухгалтерлік есеп автоматизациясы бойынша 

қазіргі бағдарламалар бойынша түсінік қалыптастыру;  Кәсіби облысында құрылғы 

ретінде қазіргі компьютерлік технологияларды қолдана алу.  Мәселені түйіндеп және 

оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі;  «1С: Кәсіпорын», «ЭФНО», «ИСИД», 

«ҚҚС», «Соно», бағдарламаларының жұмысын бағалай білу; басқа да қызмет түрлерін 

жүзеге асыратын, ұйымда есепті автоматтандыру мен ұйымдастыра білу; Озық 

технологиялар облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу; 

Салық есебінде компьютерлік технологияларды жақсарту жолдарын жұмылдыра білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

КТNO  3218 Компьютерные технологии в налоговой отчетности 

 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке). 

Постреквизиты: Учет и аудит в гостиничном бизнесе, Анализ деятельности  

строительных  предприятий 

Цель изучения: освоение студентами современных программных средств, 

ориентированных на автоматизацию налоговой отчетности.  

Краткое содержание курса: Автоматизированные информационные системы (АИС) в 

налоговой службе. Автоматизированная информационная система (АИС) «Налог». 

Правила предоставления и сдача налоговой отчетности. Вспомогательные программные 

продукты по автоматизации бухгалтерского учета: ИСИД, ЭФНО, НДС. Основы работы с 

конфигурацией «Бухгалтерия для Казахстана». Общие параметры учета.   

Результаты обучения: Знать о порядке формирования и отправки  квартальных 

отчетностей в налоговый комитет; понимать назначение и структуру программам «1С: 

Предприятие», «ЭФНО», «ИСИД», «НДС», «Соно».Иметь представление о современных 

программах по автоматизации бухгалтерского учета; Уметь использовать современные 

компьютерные технологии в качестве инструментария в своей профессиональной 

области.Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения; Уметь оценить работу программам «1С: Предприятие», «ЭФНО», «ИСИД», 

«НДС», «Соно», уметь организовать и автоматизировать налоговый учет в организациях, 

осуществляющих любые виды деятельности.Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области передовых технологий;Уметь генерировать пути 

улучшения компьютерных технологий в налоговой отчетности. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BZh  3219 Баланс жүргізу  

 

Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде),  

Корпоративті қаржы. 

Постреквизиттері: Экономикалық талдау  

Оқу мақсаты: әр түрлі баланс түрлерін талдау облысында студенттердің теориялық 
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білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Баланс жүргізу және бухгалтерлік баланс теориясына 

кіріспе. Баланс теорияның негіздері. Баланстық құрастыру. құрылтай баланстарды 

құрастыру ерекшеліктері.кезеңдік баланстар және олардың арасындағы айырмашылықтар. 

Бөліп шығару кезіндегі кәсіпорындарда балансты құрастыруын біріктіру. Тарату балансты 

құрастыру. Шоғырландырылған есептілік. Баланс саясатының және «креативті» есептің 

мәні. Актив және пассивтерді бағалауды реттеудің тәсіледрі. 

Оқыту нәтижесі: Бухгалтердің кәсіби қызметіне этикалық талаптарды білу; 

бухгалтерлік балансты құрастырудың негізін түсіну;  Нөлдік балансты құрастыруға 

дағдысының болуы; баланстық есептерді құрылымдық құрастыруды анықтай білу; 

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі; топтың қызмет ету 

кезеңінен кейінгі консолидирленген есеп беру көрсеткіштерін қалыптастырудың 

әдістемесін бағалай білу;  Шаруашылық операцияларды жүргізуді ұйымдастыра білу, 

шаруашылық жағдайларды шешудің оптималды нұсқасын түсіндіре білу; меншік 

жылжуының бар болуының тетігін бақылаудың жақсарту жолдарын жұмылдыра білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А.   

Кафедра: «есеп және қаржы» 

 

Bal   3219 Балансоведение 

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Экономический анализ, Информационно-коммуникационные 

технологии (на англ.языке). 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и  практических 

навыков по формированию и анализу различных видов баланса.  

Краткое содержание курса: Введение в теорию бухгалтерского баланса и 

балансоведение. Основы балансовой теории. Балансовые построения. Особенности 

составления  учредительного баланса. Периодические балансы и различия между ними. 

Составление объединительного баланса при реорганизации предприятия в формах 

разделения и выделения. Составление ликвидационного баланса. Консолидированная 

отчетность. Сущность балансовой политики и «креативного» учета. Способы 

регулирования оценок актива и пассива. 

Результаты обучения: Знать этические требования к профессиональной деятельности 

бухгалтера; понимать основы составления бухгалтерского баланса; Иметь навыки 

составления нулевого баланса; уметь определить структурное построение балансовых 

отчетов; Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения; уметь оценить методику формирования показателей консолидированной 

отчетности в последующие периоды деятельности группы; 

Уметь организовать проведение хозяйственных операций, их правовые, экономические 

и налоговые последствия, обосновывать оптимальные варианты решения хозяйственных 

ситуаций;  Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области анализа 

учетной и отчетной информации при принятии решений по совершенствованию 

хозяйственных операций; уметь генерировать пути улучшения механизма контроля за 

наличием и движением собственности. 

Руководитель программы: Михайлова О.В.   

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KKEBT  3219 Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін талдау 

 

Пререквизеттері: Кәсіпорын қаржысы. 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау, 

Оқу мақсаты: кәсіпорынның қаржылық есеп беруін талдау облысында студенттердің 
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теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қаржылық есебін талдау міндеттері. 

Қаржы есебін және бухгалтерлі есепті талдау. Қаржы есебін талдау әдістері және 

құралдары. Кредиторлық берешектерді талдау. Меншік капиталды талау. Пайда мен 

зияндар туралы есептерді талдау. Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп. Өтімділігін 

талдау. Капитал құрылымын талдау және ұзақ мерзімді төлем қабілеттілігі. Қызметтің 

нәтижелерін талдау.қаржылық есептің кешенді талдау. 

Оқыту нәтижесі: Қаржы резервтерін айқындалулар қаржылық есеп берулер, 

қабылдауларын, әдістемесінің талдауын білу; Қаржылық есептеу нәтижелерінің өткізілген 

талдау нәтижелерінің қолданылулары бағыттарын түсіну керек. Есепке алумен 

ақпараттық, техникалық және әдістемелік мүмкіндіктердің кәсіпорындардың қаржылық 

есеп берулері талдаудың өткізулері дағдыларын алу керек; есеп беру ақпаратын өңдей 

білу.  Потенциалды бар мәселелерді болжамдау мен қаржылық қауіп-қатерді шығара білу; 

Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін, қаржылық жағдайын бағалау бойынша жұмыстар 

орындау, баланс өтімділігін, кірістер, шығыстар мен пайдалар көрсеткіштерін талдау.     

Қаржылық есеп беруді талдау облысында білімдер алу үшін жеткілікті деңгейге ие болу;   

талдау әдістерін дұрыс қолдану, талдау қорытындыларын бағалау, қорытынды жасау. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

AFOP  3219 Анализ финансовой отчетности предприятия 

 

Пререквизиты: Финансы предприятий. 

Постреквизиты: Анализ хозяйственной деятельности предприятия, 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области анализа финансовой отчетности предприятия.  

Краткое содержание курса: Задачи анализа финансовой отчетности предприятия. 

Анализ финансовой отчетности и основы бухгалтерского учета.  Инструменты и методы 

анализа финансовой отчетности. Анализ кредиторской задолженности. Анализ 

собственного капитала. Анализ отчета о прибылях и убытках. Отчет о движении 

денежных средств. Анализ ликвидности. Анализ структуры капитала и долгосрочная 

платежеспособность. Анализ результатов деятельности. Комплексный анализ финансовой 

отчетности. 

Результаты обучения: Знать методику анализа финансовых отчётов, приёмы 

выявления и оценки производственно-экономических и финансовых резервов;  понимать 

направления использования результатов проведённого анализа. Иметь навыки 

выполнения финансового анализа с учётом информационных, технических и 

методических возможностей;  уметь аналитически обрабатывать учётную и отчётную 

информацию. 

Иметь готовность выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные 

проблемы, производственные и финансовые риски;  Уметь выполнять работы по оценке 

финансового состояния, рыночной активности, ликвидности баланса, экономической 

диагностике финансового состояния, анализу показателей прибыли и рентабельности. 

Уметь организовать и провести анализ на предприятии и в его структурных 

подразделениях, осуществлять контроль за движением финансовых потоков, 

целесообразностью осуществления затрат.    Иметь соответствующий уровень подготовки 

для получения знаний в области современного финансового анализа; уметь правильно 

использовать методологию и методы анализа, оценивать качество аналитических 

исследований, объяснить результаты анализа на продвинутом уровне 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Финансов и учета» 
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Eko   3220 Эконометрика  

 

Пререквизеттері: Статистика 

Постреквизиттері: Экономикалық талдау 

Оқу мақсаты: эконометрика  облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Математикалық статистика және ықтимал теориясының 

ақпараты. Жұптық сызықтық регрессияның классикалық моделі.  Ең кіші квадраттар үшін 

көптік сызықтық регрессияның әдісі.   

Көп сызықтық регрессияның классикалық моделі. Детерминация коэффициенті. 

Айнымалы сипаттама. Сызықсыз экономерикалық моделдер. Мультиколленир. Фиктивті 

айнымал. Автокорреляция. Сызықтық бір мезгілде болатын теңдеулер.  

Оқыту нәтижесі: Шаруашылық статистикалық талдаудың, субъекттің қызметін  

сипаттайтын әдістер есептеулер көрсеткіштерін білу; Талдау нәтижелерінің қолданылу 

бағыттарын түсіну керек; Қойылған есептерден, есепке алумен ақпараттық және 

әдістемелік мүмкіндіктерден тәуелділікте кешенді талдауды орындаудың дағдыларын алу 

керек: аналитикалық шешімдер құрай білу керек, өткізілген талдау нәтижелері бойынша 

құрастыру керек және кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарлату бойынша кепілдемелер 

өндеу керек; Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі.  

Эконометрикалық талдау қорытындыларын бағалай білу. Қазіргі жағдайда оларды 

қолдану мен статистикалық зерттеулер облысында білімдер алу үшін жеткілікті 

дайындыққа ие болу.  Эконометрикалық талдауды жүзеге асырудың жолдарын 

қалыптастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Eko   3220 Эконометрика  

 

Пререквизиты: Статистика 

Постреквизиты: Экономический анализ 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области эконометрики. 

Краткое содержание курса: Сведения из теории вероятности и математической  

статистики. Классическая модель парной  линейной регрессии. Метод наименьших 

квадратов для множественной линейной регрессии. Классическая модель множественной 

линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Спецификация переменных. 

Нелинейные эконометрические модели. Мультиколлениарность. Фиктивные переменные. 

Гетероскадичность. Автокорреляция. Системы линейных одновременных уравнений 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории 

эконометрики, понимать основы эконометрики. Иметь навыки обобщения эконометрики. 

Уметь самостоятельно строить и исследовать эконометрические модели; Иметь 

готовность сформулировать проблему и способность показать  пути ее решения. Уметь 

оценить результаты эконометрического анализа, уметь проведения анализа имперического 

изучения связей зависимостей. Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  

в области эконометрических исследований  и применения их в современных условиях. 

Уметь генерировать пути совершенствования эконометрического анализа 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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MЕM  3220 Математика экономикалық модельдеу 

 

Пререквизеттері:, Әлеуметтік -экономикалық статистика 

Постреквизиттері: Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау 

Оқу мақсаты: Математика экономикалық модельдеу облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Эконометриканың негізгі түсінігі, терминдері, 

қолданылатын моделдер. Математикалық моделдердің және сәйкес тәсілінің 

классификациясы. Статистикалық моделдер және оның бағалау әдісі. Көптеген 

критериилермен оптималды міндеттерді шешудің әдісі және қойылымы. Экономика и 

менеджментлық жүйелердегі базалық нүктенің әдісі. Салыстырудың идеалды матрицасы. 

Салыстыру шкаласы. 

Оқыту нәтижесі: Экономико-математикалық пішіндеулер ортақ теориялар 

көрсеткіштерін білу әдістерін, жүйелерді, экономико-математикалық пішіндеу негіздерін 

түсіну керек.Экономико-математикалық пішіндеулер жалпылаулар дағдыларын алу керек. 

Экономико-математикалық пішіндеулерін дербес тұрғызу және зерттей білу 

керек;Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі. Экономико-

математикалық модельдеу қорытындыларын бағалай білу. Қазіргі жағдайда оларды 

қолдану мен экономико-математикалық модельдеуді зерттеу облысында білімдер алу 

үшін жеткілікті дайындыққа ие болу. Экономико-математикалық модельдеуді жүзеге 

асырудың жолдарын қалыптастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

EMM  3221 Экономико-математическое моделирование  

 

Пререквизиты: Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в экономико – математическом моделировании. 

Краткое содержание курса: Основные понятия и термины, используемые модели. 

Общая классификация математических моделей и соответствующие подходы. 

Статистические модели и методы их оценки. Постановка и методы решения 

оптимизационных задач с многими критериями. Метод базовой точки в экономических 

системах. Идеальная матрица сравнений. Шкала сравнений. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  экономико-

математического моделирования, понимать основы экономико-математического 

моделирование. Иметь навыки обобщения экономико-математического моделирования. 

Уметь самостоятельно строить и исследовать экономико-математические модели и их 

результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать  пути ее 

решения. Уметь оценить результаты экономико-математического исследования.  Уметь 

провести анализ имперического исследования связей и зависимостей. Иметь достаточную  

подготовку для приобретения знаний  в области экономико-математического 

исследования  и применения их в современных условиях.  

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KA  3304  Кәсіби аудит 

 

Пререквизеттері: Аудит негізі.  

Постреквизиттері:  Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп және аудит, Aудит және  

сенімділікті белгілеу, Aудит және  сенімділікті белгілеу. 
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Оқу мақсаты: кәсіби аудит облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.      

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіби аудиттің алғышарттары, қажеттілігі мен 

аспектілерін зерттеу. Қазақстан Республикасында аудиторлық қызметін нормативті 

жүйесін реттеу. Аудиторлық қызметтің әдістемесін қамтамасыз ету. Аудиторлық тәуекел 

және елеулілік. Аудиторлық дәлелдемен алу әдісі және ұйымдастыру. Аудитті жүргізудің 

тәртібі және ұйымдастырылуы. Аудиттің сапалық бақылауы. 

Оқыту нәтижесі:.Алу: сипаттау дайындық көрсету мәселені және қабілеттілікті оның 

шешімдер жолдар;Білу: жоспарды және аудиттік бағдарламаны жасау.Білу: аудиторлік 

дәлелдердің жиынның және бағаның ретін ұйымдастыру керек.Алу: алдыңғы қатарлы 

технологияларға облыста білімдерге алуларға мақсаттарды әзірлеуді;Білу: кәсіби аудитті 

жүргізуде кәсіпкерлікті басқарудың, ұйымдастыру құрылымын, техниканың және 

технологиялар тетіктердің жақсарту жолдарын шығару керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

PA  3304 Профессиональный аудит 

 

Пререквизиты: Основы аудита 

Постреквизиты: Учет и аудит в банковских учреждениях, Учет и аудит в 

перерабатывающих предприятиях, Аудит и выражение уверенности. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области профессионального аудита. 

Краткое содержание курса: Предпосылки, потребности и аспекты исследования 

проблем профессионального аудита. Система нормативного регулирования аудиторской 

деятельности в Республике Казахстан. Методологическое обеспечение аудиторской 

деятельности. Аудиторский риск и существенность. Организация и методы получения 

аудиторских доказательств. Организация и порядок проведения аудита. Контроль качества 

аудита. 

Результаты обучения: Иметь: готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути её решения; 

Уметь: разработать план и программу аудита, организовать порядок сбора и оценки 

аудиторских доказательств. 

Иметь: подготовку в целях приобретения знаний в области передовых 

технологий;Уметь: генерировать пути улучшения механизмов управления, 

организационной структуры, техники и технологий проведенитя профессионального 

аудита бизнеса. 

Руководитель программы: Абилкаирова р.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AZhAN   3304 Аудитті жүргізудің әдістемелік негіздері   

 

Пререквизеттері: Аудиттін теориясы мен тәжірибесі. 

Постреквизиттері:  Aудит және  сенімділікті белгілеу, Ауылшаруашылық 

кәсіпорынның жұмысың тексеру мен бақылау, Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп және 

аудит, Жануаршаруашылық өндірісін қайта өндірудің есеп және аудиті. 

Оқу мақсаты: аудитті жүргізу әдістемесінің негізі облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Аудиттің түрлері және мінездемесі. Аудиттің әдістері 

және тәсілдері. Аудитті ақпаратпен қамтамасыз ету. Аудитті жоспарлауы және 

масштабтары. Аудиттегі таңдаулар. Аудиторлық тәукелдер. Аудиттің сапалық бақылауы 

және құжаттандыруы. 
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Оқыту нәтижесі: Білу: аудиттік қалыптасулар пайда болулар, кезеңдері 

шарттар;Түсіну: кәсіби аудитағы кәсіпкерлік  қажеттіктерінің өсуі. Алу: дағдылар кейс 

өндеу керек – аудиттің ұйым көкейкесті мәселелер бойынша кезеңдер; Білу: аудиторлік 

дәлелдердің жиынның және бағаның ретін ұйымдастыру керек.  

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

ОМVА   3304 Основы методологии ведения аудита 

 

Пререквизиты: Теория и практика аудита 

Постреквизиты  Аудит и выражение уверенности, Ревизия и  контроль в 

государственных учреждениях, Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях, Учет  и 

аудит переработки продукции животноводства. 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в основах методологии ведения аудита. 

Краткое содержание курса: Виды аудита и их характеристика. Метод и приемы 

аудита. Информационное обеспечение аудита. Масштабы и планирование аудита. 

Выборка в аудите. Аудиторские риски. Документирование и контроль качества аудита. 

Результаты обучения: Знать: условия возникновения, этапы становления 

аудита;Понимать: возрастание потребности профессионального аудита бизнеса. Иметь: 

навыки разрабатывать кейс – стадии по актуальным проблемам организации аудита; 

Уметь:  определять сферу применения и особенности различных подсистем методов 

аудита.  

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

GT  3221 Жобаны талдау 

 

Пререквизеттері: Ақша. Несие. Банктер, Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартапта.  

Постреквизиттері: Қаржылық талдау. 

Оқу мақсаты: жобаны талдау облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.      

Курстың қысқаша мазмұны: Пәнге кіріспе, негізгі түсініктері, мақсаттары және курс 

міндеттері. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығының түсінігі.жобалық талдаудың 

негізгі кезеңдері. Жобаның инвестициялық қажеттіліктері және оларды қаржыландыру 

көздері. Инвестициялық жобаны қаржылық-математикалық негіздері. Талдау жобанын 

капитал бағасын бағалау.инвестициялық жобалардың бағалауын талдау әдісі. 

Инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарын құрастыру тәртібі. Инвестициялаудың 

тәуекелдерін бағалау. 

Оқыту нәтижесі: жобаны талдау олардың қажеттілігінің және пайдалылығының мәні 

туралы түсінік қалыптастыру. талдау жобаны талдауға негізгі дәрежелерге және 

қағидаларға жаттығу және теориялық және талдау шешімдерді қабылдауға дағдылар алу 

керек. Нақты есептер мен қорытындыларға сүйене отырып, талдау жобаның 

пайдалылығын негіздей білу. Ұзақ мерзімді қаржыландыру мен инвестициялаудың 

оқытылған әдістерін, қаржылық жоспарлаудың әдістерін жан-жақты 

қолдану,Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару әдістемесі мен тәжірибеде жүйелі 

түрде жүзеге асыра білу 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
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AP  3221 Анализ проектов 

 

Пререквизиты: Деньги. Кредит. Банки, Технологическое Предпринимательство и 

Стартапы. 

Постреквизиты: Финансовый анализ. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области анализа проектов. 

Краткое содержание курса: Введение в предмет, основные понятия, цели и задачи 

курса. Понятие инвестиционной привлекательности предприятия Основные этапы 

проектного анализа. Инвестиционные потребности проекта и источники их 

финансирования. Финансово-математические основы инвестиционного проектирования. 

Оценка стоимости капитала анализа проекта. Методика анализа оценки инвестиционных 

проектов. Порядок составления бизнес-плана инвестиционного проекта Виды анализа, их 

последовательность проведения Оценка рисков инвестирования  

Результаты обучения: Иметь представление: о сущности анализа проектов, их 

необходимости и доходности.   Приобрести практические и теоретические навыки 

относительно основных категорий и принципов анализа проектов и принимать 

инвестиционные решения. Уметь обосновывать выгодность того или иного анализа 

проекта, опираясь на конкретные расчеты и выводы. Всесторонне применять изученные 

методы долгосрочного инвестирования и финансирования, методы финансового 

планирования, Знать: методику управления финансовыми ресурсами предприятия и 

систематически ее совершенствовать на практике 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

IT  3221 Инвестициялық талдау 

 

Пререквизеттері:  Қазіргі ақша теориясы, Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартапта. 

 Постреквизиттері: Қаржылық-шаруашылық қызметін талдау. 

Оқу мақсаты: инвестициялық талдау облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: «Инвестициялық талдау» пәнге кіріспе. Қазақстанда 

инвестициялық талдау дамуының жағдайы және келешегі. Жобаларды басқару және 

талдау жасаудың жүйелік тәсілі. Жобалық қызмет және жобаларды стратегиялық басқару. 

Инвестициялық талдау және жобаларды басқарудың процестік тәсілі. Жүйелі жоспарлау 

және талдау. Жобаның жүйелік моделінің уақытша есеп мінездемесі. Инвестициялық 

жобалардың тиімділігін бағалауын талдау. 

Оқыту нәтижесі: Инвестициялық талдау әдістері мен негізгі түсініктері бойынша 

білімдер алу.  Нақты жобаларды жүзеге асыруда теоретикалық зерттеу қорытындыларын 

қолдану.   Болашақ маман иелеріне инвестициялық шешімдерді қабылдап және 

дайындауға мүмкіндік беретін, Экономика и менеджментлық және қаржылық талдау 

әдістері туралы білімдерін толықтыру.  Экономика и менеджментлық жағдаят білімдерге 

әр түрлі салаларға жататын әдістердің кең спектрын қолдану керек: қаржы менеджменті, 

маркетингке, микроЭкономика и менеджментға, бағалары тәуекеліндегі төмендетулер, 

инвестициялық жобалардың тиімділіктерін талдауға. Білу: кәсіпорындар қаржы 

қорлармен басқарулар әдістемесін және тәжірибеде жүйелі түрде оны жетілдіру.  

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
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IA   3221 Инвестиционный анализ 

 

Пререквизиты: Современная теория денег. Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартапта 

Постреквизиты: Анализ финансово-хозяйственной деятельности. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области инвестиционного анализа. 

Краткое содержание курса: Введение в дисциплину «Инвестиционный анализ». 

Состояние и перспективы развития инвестиционного анализа в Казахстане. Системный 

подход к управлению проектами и проведению анализа. Стратегическое управление 

проектом и проектной деятельностью. Процессный подход к управлению проектом и его 

инвестиционный анализ. Сетевое планирование и анализ. Расчет временных 

характеристик сетевой модели проекта. Анализ стоимости и продолжительности 

выполнения инвестиционного анализа проекта. Критерии оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 

Результаты обучения: Приобрести знания об основных понятиях и методах 

инвестиционного анализа. Применить результаты теоретических исследований при 

реализации конкретных проектов. Пополнять знания о методах инвестиционного анализа, 

позволяющими будущим специалистам принимать и готовить инвестиционные решения. 

Использовать широкий спектр методов, относящимся к различным отраслям 

экономических знаний: финансовому менеджменту, маркетингу, микроэкономики, оценки 

снижения риска, анализу эффективности инвестиционных анализа. Знать: методику 

управления финансовыми ресурсами предприятия и систематически ее совершенствовать 

на практике. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ET  3222  Экономикалық талдау  

 

Пререквизеттері: Баланс жїргізу,Эконометрика 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі. 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, Экономикалық талдаудың  тәжірибелік 

дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік негіздерін 

иемденудің қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық талдаудың пәнінің мағынасы және 

міндеттері. Экономикалық талдаудың әдісі және әдістемесі. Экономикалық талдауда 

Экономикалық ақпаратты өндеу тәсілі. Экономикалық талдауда факторлардың әсер ету 

тәсілдері. Экономикалық талдауда резервтердің анықтау әдістемесі. Экономикалық 

талдауды ақпаратпенн қамтамасыз ету және ұйымдастыру. Өнімді өндіру және өндірісті 

талдау. Кәсіпорын персоналын және төлем ақы қорын талдау. Негізгі құралдарды 

қолдануды талдау. Материалды ресурстарды қолдануды талдау. Кәсіпорын қызметінің 

қаржылық нәтижесін талдау. Маржиналды талдау негізінде басқару шешімдерін 

қабылдау. Кәсіпорын ережелерін қаржылық талдау. Кәсіпорынның банкротқа ұшырауын 

талдау. 

Оқыту нәтижесі: Шаруашылықтардың экономикалық  талдауын, әдістер субъекттің 

қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің есептеулерін білу әдістемесін, өндірістік-

шаруашылық және қаржы резервтерінің айқындалулар мен бағалар қабылдауларын; 

талдау  нәтижелерінің қолданулары бағыттарын түсіну керек. Қойылған есептер 

тәуелділігін кешенді талдаудағы орындаулар, ақпараттық және әдістемелік мүмкіндіктерді  

есепке алумен дағдыларын алу керек;  Аналитикалық шешімдерді тастап кете білу керек, 

өткізілген талдау нәтижелері бойынша құрастыру керек және кәсіпорын қызмет 

тиімділігін жоғарлату бойынша кепілдемелер өндеу керек.  Қазіргі және потенциалдық 
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мәселені айқындау және болжауға дайындық алу; кәсіпорындағы негізгі құралдар және 

қызыметшіні талдау және тиімді қолдануы бойынша жұмыстар орындай білу керек, 

өндіріс және қаржы күйлері өнімнің, оның өзіндік құнының, қаржы нәтижелерін және 

ортақ бағасының іске асырылуын талдау.  Кәсіпорында және оның құрылымдық 

бөлімшелерінде кешенді экономикалық талдауды жүргізу және ұйымдастыра білу.   

Қазіргі экономикалық талдау облысында білімдер алу үшін сәйкесінше дайындық 

деңгейін білу; зерттеу талдауларының сапасын бағалау, экономикалық талдау әдістері мен 

әдістемесін дұрыс қолдану. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра«Есеп және қаржы» 

 

EA  3222 Экономический анализ 

 

Пререквизиты: Балансоведение, Эконометрика 

Постреквизиты: Стратегический управленческий  учет 

Цель изучения: формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков экономического анализа, 

необходимых в практической работе. 

Краткое содержание курса: Предмет, значение и задачи экономического анализа. 

Метод и методика экономического анализа. Способы обработки экономической 

информации в экономическом анализе. Способы измерения влияния факторов  в 

экономическом анализе. Методика определения величины резервов в экономическом 

анализе. Организация и информационное обеспечение экономического анализа. Анализ 

производства и реализации продукции. Анализ использования персонала предприятия и 

фонда заработной платы. Анализ использования основных средств. Анализ использования 

материальных ресурсов. Анализ себестоимости продукции (работ, услуг). Анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия. Принятие управленческих решений 

на основе маржинального анализа. Анализ финансового положения предприятия. Анализ 

угрозы банкротства предприятия. 

Результаты обучения: Знать методику исчисления показателей, характеризующих 

деятельность субъекта хозяйствования, методы экономического анализа, приёмы 

выявления и оценки производственно-хозяйственных и финансовых резервов; понимать 

направления использования результатов анализа. Иметь навыки выполнения 

комплексного анализа в зависимости от поставленных задач, с учётом информационных и 

методических возможностей;  Уметь составлять аналитические заключения, 

формулировать по результатам проведённого анализа и разрабатывать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности предприятия. Иметь готовность выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы;  Уметь выполнять работы по 

анализу и эффективному использованию основных средств и персонала предприятия, 

производства и реализации продукции, её себестоимости, финансовых результатов и 

общей оценки финансового состояния. Уметь организовать и провести комплексный  

экономический анализ на предприятии в его структурных подразделениях. Иметь 

соответствующий уровень подготовки для получения знаний в области современного 

экономического анализа;  Уметь правильно использовать методологию и методы 

экономического анализа, оценивать качество аналитических исследований 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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KShKT  3222  Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау  

 

Пререквизеттері: Кәсіпорынның қаржылық есеп беруін талдау, Математика 

экономикалық модельдеу. 

Постреквизиттері: Стратегиялық менеджмент. 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, шаруашылық қызметін талдаудың  

тәжірибелік дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік 

негіздерін иемденудің қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Өсімдіктану өнімін өндіруді талдау. Малшаруашылық 

өнімінің өндірісін талдау.  Жер ресурстарын пайдалануды талдау. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының негізгі өндіріс құралдарымен және оларды пайдалану тиімділігін 

қамтамасыз етілуін талдау.  Еңбек ресурстарын пайдалану және еңбек ақы қорын ауыл 

шаруашылығында талдау. Ауылшаруашылық өнімнің өзіндік құнын талдау. Ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындар қызметінің қаржылық нәтижелерін талдау. 

Оқыту нәтижесі: Пән облысында шаруашылық қызметтерді талдаудың, әдістемелерін 

талдай білу, негізгі әдістері мен түрлерін, шаруашылық резервтерінiң айқындалуларын 

және бағаларын олардың нысаналы бағытталғандығы, қабылдауларымен қоса; талдау 

нәтижелерінің қолдану бағыттарын түсіну керек. Қойылған есептерден, есепке алумен 

ақпараттық, әдістемелік және техникалық мүмкіндіктерден тәуелділікте өндірістік-

шаруашылық және қаржылық қызметтер талдауының орындаулары дағдыларын алу 

керек; Өсімдік ауылшаруашылық кәсіпорындарында қызмет ету және мал шаруашылығы, 

оның өзіндік құн, қаржы нәтижелерінің негізгі құралдарын, еңбектік және жер 

қорларының аграрлық кәсіпорындарды қамтамасыз ету және тиімді қолдануды талдау 

бойынша жұмыстар орындай білу керек.Тез өткізе білу керек және шаруашылық бүтін 

бойынша шаруашылық қызметтерді айқын талдау және оның құрылымдық бөлімшелерін, 

орындаушылармен арасында міндеттерін бөліп беру керек, оны  өткізудің артында дер 

кезінде бақылауды қамтамасыз ету керек.Есепке алудың теориялық негіздерін және 

мейманханалық кәсіпкерлік кәсіпорындарының аудитін білу.Мейманханалық 

кәсіпкерлікке кәсіпорындарда аудитті есепке алу  және жүзеге асыру жүйелерін қолдануда 

жаттығу дағдыларын алу керек.Есепке алуды ұйымдастыра білу керек және 

мейманханалық кәсіпкерлік  кәсіпорындарының аудитін білу.Мәселені орнатуға 

дайындық алу керек және есепке алу қамтамасыз ету бойынша оның шешімдерге 

жолдарын көрсету керек және қазіргі талаптармен сәйкестікте мейманханалық кәсіпкерлік 

кәсіпорындарының аудитін білу. 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SE  3305 Салық есебі  

 

Пререквизеттері: Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Құрылыстағы есеп және аудит,Қаржылық талдау, ХҚЕС- на  сәйкес 

бюджеттік мекемелердегі есеп және есеп беру. 

Оқу мақсаты: ұйымда және салық есебін жүргізуде студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Салық есебі және оның ақпараттық жүйедегі орны. 

Бухгалтерлік есеп жүйесіндегі салық есебінің орны. Салық және бухгалтерлік есептің  

қатынасы. Заңды тұлғаның жылдық жиынтық табыс қалыптастыруын есепке алу. заңды 

тұлғаның жылдық жиынтық табысын есепке алу. Салықтық есепке алу ережесі және 

тіркелген активтер бойынша шегерімдер. Салық есебі бойынша сыйақы (мүдде) - алынған 

кредиттер(қарыздар)және шегерімдер. Салық есебі бойынша резервтік қорларға 

аударымдардың шегерімі. Шығындарды геологиялық зерттеуге және өндіруге дайындық 

жұмыстарын, пайдалы қазбаларды салықтық есепке алу. Салық шегерімдер бойынша 
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әлеуметтік төлемдерге арналған шығыстар мен шегерімдер. Салықтар шегерімі, 

айыппұлдар және өтемақылық шығыстар. Салық корпоративтік табыс салығының 

есебі.әлеуметтік салық бойынша бюджетпен есептесудің салықтық есебі. Жеке салықтың 

табыс салығының есебі. Резидент еместердің табыстарының салық есебі.  

Оқыту нәтижесі: Салық өндірулерге мақсаттарда ұйымда табыстарға және 

шығыстарға заттық пайдаларға, құрамға табиғи формада және түрде табыстардың білу 

құрамы; құрамы мен амортизациялаулар есептеп шығарулары дүниелер, әдістері 

амортизацияланатын; пайдаға салықтың төлеулері әдістері; салық өндірулерге 

мақсаттарда тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бағалары анықтаулары 

қағидалары. Салықтық есепке алуды дамыту ұғымы, функциялар және кезеңдер туралы 

ұсыныс жасау; салық есепке алулар затқа, объектке, субъекттерге; бухгалтерлік және 

салық есепке алулар өзара әрекеттесулер үлгілерге; салық салынатын базалар 

құрастырулар есепке алулары есептік-салық көрсеткіштерге және әдістерге; іске асырулар 

салық ұғымға. 

Салық есепке алу формаларына және регистр ресімдеуде жаттығуға дағдылар алу 

керек; салықтық есеп айырысуларды; салықтық есеп берулер құрастырулар; салықтық 

декларацияларда және есеп айырысуларда қателердің дұрыстаулары; салық өндірулерге 

мақсаттарда шығыстардың мөлшерлеулері; физикалық беттерге табыстарға салықта 

есептеуде салық есепке алулар сатулардың, жеке карточкалардың сатып алулардың, 

кітаптың фактуралардың, кітаптың есептердің толтыруые ЕСН. Жаттығу материалдарын 

білу керек, есептерді шешу, оқылатын сұрақтар бойынша логикалық схемалар құрау 

керек, жеке тапсырманы орындауға дайын болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

NU  3305 Налоговый учет 

 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Учет и аудит в строительстве, Финансовый анализ, Учет и отчетность 

в бюджетных организациях в соответствии с МСФО. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в организации и ведении налогового учета. 

Краткое содержание курса: Налоговый учет и его место в информационной системе.  

Место налогового учета в системе бухгалтерского учета. Соотношение налогового и 

бухгалтерского учета.  Учет формирования совокупного годового дохода юридического 

лица. Учет вычетов из совокупного годового дохода юридического лица. Правила 

налогового учета и вычеты по фиксированным активам. Налоговый учет по 

вознаграждениям (интересу) за полученные кредиты (займы) и вычетов по сомнительным 

требованиям. Налоговый учет вычетов по отчислениям в резервные фонды.  Налоговый 

учет на геологическое изучение и подготовительные работы к добыче полезных 

ископаемых.  Налоговый учет вычетов по расходам  на социальные выплаты и вычетов по 

расходам на социальную сферу.  Вычет налогов, штрафов и компенсационных расходов.  

Налоговый учет корпоративного подоходного налога.  Налоговый учет расчетов с 

бюджетом по налогу на добавленную стоимость. Налоговый учет расчетов с бюджетом по 

социальному налогу.  Налоговый учет индивидуального подоходного налога. Налоговый 

учет доходов нерезидентов. 

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового контроля, 

его принципы, формы и методы; понимать основы налогового учета; иметь навыки 

выполнения налоговых расчетов в соответствии с современными методическими 

требованиями;  уметь практически применить теоретические знания налогового учета на 

предприятиях; Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути 

ее решения; уметь  оценить налоговую проблему на предприятии и практически 
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применить теоретические знания  алогового учета; Уметь во время и правильно вести 

налоговый учет на предприятиях; Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области налогового учета; уметь генерировать пути улучшения налогового учета  

Руководитель программы: Джукеева К.К.  

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SZh  3305 Салықты жоспарлау 

 

Пререквизеттері: Шаруашылық субъектілеріне салық салынуы 

Постреквизиттері  Қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп және аудит, Сауда 

өндірісіндегі есеп және аудит, Комерциялық банктердегі қаржылық есеп беруін талдау, 

Аудит бюджеттік ұйымдардың. 

Оқу мақсаты: салықты жоспарлауды жүргізуде студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Салықты жоспарлаудың қажеттілігі, табиғаты, 

Салықтық жоспарлау салық механизмінің элементі ретінде. Бюджеттік-салықтық 

жоспарлау және болжау. Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері. 

Салықтық жоспарлау, қаржылық-шаруашылық қызметінің, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің  және оның рөлі. Кәсіпорында ішкі салықты жоспарлау.стратегиялық 

салықтық жоспарлау. Әлем тәжірибесінде салықты жоспарлау.  Жеке және корпоративті 

халықаралық салықты жоспарлау. Халықаралық конвенциялар. 

Оқыту нәтижесі: Қаржы мемлекеттерге құрастыруда салық жүйелерін білуге ортақ 

мінездеме; Қазақстан Республикасының салық жүйелері нормативтік құжаттар, реттеуін 

құрастыру; салық жиындардың салық жүйелер, функциялар, элементтер бастапқы 

қағидалар; салық төлеушілердің, салық уәкілдердің құқығы және міндеттері; салық 

органдардың құқығы, міндеті және өкілеттіктері; төлеу бойынша міндеттердің 

орындаулары ортақ ережелері салық және жиындарды; салық бақылауының өткізулер 

формалары, оларды бұзушылықтарының артына салық құқық бұзушылықтар және 

жауапкершілік. Салық өндірулеріне жүйелеріне таңдаулы варианттары негізінде 

барлығын шабуылға шыққан салық түсулерін талдау өткізе білу керек; Оның шешімдер 

жолдар көрсету мәселені және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; дербес 

жұмыстар негізгі қағидалар және дағдылар қолдана білу керек, жеке ұйымдастыру және 

тапсырмалардың орындау ұйымдары; Салық кодексі лайықты басты екінші бөлік қолдану 

ҚР-сы бойынша салық қызметінен Салық кодексімен ҚР-ның, әдістемелік кепілдемелерге 

жұмыстар дағдыларының болуы.  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

NP   3305 Налоговое планирование 

 

Пререквизиты: Налогообложение хозяйствующих  субъектов  

Постреквизиты: Учет и аудит в гостиничном бизнесе, Учет и аудит на предприятиях  

торговли, Аудит бюджетных организаций, Анализ финансовой отчетности в 

коммерческих банка 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в организации и ведении налогового планирования.  

Краткое содержание курса: Экономическая сущность, природа, необходимость 

налогового планирования. Налоговое планирование как элемент налогового механизма. 

Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование Этапы общегосударственного 

налогового планирования Налоговое планирование и его роль в финансово хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. Внутреннее налоговое планирование на 

предприятии. Стратегическое налоговое планирование. Налоговое планирование в 
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мировой практики. Индивидуальное и корпоративное международное налоговое 

планирование. Международные конвенции. 

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового контроля, 

его принципы, формы и методы; понимать основы налогового планирования. Иметь 

навыки выполнения налоговых расчетов в соответствии с современными методическими 

требованиями;  уметь на практической основе методов фиксации и обработки 

информации; Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения; уметь  оценить налоговую проблему на предприятии. Уметь обосновывать 

действия по максимальному учету возможностей оптимизации налоговых платежей; 

проведение налогового планирования на предприятиях; 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области налогообложения и 

его планирования и контроля; уметь генерировать пути улучшения налогового 

планирования и прогнозирования. 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

OKEA  3306 Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп және аудит  

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 2, Кәсіби аудит  

Постреквизиттері: Есеп және аудит қоғамдық тамақтанудағы, Стратегиялық 

менеджмент. 

Оқу мақсаты: өндірістік кәсіпорындарындағы есеп және аудит облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Өнімді өндіруді анықтайтын бухгалтерлік есеп және 

аудит  ерекшеліктері. Өндіруші кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп және аудит 

ұйымдастырудың негізгі принциптері. Өндіруші кәсіпорындарда материалды емес 

активтердің негізгі құралдар  есептің және аудиттің ерекшеліктері. Өндіруші 

кәсіпорындарда есеп және аудит инвестициялардың ерекшеліктері.  Өндіруші  

кәсіпорындарында міндетті мүлікті сақтандырудың есебі және аудиті. Өндіруші 

кәсіпорындарында өндірістің шығындарын және қызмет көрсетудің есебі мен аудитінің 

ерекшеліктері. Ауылшаруашылық өнімді өндірудің шығынын есептеу. 

Оқыту нәтижесі: Өндірістік кәсіпорындарындағы Есеп және қаржыінің формалары 

мен әдістері, мәнін білу;  

Өндірістік кәсіпорындарындағы есеп пен аудитті жүргізудің ұйымдастыру тәртібін 

түсіну. Өндірістік кәсіпорындарындағы процесінде шаруашылық құралдарының аудиті 

мен есебін жүргізу, ұйымдастыруда дағдысының болуы; Өндірістік кәсіпорындардағы 

бизнесінде жеңілдіктер мен жоғары бағалар, кіріс пен шығыс, капитал, міндеттемелер, 

активтердің есебі мен аудитін жүргізе білу.  Мәселені жинақтап, оны шешу жолдарын 

көрсете білу қабілетінің болуы;  Өндірістік кәсіпорындарындағы жылдық қаржылық 

есептілікті құрастыра білу.  

Өндірістік кәсіпорындарындағы бизнесінде есеп және аудит жүргізу тәртібін 

ұйымдастыра білу.  Озық технологиялар облысында білімдерін толықтыру және 

жеткілікті дайындыққа ие болу; Өндірістік кәсіпорындарындағы Есеп және аудит жүргізу 

мен ұйымдастырудың жақсарту жолдарын көрсете ала білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAPP  3306 Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 2, Профессиональный аудит 

Постреквизиты: Учет и аудит в  сельскохозяйственных предприятиях. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 
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навыком в области учета и аудита перерабатывающих предприятий.  

Краткое содержание курса: Особенности бухгалтерского учета и аудита 

определяемые спецификой переработки продукции. Основные принципы организации 

бухгалтерского учета и аудита в перерабатывающих предприятиях. Особенности учета и 

аудит основных средств и нематериальных активов в перерабатывающих предприятиях. 

Особенности учета и аудит инвестиций в перерабатывающих предприятиях. Учет и аудит 

обязательного страхования имущества перерабатывающих предприятий. Учет и аудит 

затрат основного производства в перерабатывающих предприятиях. Особенности учета и 

аудита затрат и услуг вспомогательного производства в перерабатывающих предприятиях. 

Учет и аудит затрат по переработке сельскохозяйственной продукции  

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита 

перерабатывающих предприятий; понимать порядок организации и ведения учета и 

аудита перерабатывающих предприятий. Иметь навыки в организации и ведении учета и 

аудита хозяйственных средств и процессов перерабатывающего предприятия;  Уметь 

вести учет и аудит активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

перерабатывающего предприятия, калькулировать себестоимость продукции переработки. 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;  

Уметь  составлять годовую финансовую отчетность перерабатывающих предприятий,  

организовать порядок ведения учета и аудита перерабатывающего предприятия. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий; 

Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении учета и аудита 

перерабатывающего предприятия. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

OOOOEA  3306 Өсімдік  өнімін өндіру өндірісінің есебі мен аудиті 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары, Аудитті 

жүргізудің әдістемелік негіздері / 

Постреквизиттері: Есеп және аудит ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында  

Оқу мақсаты: өсімдік  өнімін өндіру өндірісі саласында бухгалтерлік есеп 

әдістемесімен иемдену, өсімдік  өнімін өндіру өндірісі саласында есеп процесін 

ұйымдастыру тәртібін студенттердің меңгеруі  

Курстың қысқаша мазмұны: Өсімдіктанудың теориялық негіздері. Астық мәдениеті 

(күздік, ерте жаздық дәнді дақылдар, кеш жаздық бидай, жарма). Дәнді дақылдар 

мәдениеті. Май мәдениеті. Түбегейлі - тұқымдары мен түйнек жемістер, бақша өнімдері. 

Біржылдық және көпжылдық шөптер. Астықтық егіс дақылдарын бағдарламалау.  Тұқым 

шаруашылығының негіздері. Көкөніс шаруашылығы. Жеміс-жидек негіздері.  

Оқыту нәтижесі: Өңдеуші кәсіпорындарының есебі мен аудитін жүргізу және 

ұйымдастыру тәртібін түсіну; сауда кәсіпорындарының есебі мен аудитінің формаларын 

және әдістерін, мәнін білу.  Өңдеуші кәсіпорындары үрдістері мен шаруашылық 

құралдарының есебі мен аудитін жүргізу мен ұйымдастыру дағдысының болуы;  Өсімдік  

өнімін өндіру өндірісінің өзіндік құнын калькуляциялау, өңдейтін  кәсіпорындарының 

кірісі мен шығысын, капиталын, міндеттерін, активтердің есебі мен аудитін жүргізе білу.   

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі.  Өңдеуші 

кәсіпорындарының есебі мен аудитінің тәртібін жүргізуді ұйымдастыру, сауда 

кәсіпорындарын жылдық қаржылық есеп беруін құрастыра білу.  Озық технологиялар 

облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу; Құрылыс 

кәсіпорындарын есебі мен аудитін жүргізу мен ұйымдастыруда жақсарту жолдарын  

көрсете білу 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра«Есеп және қаржы» 
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UAPPR   3306 Учет  и аудит переработки продукции растениеводства 

 

Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности, Основы 

методологии ведения аудита 

Постреквизиты: Учет и аудит в  сельскохозяйственных предприятиях. 

Цель изучения: усвоение студентами порядка организации учетного процесса в 

отрасли растениеводства;  овладение методикой бухгалтерского учета в отрасли 

растениеводства. 

Краткое содержание курса: Теоретические основы растениеводства. Зерновые 

культуры (озимые, ранние яровые, поздние яровые, крупяные). Зернобобовые культуры. 

Масличные культуры. Корне- и клубнеплоды, бахчёвые. Однолетние и многолетние 

травы. Программирование урожаев полевых культур. Основы семеноведения и 

семеноводства. Основы овощеводства. Основы плодоводства. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита 

перерабатывающих предприятий; понимать порядок организации и ведения учета и 

аудита перерабатывающих предприятий. Иметь навыки в организации и ведении учета и 

аудита хозяйственных средств и процессов перерабатывающего предприятия;  Уметь 

вести учет и аудит активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

перерабатывающего предприятия, калькулировать себестоимость переработки продукции 

растениеводства. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения;  Уметь  составлять годовую финансовую отчетность перерабатывающих 

предприятий,  организовать порядок ведения учета и аудита перерабатывающего  

предприятия. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий; Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении 

учета и аудита перерабатывающего предприятия. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Финансов и учета» 

 

ZhOKOEA 3306 Жануар шаруашылығы өндірісін қайта өндірудің есебі мен аудиті 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. Аудитті 

жүргізудің әдістемелік негіздері. 

Постреквизиттері: Өсімдік өндірісінің есебі мен аудит. 

Оқу мақсаты: жануар шаруашылығы өндірісін қайта өндірудің есеп және аудит 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылықта өнеркәсіптік өндірістің түрлері. 

Өнеркәсіптік өндірістің негізгі түрлерінің шығындарының есебі.  Ауылшаруашылық 

өнімін өндірудің өзіндік құнын есептеу объектілері: сүт, ет, бидай, жеміс және т.б. Ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің қайта өңделген өзіндік құнын есептеудің әдістері. Сүтті 

өндеудің өзіндік құнын калькуляциялау (қаймақ, май, ірімшік). Үстеме шығыстарды 

өндіріс өнімінің түрлері бойынша тарату әдісі. Кенжардан мал өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау. Негізгі және қосымша өнімдердің өзіндік құнын есептеу әдістері.  

Оқыту нәтижесі: Ауылшаруашылық кәсіпорындырының есебі мен аудитінің 

нысандарын, әдістерін, мәнін білу; ауылшаруашылық кәсіпорындырының есебі мен 

аудитін жүргізу мен  тәртібін түсіну. Ауылшаруашылық кәсіпорындарының үрдістерінде 

шаруашылық құралдарының есебі мен аудитін жүргізу мен ұйымдастыру дағдысының 

болуы; Ауылшаруашылық кәсіпорындарының шығыстары мен кірістерін, капитал, 

міндеттемелер, активтердің есебі мен аудитін, жануар шаруашылығы өзіндік құнын 

калькуляциялауды жүргізе білу керек. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын 

көрсетуге қабілеттілігінің болуы;  Ауылшаруашылық кәсіпорындарының есебі мен 

аудитінің тәртібін жүргізуді ұйымдастыра білу, Ауылшаруашылық кәсіпорындарының 
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жылдық қаржылық есеп беруін құрастыра білу.  Озық технологиялар облысында 

білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу; Ауылшаруашылық 

кәсіпорындарының есебі мен аудитін жүргізу мен ұйымдастыруда жақсарту жолдарын 

көрсете білу 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAPPZh  3306 Учет  и аудит переработки продукции животноводства  

 

Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности, Основы 

методологии ведения аудита. 

Постреквизиты: Учет и аудит в отрасли  растениеводства. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области учета и аудита переработки продукции животноводства. 

Краткое содержание курса: Особенности бухгалтерского учета и аудита 

определяемые спецификой сельскохозяйственного производства. Основные принципы 

организации бухгалтерского учета и аудита на предприятиях отрасли животноводства. 

Особенности учета и аудит основных средств и нематериальных активов на предприятиях 

отрасли животноводства. Учет и аудит семян, кормов и других материалов. Учет и аудит 

животных на выращивании и откорме. Учет и аудит продукции на предприятиях отрасли 

животноводства. Особенности учета и аудит инвестиций на предприятиях отрасли 

животноводства. Учет и аудит обязательного страхования имущества на предприятиях 

отрасли животноводства. Учет и аудит затрат основного производства на предприятиях 

отрасли животноводства. Особенности учета и аудит затрат и услуг вспомогательного 

производства на предприятиях отрасли животноводства. Калькуляция себестоимости 

продукции животноводства. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита 

сельскохозяйственных предприятий; понимать порядок организации и ведения учета и 

аудита сельскохозяйственных предприятий. Иметь навыки в организации и ведении учета 

и аудита хозяйственных средств и процессов сельскохозяйственного предприятия;  Уметь 

вести Учета и финансов активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

сельскохозяйственного предприятия, калькулировать себестоимость продукции 

животноводства. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения;  Уметь  составлять годовую финансовую отчетность 

сельскохозяйственных предприятий, организовать порядок ведения учета и аудита 

сельскохозяйственного предприятия. Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий; Уметь генерировать пути улучшения в 

организации и ведении учета и аудита сельскохозяйственного предприятия.  

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ASB/ 3307Aудит және  сенімділікті белгілеу 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 2 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі 

Оқу мақсаты: сенімділікті тексеруге ауысумен аудиттің негіздерін игеруден, 

қолданыстағы халықаралықстандарттарға, нормативтік құжаттарға сәйкес ұйымдарда оны 

жүргізу әдістері мен тәсілдерін игеруден тұрады. 

Курстың қысқаша мазмұны:  сенім білдіру аудитіне көшумен аудиттің негіздерін 

игеруден, қолданыстағы халықаралық стандарттарға, нормативтік құжаттарға сәйкес 

ұйымдарда оны жүргізу әдістері мен тәсілдерін игеруден тұрады: Қазақстан 

Республикасындағы аудитті құқықтық реттеу. Аудиторлық стандарттар мен 
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аудиторлардың кәсіби этикасы, Қателер мен алаяқтық, олардың маңыздылығын бағалау 

Аудит тәуекелі. Аудиторлық дәлелдер. Тапсырыс берушінің ішкі бақылау жүйесі, 

аудиторлық сынамалар. Аудитті жоспарлау. Аудиторлық есеп: дайындау және ұсыну  

Оқыту нәтижесі: Нарықтық экономика жағдайында аудиттің рөлін, оның барлық 

түрлерін пайдаланудың заңдылығы мен мақсаттылығы, қаржылық есептіліктің сенімділігі 

мен қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі міндеттерін түсіну; шаруашылық жүргізуші 

субъектінің бухгалтерлік есеп процесінің аудитін ұйымдастыруды меңгеру; аудиттің 

халықаралық стандарттарын зерттеу .; қазіргі кезеңдегі аудиторлық ұйымның озық 

тәжірибесін білу; 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

AVU/ 3307Аудит и выражение уверенности 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 2 

Постреквизиты: Стратегический управленческий  учет. 

Цель изучения: состоит в освоении основ аудита с переходом на аудит выражения 

уверенности, получении навыков и техники его ведения в организациях в соответствии с 

действующими международными стандартами, нормативно-правовыми документами. 

Краткое содержание курса: Нормативно-правовое регулирование аудита в РК. 

Стандарты аудита и профессиональная этика аудиторов, Ошибки и мошенничество, 

оценка их существенности Аудиторский риск. Аудиторские доказательства. Система 

внутреннего контроля клиента.Выборка в аудите. Планирование аудиторской проверки. 

Аудиторский отчет: порядок составления и представления   

Результаты обучения: Знать понимание роли  аудита  в условиях рыночной 

экономики, его задач в обеспечении сохранности и контро¬ля законности и 

целесообразности использования всех ви¬дов ресурсов, достоверности финансовой 

отчетности;  усвоение порядка организации аудита учетного процесса хозяйс¬твующего 

субъекта; изучение международных стандартов аудита.; знание передовой практики 

организации аудита на современном этапе; 

Руководитель программы: Кажикова Ж.Н. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AKZhTB   3307 Ауылшаруашылық кәсіпорынның жұмысын тексеру мен бақылау 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 2. 

Постреквизиты: Есеп және аудит ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында. 

Оқу мақсаты: ауылшаруашылық кәсіпорынның жұмысын тексеру мен бақылау 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Бақылаушылық-ревизиялық жұмысты ұйымдастыру. Қаржы бақылаудың жүйесі және 

пәні, мақсаты. Бақылау іс-шараларын жүргізудің ерекшеліктері. Сатып алу аудиті және 

қорлардың ревизиясы. Төлем ақы аудиті  және ақша айналымының ревизиясы. Бақылау 

және міндет аудиті. 

Оқыту нәтижесі: Ауылшаруашылық кәсіпорындарында болатын, тексеру мен бақылау 

процесстері жөнінде түсінік қалыптастыру. Ауылшаруашылық кәсіпорындарында 

болатын, бақылау мен тексеру процесстері жөнінде түсінік қалыптастыру және негізгі 

категорияларына қатысты теориялық және практикалық дағдыларын алу. Нақты есептер 

мен қорытындыларға сүйене отырып, тексеру мен бақылауды жүргізу мәселелерін 

негіздей білу.  Ауылшаруашылық кәсіпорындарында бақылаудың және тексерістің 

талқыланған формалары және әдістерін, олардың өткізу қағидалары және әдістерін жан-

жақты қолдану керек. Тексерісті жүргізу әдістемесін тәжірибеде жүзеге асыра білу    
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Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

RKSP  3307 Ревизия и контроль в сельскохозяйственных предприятиях 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 2 

Постреквизиты: Учет и аудит в  сельскохозяйственных предприятиях 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ревизии и контроля в сельскохояйственных предприятиях.  

Краткое содержание курса: Организация контрольно – ревизионной работы. 

Назначение, предмет и система финансового контроля. Специфика проведения 

контрольных мероприятий. Аудит закупок и ревизия запасов. Аудит оплаты и ревизия 

денежных средств. Контроль  и аудит обязательств. 

Результаты обучения: Иметь представление о процессах ревизии и  контроля, которые 

происходят в сельскохозяйственных предприятиях. Приобрести практические и 

теоретические навыки относительно основных категорий и принципов ревизии и  

контроля в сельскохозяйственных предприятиях.Уметь обосновывать проблемы 

проведения контроля и ревизии, опираясь на конкретные расчеты и выводы. Всесторонне 

применять изученные формы и методы контроля и ревизии в сельскохозяйственных 

предприятиях, принципы и методы их проведения. 

Знать: методику проведения проверок и систематически ее совершенствовать на 

практике 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KZhTB  3307 Құрылыс жұмысын тексеру мен бақылау  

 

Пререквизеттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 

Постреквизиттері: Өндірістік шығындaрдың есебі/ 

Оқу мақсаты: құрылыс жұмысын тексеру мен бақылау облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Оқыту нәтижесі: Құрылыста болатын тексеру мен бақылау үрдістері туралы 

көрінісінің болуы.  Құрылыстағы тексеру мен бақылау принциптері мен негізгі 

категорияларына қатысты теориялық және практикалық дағдыларының болуы. Нақты 

есеп пен қорытындыларға сүйене отырып, тексеру мен бақылауды жүргізудің мәселелерін 

негіздей білу. Тексеру мен бақылау әдістерін және оқытылған формаларын, оларды 

жүргізу тәсілдері мен әдістерін, құрылыста жан-жақты қолдана білу.Тексеруді жүргізу 

әдістемесін және оны тәжірибеде жүйелі түрде жүзеге асыру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

RKS   3307 Ревизия и контроль в строительстве 

 

Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности  

Постреквизиты: Учет производственных затрат 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ревизии и контроля в строительстве. 

Краткое содержание курса: Строительство как отрасль материального производства и 

его особенности. Организация и управление строительным производством. Аудит в 

строительстве. Предмет, содержание и задачи ревизии на предприятии. Организация и 

осуществление контрольно-ревизионной работы в строительных организациях. 

Финансовый контроль в строительных организациях.  Методы фактического и 



 114 

документального контроля. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита строительных 

предприятий; понимать порядок организации и ведения учета и аудита строительных 

предприятий. Иметь навыки в организации и ведении учета и аудита хозяйственных 

средств и процессов строительного предприятия;  Уметь вести Учета и финансов активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов строительного предприятия, калькулировать 

себестоимость строительной  продукции. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения;  Уметь:  составлять годовую финансовую 

отчетность строительных предприятий,  организовать порядок ведения учета и аудита 

строительного предприятия. 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых 

технологий; Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении учета и аудита 

строительного предприятия. 

Руководитель программы: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Финансов и учета» 

 

AKKT   3223 Ауылшаруашылық кәсіпорынның қызметін талдау  

 

Пререквизеттері: Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялары  

Постреквизиттері: Есеп және аудит ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында    

Оқу мақсаты: шаруашылық қызметін талдаудың әдістемелік негізі мен практикалық 

дағдысын иемдену жолымен, практикалық жұмыста қажетті, студенттердің аналитикалық 

ойлау дағдысының қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Қонақ үй және туристік бизнестің бухгалтерлік есебінің 

концепциясы. Бухгалтерлік балансты талдау. Қонақ үй және туристік бизнестегі «Пайда 

және шығын туралы есеп» № 2 формасын талдау. Қонақ үй және туристік бизнестегі 

«капитал қозғаласының есебі» № 3 формасының талдауы және мазмұны. Қонақ үй және 

туристік бизнестің «ақша айналымының қозғалысының есебі»  №4 формасын талдау. Тур 

өнімінің сатылымы және шығару есебі. Қонақ үй және туристік бизнестің сегментті есебі. 

Қаржы салымының есебі. Қонақ үй және туристік бизнестегі ұйымдардың басқару 

есептерінің негіздері. 

Оқыту нәтижесі: Ауылшаруашылық кәсіпорында болып жататын Экономика и 

менеджментлық жағдайлар мен құбылыстар және процесстер талдау үшін пререквизиттер 

пәндері бойынша алған білімдер жинақтау керек. Кәсіпорындар қаржы және басқару 

талдаудың әдістемесін қолдану керек, ауылшаруашылық кәсіпорындар қызметін жақсарту 

үшін қолданылмаған резервтер айқындау және жұмылдыра білу керек. Себепті-тергеу 

байланыстарын айқындау және олардың сапалы өлшемдерін қабылдау таңдауын өткізу 

керек;  көрсеткіш қорытындыларын өзгеріс  факторларының ықпалдары дәрежесін орнату 

керек; кәсіпорындарға жұмыс жасауларға әр түрлі көрсеткіштер мерзімдерін болжау; 

ауылшаруашылық кәсіпорындардың жұмыс жасаулар тиімділіктері жоғарылатулар 

жолдарын анықтау керек, тәуелсіз меншіктен формалардан. Жобалардың 

ауылшаруашылық кәсіпорынның, оның өндірістік, орындау үнемдеулердің күйлері 

бағаны жүзеге асыру керек, кәсіпкерлік-жоспарлы және келісім шартыларды, 

шаруашылықтар әр түрлі формалардың тиімділігін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

MMEEB  3306 Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп және есеп беру 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 2 

Постреквизиттері: Сақтандыру компанияларындағы есеп және аудит 

Оқу мақсаты: мемлекеттік мекемелеріндегі есеп және есеп беруді қалыптастыру  
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облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есептің жүргізу принциптері және 

қаржылық есептің сапалық мінездемесін құрастыру. Дебиторлық және кредиторлық 

берешектің  есебі. Жұмысшылармен есеп айырысу есебі. Қорларды есептеу. Негізгі 

құралдарды есептеу. Материалды емес активтердің есебі.Мемлекеттік мекемелердің 

кірістер есебі. Мемлекеттік мекемелердің шығыстарын есепке алу. Бюджеттік есептілікті 

ұсыну. 

Оқыту нәтижесі: Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес 

мемлекеттік мекемелердің есеп формалары мен әдістерін, мәнін  білу;  Қаржылық есеп 

берудің халықаралық стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің есеп беруі мен 

есеп жүргізуін және ұйымдастыру тәртібін түсіну. Мемлекеттік мекемелердің 

шаруашылық құралдары мен процестерінің есебін жүргізу мен ұйымдатсыру 

дағдыларының болуы;  Актив есебін, міндеттемелер, капитал, жалға алудың кірістері мен 

шығыстарын,  мемлекеттік мекемелердің табыс салығын жүргізе білу. Мәселені 

қалыптастыру дайындығы мен оны шешу жолдарына дайындығының болуы;  

Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есеп беруін құрастыра білу.  Қаржылық есеп 

берудің халықаралық стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің есеп беруі мен 

есепті жүргізу тәртібін ұйымдастыра білу.   Алдыңғы қатарлы технологиялар облысында 

білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу;  Қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің есеп беруі мен есепті жүргізу тәртібін 

ұйымдастыруды жақсарту жолдарын таба білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UOGU    3306 Учет и отчетность государственных учреждений  

 

Пререквизиты: Финансовый учет 2 

Постреквизиты: Учет и аудит в страховых компания 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ведения учета и формирования отчетности государственных 

учреждений. 

Краткое содержание курса: Принципы ведения бухгалтерского учета и качественные 

характеристики составления финансовой отчетности. Учет дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с работниками. Учет запасов. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет доходов государственных учреждений. Учет расходов 

государственных учреждений. Представление бюджетной отчетности 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета государственных 

учреждений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;  

Понимать порядок организации и ведения учета и отчетности гос ударственных 

учреждений в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности.Иметь навыки в организации и ведении учета хозяйственных средств и 

процессов государственных учреждений;  Уметь вести учет активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов аренды, подоходного налога государственных учреждений. 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;  

Уметь  составлять финансовую отчетность государственных учреждений. Уметь 

организовать порядок ведения учета и отчетности государственных учреждений в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий;  

Уметь находить пути улучшения в организации и ведении учета  и отчетности 

государственных учреждений в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 
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Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AMM 3306 Аудит мемлекеттік мекемелердің 

 

Пререквизеттері : Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары/ 

Постреквизиттері: Қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп және аудит. 

Оқу мақсаты: студенттердің теориялық білімдерін қалыптастыру және есеп беруді 

жүргізу саласындағы тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру және ресми органдардың 

аудитін жүргізуді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Аудиторлық жоспарлау Қысқа мерзімді активтердің 

аудиті. Ұзақ мерзімді активтердің аудиті. Аудитті аяқтау 

Оқыту нәтижесі Халықаралық стандарттарға сәйкес мемлекеттік мекемелердің 

аудитінің мәнін, әдістерін және нысандарын білу; Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және аудитін 

ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін түсіну. Мәселені және оны шешу жолдарын көрсету 

қабілетін қалыптастыруға дайын болу; Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

жасау. 

Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелерді 

есепке алу және аудит жүргізу тәртібін ұйымдастыра білу. Озық технологиялар саласында 

білім алу үшін жеткілікті түрде оқыту керек; Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің бухгалтерлік есеп және аудитін 

ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіру жолдарын таба білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра:« Есеп және қаржы» 

 

AGU 3306 Аудит  государственных учреждений 

 

Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности  

Постреквизиты: Учет и аудит в гостиничном бизнесе 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ведения учета и формирования отчетности аудита  государственных 

учреждений. 

Краткое содержание курса: Планирование аудита Аудит краткосрочных 

активов.Аудит долгосрочных активов.Аудит обязательств. Завершение аудита  

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы аудита государственных 

учреждений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;  

Понимать порядок организации и ведения учета и аудита государственных учреждений в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;  Уметь  составлять 

финансовую отчетность государственных учреждений. Уметь организовать порядок 

ведения учета и аудита государственных учреждений в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий;  Уметь находить пути улучшения в организации 

и ведении учета  и аудита государственных учреждений в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учета и финансов» 
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XKESSBMEEB  3306  ХҚЕС- на  сәйкес бюджеттік мекемелердегі есеп және есеп 

беру 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есеп 2 

Постреквизиттері: Банктік мекемелеріндегі есеп және аудит. 

Оқу мақсаты: бюджеттік ұйымдардағы есеп беруді қалыптастыру мен есепті жүргізу 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: ҚР бюджеттік жүйелерінің негіздері. Халықаралық 

стандарттарға сәйкес бюджеттің қаржылық есептілігінің атқарылуы және бюджеттік рөлі. 

Ұйым жұмысының қаржылық органының бюджетін жасау және оның атқарылуы. 

Республикалық бюджет, орындау және қалыптастыру мәселелері. Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік бюджетінің бухгалтерлік есепті ұйымдастыру, халықаралық 

стандарттарға сәйкес қаржылық есептілікті орындау. Есепке алу ішкі ведомстволық есеп 

айырысу бойынша қаржыландыру есебінен ұсталатын ұйымдардағы және " 

республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, халықаралық стандарттарға 

сәйкес қаржылық есептілік. Түрлі дебиторлармен және кредиторлармен ұйымдарда 

есебінен ұсталатын есебінен республикалық және жергілікті бюджеттердің қаражаты, 

халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық есептілік есеп айырысу есебі. 

Оқыту нәтижесі: Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарының 

сәйкестігінде бюджеттік ұйымдарды есепке ала білу мәнін, әдістер және формаларын білу; 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарымен сәйкес бюджеттік ұйымдарды 

есепке алу және есеп беруші ұйымдардың және жүргізулерінің ретін түсіну керек.  

Бюджеттік ұйымдардағы шаруашылық құралдары және процесстерін есепке алуды 

ұйымдастыру және жүргізуде дағдылар алу керек;Активтердің, міндеттемелердің есепке 

алуын өткізу, табыс салығы табыстарының және капиталдың, бюджеттік ұйымдарды 

жалдаудың шығыстарын білу керек, Мәселені шешу жолдарын көрсету және 

қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; Бюджеттік ұйымдардың қаржылық есеп 

беруін құрастыра білу.  

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарымен сәйкестікте бюджеттік 

ұйымдардың есепке алуын және есеп берулер жүргізулерінің ретін ұйымдастыра білу 

керек. 

Озық технологиялар облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие 

болу; Халықаралық стандарттармен сәйкестікте бюджеттік ұйымдарға қаржылық есеп 

беруден есепке алуларға және есеп берулерге ұйымда және жүргізуде жақсартулар 

жолдарын шығара білу керек 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UOBOSMCFO   3306  Учет и отчетность в бюджетных организациях в 

соответствии с МСФО 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 2 

Постреквизиты: Учет и аудит в банковских учреждениях 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ведения учета и формирования отчетности бюджетных организаций. 

Краткое содержание курса: Основы бюджетной системы РК. Роль бюджетной 

классификации в исполнении бюджета в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Организация работы финансового органа по составлению и 

исполнению бюджета. Республиканский бюджет, проблемы его формирования и 

исполнения. Организация бухгалтерского учета исполнения государственного бюджета 

Республики Казахстан в соответствии с международными стандартами финансовой 
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отчетности. 

Учет внутриведомственных расчетов по финансированию в организациях, 

содержащихся за счет республиканского и местных бюджетов в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. Учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами в организациях, содержащихся за счет за   счет 

республиканского и местных бюджетов в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета бюджетных 

организаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

Понимать порядок организации и ведения учета и отчетности бюджетных организаций в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

Иметь навыки в организации и ведении учета хозяйственных средств и процессов 

бюджетных организаций; Уметь вести учет активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов аренды, подоходного налога бюджетных организаций. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;  Уметь  составлять 

финансовую отчетность бюджетных организаций. Уметь организовать порядок ведения 

учета и отчетности бюджетных организаций в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий; Уметь генерировать пути улучшения в 

организации и ведении учета  и отчетности бюджетных организаций в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BUA 3306 Бюджеттік ұйымдардың аудиті 

 

Пререквизиты: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 

Постреквизиттері: Комерциялық банктердегі қаржылық есеп беруін талдау 

Оқу мақсаты: бюджеттік ұйымдардың бухгалтерлік есеп және аудит саласында 

теориялық білімдер мен тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Аудитті жоспарлау. Қысқа мерзімді активтердің аудиті, 

ұзақ мерзімді активтердің аудиті, міндеттемелердің аудиті және қаржылық нәтиже. 

Аудитті аяқтау 

Оқыту нәтижесі: Қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сәйкес бюджеттік 

ұйымдардың аудитін, мәнін, әдістерін және нысандарын білу; Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандарттарына сәйкес бюджеттік ұйымдарды есепке алуды және аудитті 

ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін түсіну. 

Бюджеттік ұйымдардың экономикалық құралдарын және процестерін есепке алуды 

ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларына ие болу; Мәселені және оны шешу жолдарын 

көрсету қабілетін қалыптастыруға дайын болу; Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандарттарына сәйкес бюджеттік ұйымдарды есепке алу және аудит жүргізу тәртібін 

ұйымдастыра білу. Озық технологиялар саласында білім алу үшін жеткілікті түрде оқыту 

керек; Халықаралық қаржы есептілігінің стандарттарына сәйкес бюджеттік ұйымдарды 

есепке алу және аудиттің ұйымдастырылуын және басқарылуын жетілдіру жолдарын 

жасай білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра:« Есеп және қаржы» 

 

ABO 3306 Аудит бюджетных организаций 

 

Пререквизиты: Международные стандарты финансовой отчетности 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности в коммерческих банках 
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Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ведения учета и формирования аудита  бюджетных организаций. 

Краткое содержание курса: Планирование аудита. Аудит краткосрочных активов.  

Аудит долгосрочных активов. Аудит обязательств и финансового результата. Завершение 

аудита 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы аудита  бюджетных 

организаций в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности; 

Понимать порядок организации и ведения учета и аудита бюджетных организаций в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.  

Иметь навыки в организации и ведении учета хозяйственных средств и процессов 

бюджетных организаций; Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения;  Уметь организовать порядок ведения учета и аудита 

бюджетных организаций в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий; Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении 

учета  и аудита  бюджетных организаций в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

MMZhTB  3307 Мемлекеттік мекемелерінің жұмысын тексеру мен бақылау 

 

Пререквизеттері: Кәсіби аудит. 

Постреквизиттері: Мемлекеттік сатып алу. 

Оқу мақсаты: мемлекеттік мекемелерінің жұмысын тексеру мен бақылау облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Бақылау – ревизиялық жұмысты ұйымдастыру. 

Қаржылық бақылаудың жүйесі және пәні. Мемлекеттік сектордағы қаржылық бақылау. 

Қазақстан Республикасының комитет қызмет сферасы және құқықтық негізі. Мемлекеттік 

ұйымдардың ревизиясы. Мемлекеттік ұйымдары бақылау. 

Оқыту нәтижесі: Қазақстанның мемлекеттік мекемелерінде болған тексеріс және 

бақылау процесстері туралы ұсыныс алу керек. Мемлекеттік мекемелерде тексеріске және 

бақылауға негізгі дәрежелерге және қағидалар түралы жаттығу және теориялық дағдылар 

алу керек.  Бақылау және тексерісті өткізу  мәселелерін негіздей білу керек, нақты есеп 

айырысуларға және қорытындыларға арқа сүйей отырып.  Мемлекеттік мекемелерде 

бақылаудың және тексерістің талқыланған формаларын, олардың өткізулері қағидалар 

және әдістерін жан-жақты қолдану керек. Тексерулер өткізулер әдістемесін және 

тәжірибеде жүйелі түрде оның жетілдіруін   білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

RKGU  3307 Ревизия и  контроль в государственных учреждениях 

 

Пререквизиты: Профессиональный аудит. 

Постреквизиты: Государственные закупки. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ревизии и контроля в государственных учреждениях.  

Краткое содержание курса: Организация контрольно – ревизионной работы. 

Назначение, предмет и система финансового контроля. Финансовый контроль  

государственного сектора. Правовая основа и сфера деятельности комитетов Республики 

Казахстан. Ревизия государственных организаций. Контроль государственных 

организаций. 
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Результаты обучения: Иметь представление о процессах ревизии и  контроля, которые 

происходят в государственных учреждениях Казахстана.  Приобрести практические и 

теоретические навыки относительно основных категорий и принципов ревизии и  

контроля в государственных учреждениях. Уметь обосновывать проблемы проведения 

контроля и ревизии, опираясь на конкретные расчеты и выводы. Всесторонне применять 

изученные формы и методы контроля и ревизии в государственных учреждениях, 

принципы и методы их проведения. Знать: методику проведения проверок и 

систематически ее совершенствовать на практике 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BMZhTB   3307 Банктік мекемелерінің жұмысын тексеру мен бақылау 

 

Пререквизеттері: аудитті жүргізудің әдістемелік негіздері. 

Постреквизиттері: Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау 

Оқу мақсаты: банктік мекемелерінің жұмысын тексеру мен бақылау облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Банктік мекемелерде ревизиялық жұмысты 

ұйымдастыру.  Бақылаудың жүйесі, пәні. Банктік қызметті реттеу және оны ұйымдастыру. 

Банк мекемелеріндегі қаржылық есептілік объектісі ретінде қаржылық бақылау. Банктік 

аудит және банктік қадағалау. Банктік қадағалау тетіктерін жүзеге асыру.  

Оқыту нәтижесі: Тексеру мен бақылау жұмысын ұйымдастыру туралы көрініс алу. 

Банк мекемелерінде қаржылық бақылау қағидалары мен негізгі категорияларына қатысты 

теориялық және практикалық дағдыларын алу.  Банк мекемелерінде қаржылық есепке 

сүйене отырып, тексеру мен бақылауды жүргізу мәселелерін негіздей білу.  Банк 

мекемелерінде тексеру мен бақылауды жүргізуде оқытылған әдістері мен нысандарын 

қолдану. Банк мекемелерінде тексерісті жүргізу әдістемесін білу және оны жүйелі түрде 

практикада жүзеге асыру 

Бағдарлама жетекшісі:Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

KRBU  3307 Ревизия и контроль  в банковских учреждениях 

 

Пререквизиты: основы методологии ведения аудита. 

Постреквизиты: Планирование бюджетных ассигновани 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области ревизии и контроля в банковских учреждениях. 

Краткое содержание курса: Организация контрольно – ревизионной работы в 

банковских учреждениях. Назначение, предмет и система контроля. Регулирование 

банковской деятельности и его организация. Финансовая отчетность банковских 

учреждений как объект финансового контроля. Банковский аудит и банковский надзор. 

Механизмы осуществления банковского надзора 

Результаты обучения: Иметь представление об организации контрольно-ревизионной 

работы в банковских учреждениях.  Приобрести практические и теоретические навыки 

относительно основных категорий и принципов финансового  контроля в банковских 

учреждениях. Уметь обосновывать проблемы проведения контроля и ревизии, опираясь на 

финансовую отчетность банковских учреждений. Применять изученные формы и методы 

контроля и ревизии в банковских учреждениях. Знать: методику проведения проверок в 

банковских учреждениях и систематически ее совершенствовать на практике  

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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TKUKKEBTZh  3224 Туристік және қонақ үй қызметі  қаржылық есеп беруіне 

талдау жүргізу 

 

Пререквизеттері: Бухгалтерлік есептегі компьютерлік технологиялары  

Постреквизиттері: Учет и аудит в банковских учреждениях. 

Оқу мақсаты: туристік және қонақ үй қызметі  қаржылық есеп беруіне талдау жүргізу 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Қонақ үй және туристік бизнестің бухгалтерлік есебінің 

концепциясы. Бухгалтерлік балансты талдау. Қонақ үй және туристік бизнестегі «Пайда 

және шығын туралы есеп» № 2 формасын талдау. Қонақ үй және туристік бизнестегі 

«капитал қозғаласының есебі» № 3 формасының талдауы және мазмұны. Қонақ үй және 

туристік бизнестің «ақша айналымының қозғалысының есебі»  №4 формасын талдау. Тур 

өнімінің сатылымы және шығару есебі. Қонақ үй және туристік бизнестің сегментті есебі. 

Қаржы салымының есебі. Қонақ үй және туристік бизнестегі ұйымдардың басқару 

есептерінің негіздері. Оқыту нәтижесі: Білу - курстың негізгі ұғымы және дәрежелерін, - 

бухгалтерлік есепке алуларға халықаралық стандарттарға бағытта есеп беруде 

деректілікке ықпалдарға қонақ үй және безнесте туристтік; - есеп беруде негізгі 

формаларға оқуларға қонақ үй және безнесте туристтік; -  есеп беруде аналитикалық 

формаларға әзірлеулерге қонақ үй және безнесте туристтік. 

 Әдістемелік талаптармен сәйкестікте сапалы және сандық талдаудың орындауға 

дағдыларын алу керек ; білу - теориялық материалын жаттығуды қолдану керек, - 

есептерді шешу, оқылатын сұрақтар бойынша логикалық схемалар құрау керек, жеке 

тапсырманы орындауға дайын болу.  Мәселені шешу жолдарын көрсету және 

қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; қаржылық есеп беруде талдауға негізгі 

қағидаларды қонақ үй және туристтік безнесе қолдана білу. Қаржылық және 

(бухгалтерлік) есеп беруді оқи алу;  -  есеп берудің ақпараттылығын бағалай білу; -  есеп 

беруді  қайта жандандыру оның ақпараттылығын жоғарлату мақсатында;  

- аналитикалық есеп беру  нысандарын құрастыру; -  басқарудың функционалды 

құрылымдары үшін қорытындылар мен ұсыныстарды рәсімдеу.  озық технологиялар 

облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу;CAMELS жүйесін 

жақсарту жолдарын жұмылдыра білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

AFOGTB 3223Анализ финансовой отчетности в гостиничном  и туристическом 

бизнесе 

 

Пререквизиты: Компьютерные технологии в бухгалтерском учете 

Постреквизиты: Банктік мекемелеріндегі есеп және аудит. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области анализа финансовой отчетности в гостиничном и туристическом 

бизнесе. 

Краткое содержание курса: Концепция бухгалтерской отчетности в гостиничном и  

туристическом бизнесе. Анализ бухгалтерского баланса.  Анализ формы № 2 «Отчет о 

прибылях и убытках» в гостиничном и туристическом бизнесе. Сод Содержание и анализ 

формы № 3 «Отчет о движении капитала» в гостиничном и туристическом бизнесе. 

Анализ формы №4 «Отчет о движении денежных средств» в гостиничном и 

туристическом бизнесе. Учет выпуска и продажи турпродукта. Сегментированная 

отчетность в гостиничном и туристическом бизнесе. Учет финансовых вложений. Основы 

управленческого учета в организациях гостиничного и туристического бизнеса.  

Результаты обучения: Знать  - основные понятия и категории курса, - влияния на 
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информативность отчетности ориентации на международные стандарты бухгалтерского 

учета в гостиничном и туристическом бизнесе; -  чтения основных форм отчетности в 

гостиничном и туристическом бизнесе; 

-  разработки аналитических форм отчетности в гостиничном и туристическом бизнесе.  

Иметь навыки выполнения качественного и количественного анализа в соответствии с 

методическими требованиями; уметь - практически использовать теоретический 

материал, - решать задачи, составлять логические схемы по изучаемым вопросам,быть 

готовыми к выполнению индивидуального задания. Иметь готовность сформулировать 

проблему и способность показать пути ее решения; уметь  применять основные принципы 

анализа финансовой отчетности в гостиничном и туристическом бизнесе. Уметь читать 

финансовую (бухгалтерскую) отчетность; -  оценивать информативность отчетности; -  

переформатировать отчетность с целью повышения ее информативности; -  составить 

аналитические отчетные формы; -  оформить выводы и рекомендации для 

функциональных структур управления. иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий; Уметь генерировать пути улучшения Системы 

CAMELS. 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SKKEBTZh 3223 Сақтандыру компанияларындағы қаржылық есеп беруіне 

талдау жүргізу 

 

Пререквизеттері: Салықтық  есеп берудегі компьютерлік технологиялар . 

Постреквизиттері: Комерциялық банктердегі қаржылық есеп беруін талдау. 

Оқу мақсаты: сақтандыру компанияларындағы қаржылық есеп беруіне талдау жүргізу 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Сақтандыру компанияларын қаржылық бақсарудағы 

бухгалтерлік есептің рөлі. Сақтандыру компаниялардағы бухгалтерлік балансты талдау. 

Сақтандыру компаниялардағы пайда және шығындар есептерін талдау. Ақша 

айналымдардың қозғалысын және капитал есебінің өзгеруінің есебін талдау. 

Қосымшаларда көрсетілген бухгалтерлік баланс және есеп беру, пайда мен залал туралы 

ақпаратты талдау. сегментті есептің ерекшеліктерін талдау. сақтандыру компанияларында 

бизнес-жоспарды әзірлеу кезінде қаржылық есептіліктің қорытындыларын  талдау және 

пайдалану. 

Оқыту нәтижесі: Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті нысандары мен 

әдістерін, мәнін білу.  

Сақтандыру компанияларында есеп және аудитт жүргізу мен ұйымдастыру тәртібін 

түсіну.    Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті жүргізу мен ұйымдастыру 

дағдысының болуы. Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті жүргізе білу. 

Мәселені шешу жолдарын көрсету және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек;  

Сақтандыру компанияларында есеп және аудиттің ерекшеліктерін білу. Сақтандыру 

компанияларында есеп және аудитті жүргізудің тәртібін   ұйымдастыру білу.   

Озық технологиялар облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие 

болу;Өндірістік және басқаруды жүргізу мен ұйымдастыруда, жақсарту жолдарын таба 

білу сонымен қатар басқару шешімдерін таба білу. 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
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AFOSK 3223 Анализ финансовой отчетности в страховых компания 

 

Пререквизиты: Компьютерные технологии в налоговой отчетности. 

Постреквизиты: Анализ финансовой отчетности в коммерческих банках. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области анализа финансовой отчетности в страховых компаниях.  

Краткое содержание курса: Роль бухгалтерской отчетности в финансовом управлении 

страховых компаний. Анализ бухгалтерского баланса в страховых компаниях. Анализ 

отчета о прибылях и убытках в страховых компаниях. Анализ отчета об изменениях 

капитала и отчета о движении денежных средств. Анализ прочей информации, 

содержащейся в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и 

в пояснительной записке. Особенности анализа консолидированной и сегментной 

отчетности. Использование выводов из анализа финансовой отчетности при разработке 

бизнес-плана в страховых компаниях. 

Результаты обучения: знать  –     основные термины страхования; –     основы 

организации страхового дела в РК; –  особенности  хозяйственной деятельности 

страховщиков и их влияние на организацию бухгалтерского учета; –     порядок 

регулирования финансовой деятельности в РК; –     особенности финансовой отчетности в 

страховых компаниях; –     основные методики финансовой отчетности в страховых 

компаниях; –     вопросы соблюдения финансовой устойчивости страховщика. Иметь 

представление о показателях, характеризующих финансовую устойчивость страховщика. 

Уметь практически использовать теоретический материал, решать задачи, составлять 

логические схемы по изучаемым вопросам, быть готовыми к выполнению 

индивидуального задания. Иметь навыки оценки результативности производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности; расчета объема чистых 

активов организации и дать оценку движению капитала; использования бухгалтерской 

информации для принятия управленческих решений; составления аналитических таблиц 

по отдельным этапам анализа; Уметь использовать формы и методы анализа финансовой 

отчетности в страховых компаниях. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансвы» 

 

EAAHK/ 4312Есеп және аудит ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында 

 

Пререквизиттері: Өңдеу кәсіпорындарындағы бухгалтерлік есеп және аудит, Ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарының қызметін талдау, Ауылшаруашылық кәсіпорындардағы 

бақылау және бақылау 

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: әдіснамалық негіздерді дамыту және ауылшаруашылық 

кәсіпорындарда бухгалтерлік есеп пен аудиттің практикалық дағдыларын игеру арқылы 

студенттерде аналитикалық ойлауды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп принциптері және қаржылық 

есептіліктің сапалық сипаттамалары. Дебиторлық және кредиторлық берешекті есепке 

алу. Қызметкерлермен есеп айырысуды есепке алу. Акциялар есебі. Негізгі құралдарды 

есепке алу.Материалдық емес активтерді есепке алу.Ауылшаруашылық 

кәсіпорындарының кірістерін есепке алу.Аудит. Есеп беру 

Оқыту нәтижелері: Қаржылық есеп берудің ұлттық және халықаралық 

стандарттарына сәйкес ауылшаруашылық кәсіпорындарының бухгалтерлік есебі мен 

есептілігін ұйымдастыруда және жүргізуде әдістер мен әдістерді қолдана білу. 

Ауылшаруашылық кәсіпорындарының құжат айналымы және қаржылық есеп беру 

(бухгалтерлік баланс, кіріс туралы есеп) дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Кажикова Ж.Н. 
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Кафедра: «Учет и финансы» 

 

UASP/ 4312 Учет и аудит в  сельскохозяйственных предприятиях 

Пререквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях, Анализ 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, Ревизия и контроль в 

сельскохозяйственных предприятиях 

Постреквизиты: профессиональная деятельность  

Цель изучения: Формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков учета и аудита в  

сельскохозяйственных предприятиях. 

Краткое содержание курса: Принципы ведения бухгалтерского учета и качественные 

характеристики составления финансовой отчетности. Учет  дебиторской и кредиторской 

задолженности. Учет расчетов с работниками. Учет запасов.  Учет основных средств.Учет 

нематериальных активов.Учет доходов сельскохозяйственных предприятий.Аудит. 

Представление отчетности. 

Результаты обучения: Уметь применение методов и приемов в организации и ведении 

учета и отчетно-сти сельскохозяйственных предприятий в соответствии с национальными 

и международными стандартами финансовой отчетности. Иметь навыки ведения 

документооборо-та и составления финансовой отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках) сельскохозяйственных пред-приятий 

Руководитель программы: Кажикова Ж.Н. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

OOEA / 4312 Өсімдік өндірісінің есебі мен аудиті 

 

Пререквизеттері: Өсімдік  өнімін өндіру өндірісінің есебі мен аудиті 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: өсімдік өндірісінің есебі мен аудиті облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы өндірісінің бухгалтерлік есеп және 

аудитті анықталатын ерекшеліктері. Өсімдіктану саласының кәсіпорындарында бухгалтерлік 

есептің және аудиттің негізгі принициптерін ұйымдастыру. Өсімдіктану саласының 

кәсіпорындарында материалды емес активтердің және есеп және аудиттің негізгі 

құралдарының ерекшеліктері. Басқа материалдардың, тұқымды, жемді есептеу. Өсімдіктану 

кәсіпорындар саласында өнімді есептеуі және аудиті.  Өсімдіктану кәсіпорындар саласында 

инвестицияның есебінің және аудиттің ерекшеліктері. Кәсіпорындарында өсімдік 

шаруашылығы саласында міндетті мүлікті сақтандыру есебі және аудиті. Кәсіпорындарында 

өсімдік шаруашылығы саласында өндірістің негізгі шығындарының есебі  және аудиті. 

Кәсіпорындарындағы өсімдік шаруашылығы саласының қосалқы қызметтер 

Шығындарының ерекшеліктері. Өсімдіктану өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау.  

Оқыту нәтижесі: Өсімдік өндірісі саласында есеп пен есептілік сұрақтары бойынша заңдық 

және инструктивтік материалдарды білу;  Пәннің мәні мен мазмұнын сиптаттайтын, 

түсінікті-терминологиялық аппаратты  түсіну. Өсімдік өндірісі саласында қаржылық 

есептілікті қалыптастыру дағдысының болуы; ақпаратты өңдеу құралдары мен қазіргі 

әдістерін иемдену, талдай білу.  Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге 

қабілеттілігі;    Өсімдік өндірісі саласында корреспонденция шотын сапалы құрастыра білу.   

Өсімдік өндірісі облысындабілімдер алуда жеткілікті дайындыққа ие болу;   өсімдік өндірісі 

саласында бухгалтерлік балансты құрастыра білу 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және Қаржы» 
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UAOR/ 4312 Учет и аудит в отрасли  растениеводства 

 

Пререквизиты: Учет  и аудит переработки продукции растениеводства 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

учета и аудита в отрасли  растениеводства. 

Краткое содержание курса: Особенности бухгалтерского учета и аудита определяемые 

спецификой сельскохозяйственного производства.Основные принципы организации 

бухгалтерского учета и аудита на предприятиях отрасли растениеводства.Особенности учета 

и аудит основных средств и нематериальных активов на предприятиях отрасли 

растениеводства. Учет и аудит семян, кормов и других материалов.Учет и аудит продукции 

на предприятиях отрасли растениеводства. Особенности учета и аудит инвестиций на 

предприятиях отрасли растениеводства. Учет и аудит обязательного страхования имущества 

на предприятиях отрасли растениеводства. Учет и аудит затрат основного производства на 

предприятиях отрасли растениеводства. Особенности учета и аудит затрат и услуг 

вспомогательного производства на предприятиях отрасли растениеводства. Калькуляция 

себестоимости продукции растениеводства. 

Результаты обучения: Знать законодательные и инструктивные материалы по вопросам 

организации учета и отчетности в отрасли  растениеводства; понимать понятийно-

терминологический аппарат, характеризующий сущность и содержание предмета. Иметь 

навыки восстановления финансовой отчетности в отрасли  растениеводства; уметь 

анализировать, владеть современными методами и средствами обработки информации. 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь 

определить тип каждой приведенной операции и ее влияния на статьи и валюту баланса. 

Уметь грамотно составить корреспонденцию счетов в отрасли растениеводства. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области растениеводства; уметь 

составлять бухгалтерские балансы в отрасли  растениеводства 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

MOOEA / 4312 Мал өсіру өндірісінің есебі мен аудиті 

 

Пререквизеттері: Құрылыс кәсіпорынның қызметін талдау, Жануаршаруашылық өндірісін 

қайта өндірудің есеп және аудиті. 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: мал өсіру өндірісінің есебі мен аудиті облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық өндірістің ерекшелігін бухгалтерлік есеп 

және аудитті анықтайтын ерекшеліктер. Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында 

бухгалтерлік есеп және аудиттің негізгі принциптерін ұйымдастыру. Малшаруашылығы 

саласының кәсіпорындарында материалды емесс активтерді және есеп және аудиттің негізгі 

құралдарының ерекшеліктері. Басқа материалдардың, тұқымды, жемді есептеу.  

Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында өнімнің есебі және аудиті. 

Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында есеп және аудит инвестициялардың  

ерекшеліктері. Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында міндетті мүлікті 

сақтандырудың есебі және аудиті.  Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында негізгі 

өндірістің шығынның есебі және аудиті. Малшаруашылығы саласының кәсіпорындарында 

шығындардардың және қызмет көрсетудің есебі мен аудитінің ерекшеліктері. 

Малшаруашылығы өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау. 

Оқыту нәтижесі: Мал өсіру өндірісінің есебі мен аудитін жүргізу және ұйымдастыру 

тәртібін түсіну; Мал өсіру өндірісінің есебі мен аудитінің формаларын және әдістерін, мәнін 

білу. Мал өсіру өндірісінің үрдістері мен шаруашылық құралдарының есебі мен аудитін 



 126 

жүргізу мен ұйымдастыру дағдысының болуы;  Мал өсіру өндірісінің өзіндік құнын 

калькуляциялау, өңдейтін  кәсіпорындарының кірісі мен шығысын, капиталын, міндеттерін, 

активтердің есебі мен аудитін жүргізе білу.   Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын 

көрсетуге қабілеттілігі.   Мал өсіру өндірісінің есебі мен аудитінің тәртібін жүргізуді 

ұйымдастыру, сауда кәсіпорындарын жылдық қаржылық есеп беруін құрастыра білу.  Озық 

технологиялар облысында білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу; Мал 

өсіру өндірісінің есебі мен аудитін жүргізу мен ұйымдастыруды жақсарту жолдарын көрсете 

білу 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және аудит» 

 

UAOG/ 4320 Учет и аудит в отрасли  животноводства 

 

Пререквизиты: Управленческий учет1, анализ деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, 

Постреквизиты: Освоение профилирующих дисциплин дает право на определение 

компетенции выпускника данного профиля. 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

учета и аудита в отрасли  животноводства. 

Краткое содержание курса: Особенности бухгалтерского учета и аудита определяемые 

спецификой сельскохозяйственного производства. Основные принципы организации 

бухгалтерского учета и аудита на предприятиях отрасли животноводства. Особенности учета 

и аудит основных средств и нематериальных активов на предприятиях отрасли 

животноводства. Учет и аудит семян, кормов и других материалов. Учет и аудит животных 

на выращивании и откорме. Учет и аудит продукции на предприятиях отрасли 

животноводства. Особенности учета и аудит инвестиций на предприятиях отрасли 

животноводства. Учет и аудит обязательного страхования имущества на предприятиях 

отрасли животноводства. Учет и аудит затрат основного производства на предприятиях 

отрасли животноводства. Особенности учета и аудит затрат и услуг вспомогательного 

производства на предприятиях отрасли животноводства. Калькуляция себестоимости 

продукции животноводства. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита 

сельскохозяйственных предприятий; понимать порядок организации и ведения учета и 

аудита сельскохозяйственных предприятий. 

Иметь навыки в организации и ведении учета и аудита хозяйственных средств и процессов 

сельскохозяйственного предприятия;  

Уметь вести учет и аудит активов, обязательств, капитала, доходов и расходов 

сельскохозяйственного предприятия, калькулировать себестоимость продукции 

животноводства. 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения;  

Уметь  составлять годовую финансовую отчетность сельскохозяйственных предприятий, 

организовать порядок ведения учета и аудита сельскохозяйственного предприятия.  

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий;  

Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении учета и аудита 

сельскохозяйственного предприятия. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и аудит» 

 

SKEA/4312 Сақтандыру компанияларындағы есеп және аудит  

 

Пререквизеттері: Мемлекеттік мекемелеріндегі есеп және есеп беру 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 
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Оқу мақсаты: сақтандыру компанияларындағы есеп және аудит облысында теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметінің 

құқықтық негіздерін реттеу.Сақтандыру тарифтердің теориялық негіздерін құрастыру. 

Сақтандыру резервтері және оның қалыптасуы.Қаржы тәукелдерін сақтандыру. Кәсіпкерлік 

тәуекелдерді сақтандыру. Сақтандыру жауапкершілігі. Қайта сақтандырудың экономикалық 

мәні. 

Оқыту нәтижесі: Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті нысандары мен 

әдістерін, мәнін білу.  

Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті жүргізу мен ұйымдастыру тәртібін түсіну.  

Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті жүргізу мен ұйымдастыру дағдысының 

болуы.  Сақтандыру компанияларында есеп және аудитті жүргізе білу.  Мәселені шешу 

жолдарын көрсету және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек;  Сақтандыру 

компанияларында есеп және аудиттің ерекшеліктерін білу. Сақтандыру компанияларында 

есеп және аудитті жүргізудің тәртібін   ұйымдастыру білу.  Озық технологиялар облысында 

білімдерін толықтыру және жеткілікті дайындыққа ие болу; Өндірістік және басқаруды 

жүргізу мен ұйымдастыруда, жақсарту жолдарын таба білу сонымен қатар басқару 

шешімдерін таба білу. 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASK/ 4312 Учет и аудит в страховых компаниях 

 

Пререквизиты: Учет и отчетность государственных учреждений  

Постреквизиты: профессиональная деятельность  

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

учета и аудита  в страховых компаниях. 

Краткое содержание курса: Экономические основы возникновения страхования. 

Особенности построения страховой компании. Организация бухгалтерского учета в 

страховых компаниях. Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях. 

Организация бухгалтерского учета в страховых компаниях. Особенности бухгалтерского 

учета в страховых компаниях. Аудит деятельности страховых компаний. Особенности 

аудита деятельности страховых компаний. 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы учета и аудита  в страховых 

компаниях. Понимать порядок организации и ведения учета и аудита  в страховых 

компаниях. Иметь навыки в организации и ведении учета и аудита  в страховых компаниях.  

Уметь вести учет и аудит  в страховых компаниях. Иметь готовность сформулировать 

проблему и способность показать пути ее решения.  Знать особенности учета и аудита  в 

страховых компаниях. Уметь организовать порядок ведения учета и аудита  в страховых 

компаниях. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых 

технологий.  

Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении учета и аудита  в страховых 

компаниях. 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KUKBEA/ 4312 Қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп және аудит 

 

Пререквизеттері: Аудит мемлекеттік мекемелердің 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность  

Оқу мақсаты: қонақ үй қызметі бизнесі саласындағы есеп және аудит облысында теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     
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Курстың қысқаша мазмұны: Қонақ үй бизнесінде студенттер есеп және аудит негіздерін 

меңгеру қажет. теориялық білімді, есеп және аудит саласында ақша қаражаттарының, 

ағымдағы міндеттемелердің, есептеу мен есеп айырысу еңбек ақы бойынша, айналымнан тыс 

активтер, материалдық айналым активтер, шығындар өндіру және калькуляция, өзіндік 

құнына, қаржылық нәтижелерге сатудан қызметтерді, қаржылық салымдарды білу. Қонақ үй 

кәсіпорынның бухгалтерлік (қаржылық) құрамының ерекшеліктерімен танысу.  

Оқыту нәтижесі: Есепке алудағы теориялық негіздер және мейманханалық кәсіпкерлікке 

кәсіпорындардың аудитін білу. Мейманханалық кәсіпкерлікке кәсіпорындардың аудитін 

есепке алулар және жүзеге асырулар жүйелерінің қолдануларын жаттығу дағдыларын алу 

керек. Мәселені орнатуға дайындық алу керек және есепке алу қамтамасыз ету бойынша 

оның шешімдерінің жолдарын көрсету керек және қазіргі талаптармен сәйкестікте 

мейманханалық аудиттің кәсіпкерлікке кәсіпорындарын білу. Есепке алуларды жүргізулерді 

тиімді жүйеде мейманханалық кәсіпкерлікке кәсіпорындардағы аудитті ұйымдастыра білу 

керек. Жаңа технологиялар облысында есепке алудағы қазіргі алдыңғы қатарлы білімдер алу 

үшін жеткілікті әзірлеуді алу керек.  Есепке алуларды жүргізуде жақсартулар жаңа идеялар 

және мейманханалық кәсіпкерлікке кәсіпорындардың жолдарын шығара білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAGB/  4312 Учет и аудит в гостиничном бизнесе 

 

Пререквизиты: Аудит  государственных учреждений  

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

учета и аудита в гостиничном бизнесе. 

Краткое содержание курса: Освоение студентами основ учета и аудита в гостиничном 

бизнесе.  Приобретение теоретических знаний в области учета и аудита денежных средств, 

текущих обязательств и расчетов, расчетов по оплате труда, внеоборотных активов, 

материальных оборотных активов, затрат на производство и калькулировании 

себестоимости, финансовых результатов от продажи услуг, финансовых вложений. 

Ознакомление с особенностями содержания и состава бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятий гостиничного бизнеса. 

Результаты обучения: Знать: теоретические основы  учета и аудита на предприятиях 

гостиничного бизнеса.Иметь практические навыки применения  системы учета и 

осуществления аудита на предприятиях гостиничного бизнеса. Уметь организовать учет и 

аудит на предприятиях гостиничного бизнеса. Иметь готовность поставить проблему  и 

указать пути ее решения по обеспечению учета и аудита на предприятиях гостиничного 

бизнеса в соответствии с современными требованиями. Уметь организовать эффективную 

систему ведения учета и аудита  на предприятиях гостиничного бизнеса. Иметь достаточную 

подготовку для приобретения новых современных знаний в области передовых технологий 

учета и аудита.  Уметь генерировать новые идеи и пути улучшения в ведении учета и аудита  

на предприятиях гостиничного бизнеса. 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

MSA  4226 Мемлекеттік сатып алу  

 

Пререквизеттері:  Жобаны талдау, Мемлекеттік мекемелерінің жұмысың тексеру мен 

бақылау 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

 Оқу мақсаты: мемлекеттік сатып алу облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     
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Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік сатылымдар және оның мемлекеттік 

қаржыдағы орны. Мемлекеттік сатып алудың пәні және ұйымдастыру моделі. ҚР 

мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың құқықтық негіздері. Мемлекеттік сатып алу 

жүйені мемлекеттік реттеу. ҚР мемлекеттік сатып алудың процесін ұйымдастыру. ҚР 

мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырудың механизмі. Жеке және заңды міндеттемелер 

кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және  тәжірибені талдау. Мемлекеттік 

сатып алуды ұйымдастырудың шетелдік тәжірибесі. 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік сатып алулардың өткізілуінің тәртібін ұйымдастыра 

білу және құқықытық негізін  білу. Мемлекеттік сатып алулар туралы келісім шарттармен 

жұмыс істей білу керек, мемлекеттік сатып алулар  ұйымында заңдық міндеттемелерді 

тіркеу керек. Тендерлік саудалар, білу түрлерін өткізе білу тендер саудалық, 

жоспарлаулар және басқарулар, мемлекеттік сатып алу  әдістемесін меңгеру керек  

Ұйымдарда мемлекеттік сатып алулар жүргізуге және әдістерді жақсарту  жолдарын 

шығара білу керек.  Мемлекеттік сатып алуларды өткізу тетігін зерттеуді жалғастіруға 

қабілеттілік алу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

GZ  4226 Государственные закупки 

 

Пререквизиты: Анализ проектов /Ревизия и  контроль в государственных 

учреждениях 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области государственных закупок. 

Краткое содержание курса: Государственные закупки и их место в государственных 

финансах. Модели организации и предмет государственных закупок. Правовые основы 

организации государственных закупок в РК.   Государственное    регулирование системы 

государственных закупок. Процесс организации государственных закупок в РК. 

Действующий механизм организации государственных закупок в РК. Анализ практики 

регистрации юридических обязательств при организации государственных закупок. 

Зарубежный опыт организации государственных закупок. 

Результаты обучения: Знать правовые основы  и порядок  организации проведения 

государственных закупок. Иметь навыки в организации  и проведении государственных 

закупок способом, конкурса, способом запроса ценовых предложений, аукциона. Уметь   

работать  с договорами  о государственных закупках, регистрировать юридические 

обязательства при организации государственных закупок. Уметь проводить  тендерные 

торги, знать виды тендерных торгов, освоить методику планирования и управления  

государственными закупками. Уметь генерировать пути улучшения в организации и 

способах ведения государственных закупок.  Иметь способность к   продолжению 

изучения   механизма проведения государственных закупок. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BAG   4226 Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау 

 

Пререквизеттері: Инвестициялық талдау 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау облысында теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық мәнді жоспарлау, бюджеттік қаржыны 

бөлу. Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлаудың пайда болу тарихы және дамуы.  
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Бюджеттік параметрлердің әлеуметтік-Экономикалық дамуын болжау. Қазақстан 

Республикасының бюджеттік ассигнацияларын жоспарлаудың құрылымдық мінездемесі. 

Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлаудың қаржылық әдісі және негізгі принциптері.ҚР 

қаржы министрлігінің қазынашылығының департаментінде республика бюджетінің есебін 

ұйымдастыру. Бюджетке түсіуді жоспарлау және болжау. Қазақстанда бюджеттеу 

бағдарланған нәтижелері негізі жаңа бюджеттік процесті ұйымдастыру. Қазақстанда 

стратегиялық және бюджеттік өтініштердің жобаларын қарастыру және құрастыру тәртібі.  

Жоспарлау ерекшеліктері мен қалыптастыру бойынша шығыстардың бюджеттік жүйе 

деңгейлері. Бюджеттің шығының жоспарлау және қалыптастыру ерекшеліктері. мәдениет, 

спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті жоспарлау және қалыптастыру.  Бюджет 

шығыстарының қорғанысқа, қоғамдық тәртіп және қауіпсіздікті қалыптастыру. 

Мемлекеттік бюджеттің басқа сфераларына жоспарлаудыі ерекшеліктерін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік қаржы теориясын білу: мемлекеттік және жергілікті 

бюджеттердің құрастыруларын, олардың функцияларын және рөлін, бюджеттік қаржылық 

бөлулердің жоспарлаулар мәні мен ерекшелігін; қоғамды дамытуға және оның 

нәтижелеріне бюджеттік тетіктің әсерлері мен бағыттарын; Қазақстан Республикасының 

бюджеттік және салық жүйелері жұмыс жасаулар қағидалары және тетіктерін; елдегі 

қазіргі кезеңдегі қаржы тұрақтануында табыстарының, ықтимал жолында Қазақстанында 

олардың дамытуларына аумалы-төкпелі мерзімге, тенденцияларға бюджеттік-салық 

қатынастардың жүйелердің жұмыс жасау заңдылықтарын білу керек. Болжамдық және 

бюджеттік қаржы бөлулер әдістеріне баға беру үшін қаржы көрсеткіштерінің жоспарлы 

есеп айырысуларынан ұсыныс алу керек.Бюджеттік қаржылық бөлулерді жоспарлау 

саласында құбылыстар және процесстерді талдай білу керек, қорытындыларды дұрыс 

істеу және бар мәселелерді ұғындыру; нақты шаруашылық есептерді шешуде алған 

білімдерін қолдану керек, қаржы –несиелік қорларға қолдануға тиімді жақындау керек; 

заң шығарушы және нормативтік құжаттардың бәрі болу керек, реттелетін бюджеттік 

қатынастар отандық және шетел экономисттеріне бұл облыста өте жаңа әзірлеулермен, 

бар материалдарды талдау, дәрісхананың алдында баяндаманы дайындау және онымен сөз 

сөйлеу.Тапсырмалардың орындауларын дербес жұмыстар, өздігінен ұйымдасулар және 

ұйымдардың негізгі қағидаларын және дағдыларын қолдануды білу керек.  

Бюджеттік қаржылық бөлулерді жоспарлауда елдер макроЭкономика и менеджментлық 

дамытуларды болжамдық көрсеткіштерді қолдана білу керек; бюджеттік жүйелері 

барлығын деңгейлерінің бюджеттердің табыстары жоспарлау және болжау керек ; 

бюджеттік жүйелері барлығын деңгейлерінің бюджеттердің шығыстары жоспарлау және 

болжау керек.Бюджеттік қаржылық бөлулерге жоспарлау облысында білімдер алу үшін 

жеткілікті әзірлеуді алу керек. Бюджеттік қаржы бөлулерді жоспарлар жүргізу  негіздері 

түралы жаттығу және теориялық дағдылар шығару білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

PBA  4226 Планирование бюджетных ассигнований 

 

Пререквизиты: Инвестиционный анализ 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области планирования бюджетных ассигнований. 

Краткое содержание курса: Экономическое значение планирования бюджетных 

ассигнований. История возникновения и развития планирования бюджетных 

ассигнований. Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров. 

Структурная характеристика планирования бюджетных ассигнований Республики 

Казахстан. Основные принципы и методы финансирования бюджетных ассигнований. 

Организация учета исполнения республиканского бюджета в департаменте Казначейства 
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Министерства Финансов РК. Планирование и прогнозирование поступлений в бюджет. 

Бюджетирование ориентированное на результаты (БОР)- основа новой организации 

бюджетного процесса в Казахстане.  Порядок составления и рассмотрения проектов 

стратегических планов и бюджетных заявок в Казахстане. Особенности планирования и 

формирования расходов по уровням бюджетной системы. Особенности планирования и 

формирования расходов бюджета на социальное обеспечения и государственные услуги 

общего характера. Планирование и формирование расходов на культуру, спорт, туризм и 

информационное пространство. Формирование расходов бюджета на оборону, 

общественный порядок и безопасность. Особенности планирования и формирования на 

другие сферы государственного бюджета. 

Результаты обучения: Знать  основы финансово-бюджетного прогнозирования и 

планирования; основы прогнозирования и планирования расходов бюджета; основы 

прогнозирования и планирования доходов бюджета; основы планирования при 

осуществлении бюджетного регулирования; основы финансового планирования в 

бюджетных учреждениях и коммерческих организациях.Иметь навыки выполнения 

качественного и количественного анализа в соответствии с методическими требованиями; 

уметь  - практически использовать теоретический материал, решать задачи, составлять 

логические схемы по изучаемым вопросам,  быть готовыми к выполнению 

индивидуального задания.Иметь представление о зависимости бюджетного 

прогнозирования и планирования от экономической, финансовой и социальной политики 

государства, а также о влиянии на них политических факторов; о направлениях 

совершенствования бюджетного планирования. Уметь использовать прогнозные 

показатели макроэкономического развития страны в финансовом планировании; 

планировать и прогнозировать доходы бюджетов всех уровней бюджетной системы; 

планировать и прогнозировать расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы. Для 

практической деятельности уметь - использовать знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины «Планирование бюджетных ассигнований».Иметь достаточную подготовку 

для приобретения знаний в области передовых технологий; Уметь: владеть основными 

методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

использовать компьютер как средство работы с информацией; навыками дискуссии по 

профессиональной тематике; терминологией в области размещения бюджетных 

ассигнований. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SBE  4311 Стратегиялық басқару есебі 

 

          Пререквизиттер: Экономикалық талдау 

Постреквизиттер: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: тиімді стратегиялық басқару шешімдерін қабылдауға бағытталған 

стратегиялық есеп саласындағы сенімді, толық және уақтылы ақпаратты ұйымның 

менеджерлеріне дайындау және ұсыну дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық басқару есебіне кіріспе. Стратегиялық 

басқару есебінің құралы. Стратегиялық шығындарды басқару. Кәсіпорынның дамуын 

басқарудағы диагностикалық жүйелер. Басқарудың есептік жүйесіндегі басқару  

Оқыту нәтижелері: басқарудың стратегиялық есебінің мәнін, әдістері мен 

формаларын білу; стратегиялық басқарушылық есеп пен менеджменттің (оперативті, 

тактикалық) есебі арасындағы айырмашылықты түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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SUU 4311 Стратегический управленческий  учет 

 

Пререквизиты: Экономический анализ 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: приобретение навыков и умений по подготовке и пред¬ставлению 

менеджерам организации достоверной, полной и свое¬временной информации в области 

стратегического учета, направленного для принятия эффективных стратегических 

управленческих решений. 

Краткое содержание курса: Введение в стратегический управленческий учет. 

Инструментарий стратегического управленческого учета. Стратегическое управление 

затратами. Диагностические системы в контроллинге развития предприятия. Контроль в 

системе стратегического управленческого учета  

Результаты обучения: знать сущность, методы и формы стратегического 

управленческого учета; понимать отличия стратегического управленческого учета от 

управленческого (оперативного, тактического) учета. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SM 4311 Стратегияларды менеджмент 

 

          Пререквизиттер: Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау  

Постреквизиттер: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: Пәннің мақсаты - өндірістік сектордағы іс-әрекеттер мен 

көріністерді объективті экономикалық заңдылықтар, оңтайлы шығындар кезінде ең жақсы 

жұмыс нәтижелеріне қол жеткізуді қамтамасыз ететін жағдайлар мен факторлар. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық басқарудың тұжырымдамалық 

ережелері. 

Ұйымның стратегиясын әзірлеу: мақсат қою кезеңдері. Ұйымның стратегиясын 

әзірлеу: диагностикалық кезеңдер. Ұйымның стратегиясын әзірлеу: стратегиялық 

баламалар, олардың нұсқалары мен үйлесімдері Ұйымның стратегиясын әзірлеу: бәсекелік 

артықшылықты құру стратегиясы. Ұйымның стратегиясын әзірлеу: ұйымның даму 

бағытын таңдау Стратегияны іске асыру: ұйымдастырушылық әлеуетті таңдалған 

стратегияға сәйкес келтіру Стратегияны іске асыру: нақты уақыттағы басқару 

Стратегияны іске асыру: стратегиялық өзгерістер контекстіндегі менеджмент.  

Оқыту нәтижелері: ғылыми көзқарас негізінде өндірістік экономика саласындағы 

білімді ұтымды қолдануды ұйымдастыра білу 

Бағдарлама жетекшісі: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

SM 4311  Стратегический менеджмент  

 

Пререквизиты: Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Цель изучения: Цель дисциплины - изучение действия и проявления в отраслях 

производственного сектора объективных экономических законов, условий и факторов, 

обеспечивающих достижение наилучших результатов функционирования при 

оптимальных затратах 

Краткое содержание курса: Концептуальные положения стратегического 

менеджмента.  

Разработка стратегии организации: целеполагающие этапы.Разработка стратегии 

организации: диагностические этапы .Разработка стратегии организации: стратегические 

альтернативы, их варианты и комбинации.Разработка стратегии организации: стратегии 
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создания конкурентного преимущества. Разработка стратегии организации: выбор 

направления развития организации.Реализация стратегии: приведение организационного 

потенциала в соответствие с выбранной стратегией.Реализация стратегии: управление в 

режиме реального времени.Реализация стратегии: управление в условиях стратегических 

изменений. 

Результаты обучения: уметь организовать рациональное использование знаний в 

области экономики производственной сферы, опираясь на научный подход  

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 
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Қаржы 

Финансы 

Академиялық дәрежесі: 
6В04105 – Қаржы білім беру 

бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры. 

5В050900 – Қаржы мамандығы 

бойынша экономика және бизнес 

бакалавры.  

Академическая степень: 

бакалавр бизнеса и управления по 

образовательной программе 

6В04105 – Финансы. Бакалавр 

экономики и бизнеса по 

специальности 5В050900 – 

Финансы. 

 

 

1 2020-2021ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

 

1.1  1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количеств

о 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ООД ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Kkzt/SIK/ 

1101 

Қазақстанның қазіргі заманғы 

тарихы/Современная история 

Казахстана 

5 

ООД ОК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических знаний  

PM/PK 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психо

логия. Культурология/ 
4 

ООД ОК Тілдегі/Языковой/ 
ShT / IYa 1103 

(1) 
Шетел тілі / Иностранный язык  5 

ООД ОК Тілдегі/Языковой/ 

K(O)T/K(R)Ya

/K(R)L 

1104(1)  

Қазақ(орыс) тілі/Казахский 

(русский) язык  
5 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1108 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 
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ООД КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный/ 

General elective 

AOKOT/ 

OBZhОТ/ 

1112 

Адам өмірінің қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау негіздері/ Основы 

безопасности жизнедеятельности 

и охрана труда 

5 

ООД КВ Din/ Rel/ 1112 Дінтану/ Религиоведение 

\\\ООД КВ 
ETD/ EUR/ 

1112 

Экология және тұрақты даму/ 

Экология и устойчивое развитие 

ООД КВ 
Gen/ Gen/ 

1112 
Гендерология/ Гендерология 

ООД КВ  
OMSHN/ 

ORZh/ 1112 

Өсімдік және мал шаруашылық 

негіздері/ Основы 

растениеводства и 

животноводства 

\Вузовский компонет 4 

БД КВ 
Экономикалық/Экон

омический 

ЕТ/ЕТ  1201 Экономикалық 

теория/Экономическая теория 
4 

2СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ЖБП / 

ООД 
Тілдегі/Языковой/ 

ShT / IYa  

1103(2) 
Шетел тілі / Иностранный язык 5 

ЖБП / 

ООД Тілдегі/Языковой/ 

К(O)T 

/K(R)Ya  1104 

(2) 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский 

(русский) язык  
5 

ЖБП / 

ООД 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін / 

Социальная 

коммуникативность 

и культура 

AKT/IKT  

1105 

Ақпараттық - коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии 

(на англ.языке) 

5 

ООД ОК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

модулі/Модуль 

социально-

политических знаний  

SA/PS 1106 

Саясаттану. 

Әлеуметтану/Политология.Социо

логия 

4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1109 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

Вузовский компонет 6 

БД ВК 
Экономикалық/Экон

омический 
Mik/ Mik1202 

Микроэкономика / 

Микроэкономика  
5 

БД ВК Базалық/Базовый KPO/PPY  1204 
Оқу  / Учебная  

 
1 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 3 

БД КВ Базалық/Базовый 
KKNR/NRFD/ 

1203 

Қаржылық қызметті нормативтік 

реттеу/Нормативное 

регулирование финансовой 

деятельности 

3 
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БД КВ Базалық/Базовый MK/VS/ 1203 

Мамандыққа кіріспе/Введение в 

специальность/Introduction to the 

specialty 

 

 

1.2  2 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 2 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

3 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 7 

ООД ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік 

және мәдениетін 

/Социальная 

коммуникативность 

и культура 

Fil/ Fil /2107 Философия /Философия  5 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 

DSh/ FK  

1110 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

Вузовский компонет 8 

БД ВК 
Қаржылық/Финансов

ый 
KK/VF/ 2205 

Қаржыға кіріспе/Введение в 

финансы 
5 

БД ВК 
Экономикалық/Экон

омический 

Mak/Mak 

2206 
Макроэкономика/Макроэкономика 3 

Компонент по выбору 15 

БД КВ  
Экономикалық/Экон

омический 
KE/EP 2207 

Кәсіпорын 

экономикасы/Экономика 

предприятия 
5 

БД КВ  
Экономикалық/Экон

омический 
AE/RE/ 2207 

Аймақтық 

экономика/Региональная 

экономика 

БД КВ   Тілдегі/Языковой 
KKT/PKYa/ 

2208 

Кәсіби қазақ 

тілі/Профессиональный казахский 

язык 
5 

БД КВ   Тілдегі/Языковой 
KTIKZh/DK

Ya 2208 

Қазақ тілінде іс - қағаздарды 

жүргізу/Делопроизводство на 

казахском языке 

БД КВ  Базалық/Базовый Sta/Sta/ 2209 Статистика/Статистика 

5 
БД КВ  Базалық/Базовый 

KBS/FBS/ 

2209 

Қаржы және банк 

статистикасы/Финансово - 

банковская статистика 

4 СЕМЕСТР 30 

Компонент по выбору  20 
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БД КВ 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а 

TKS/TPS/ 

2210 

Технологиялық Кәсіпкерлік және 

Стартаптар/Технологическое 

Предпринимательство и Стартапы 

5 

БД КВ 

Кәсіпкерлік 

экономикалық 

негіздері/Экономиче

ские основы 

предпринимательств

а 

ZhМ/PM/ 

2210 

Жобалық менеджмент/Проектный 

менеджмент 

БД КВ Базалық/Базовый 
SS/NN/TT 

2212 

Салық және салық салу/Налоги и 

налогообложение 
5 

БД КВ Базалық/Базовый 
ANB/DKB 

2212 

Ақша, несие, банктер/Деньги, 

кредит, банки 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
KShT/PIYa/ 

2213 

Кәсіби шетел 

тілі/Профессиональный 

иностранный язык 
5 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
BMBE/KDO

BE/ 2213 

Бизнес мәдениеті және бизнес 

этикасы/Культура деловых 

отношений и бизнес-этикет 

БД КВ Базалық/Базовый 
SUU/TON/ 

2214 

 

Салық теориясы және 

ұйымдастыру/Теория и 

организация налогов 
5 

БД КВ Базалық/Базовый BU/OB/ 2214 

 

Қаржылық нарық және 

делдалдар/Финансовые рынки и 

посредники 

Вузовский компонент 8 

БД ВК Базалық/Базовый 
BEA/BUA/ 

2211 

Есеп және аудит /Бухгалтерский 

учет и аудит 
5 

ОҚТ / ДВО 
Экономикалық/Экон

омический 

KPO/PPP  

2215 
Өндірістік / Производственная 3 

Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  

DSh/ FK  

1111 

Дене шынықтыру/ Физическая 

культура 
2 

 

1.3  3 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 3 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 5 

ПД 
Басқару/Управленчес

кий 

KK/ KF/ 

3301 

Корпоративтік қаржы / 

Корпоративные финансы 
5 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 25 

БП/ 

БД 

Қаржылық / 

Финансовый / 

BKN/RZB 

3217 

Бағалы қағаздар нарығы/Рынок 

ценных бумаг 5 

BI/BD 3217 Биржалық іс/Биржевое дело 

КП/ 

ПД 

Салықтық/Налоговы

й 

SSS/NN 3303 
Салық және салық салу /Налоги и 

налогообложение 

4 
STU/TON 

3303 

Салықтардың теориясы мен 

ұйымы / Теория и организация 

налогов 

КП/ 

ПД 

Қаржылық / 

Финансовый 

BI /BD/3304 Банк ісі / Банковское дело 

4 KBKKT/ 

AFDKB 3304 

Коммерциялық банктің қаржылық 

қызметін  талдау/Анализ 

финансовой деятельности 

коммерческого банка/ 

БП/ 

БД 

Есеп және 

аудит/Учет и аудит 

HKES KE / 

FU MSFO / 

3218 

ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

/Финансовый учет в соответствии 

с МСФО 

4 

KEHS/MSFO 

3218 

Қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттары/ 

Международные стандарты 

финансовой отчетности 

БП/ 

БД 
Базалық/Базовый 

Eko / Eсo  

3219 
Эконометрика /Эконометрика 

4 
EMM/ EMM/ 

3219 

Экономика-математикалық 

модельдеу/Экономика-

математическое моделирование 

БД КВ 
Базалық/Базовый/ 

Bazic 
Sta /Sta  2220 Статистика /Статистика  

4 

БД КВ Базалық/Базовый/  
AES/SES222

0 

Әлеуметтік -экономикалық 

статистика /Социально-

экономическая статистика 

6 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 3 

КП/ 

ПД 

Басқару/Управленчес

кий 

KM / FM /  

3302 

Қаржылық  менеджмент / 

Финансовый менеджмент 
3 

 Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения  5 

ОҚТ / ДВО 

Кәсіптік тәжерибе / 

Профессиональная 

практика 

KPO/PPP  

3405 
Өндірістік / Производственная 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 22 

«Салық және салық салу» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория «Налоги 

и налогообложение» 

БП/ 

БД 

Салықтық/Налогов

ый 

AEZhZhT/N

TIES 3221 

Ақпараттық экономикалық 

жүйедегі жаңа 

технологиялар/Новые технологии 

в информационных экономических 

системах 
3 

KAZh /ISF 

3221 

Қаржыдағы ақпараттық жүйелер/ 

Информационные системы в 

финансах  
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БП/ 

БД 

Аналитикалық/Ана

литический 

KT/FA  3222 
Қаржылық талдау/Финансовый 

анализ 
4 

ET/EA 3232 
Экономикалық талдау 

/Экономический анализ 

БП/ 

БД 

Басқару/Управленч

еский/ 

IKN / FKI  

3305 

Инвестицияны қаржыландыру 

және несиелеу / Финансирование и 

кредитование инвестиций 
4 

IR/IR 3305 

Инвестициялық 

ресурстар/Инвестиционные 

ресурсы  

БП/ 

БД 

Қаржылық / 

Финансовый 

KBS/FBS 

3223 

Қаржылық - банктік 

статистика/Финансово-банковская 

статистика 
4 

AShS/SS  

3223 

Ауыл шаруашылығының 

статистикасы/Сельскохозяйственн

ая статистика 

БП/ 

БД 

Қаржылық / 

Финансовый 

IKN/ OIF  

3224 

Исламдік қаржыландыру 

негіздері/Основы исламского 

финансирования 
3 

BAZh /PBA 

3224 

Бюджеттік ассигнацияларын 

жоспарлау / Планирование 

бюджетных ассигнований 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессио

нальный 

MB/GB  

3306 

Мемлекеттік 

бюджет/Государственный бюджет 
4 

MK/GF   

3306 

Мемлекеттік 

қаржы/Государственные финансы 

«Банк ісі» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория 

«Банковское дело» 
22  

БП/ 

БД 

Салықтық/Налогов

ый 

AEZhZhT/N

TIES 3221 

Ақпараттық экономикалық 

жүйедегі жаңа 

технологиялар/Новые технологии 

в информационных экономических 

системах 
3 

KAZh /ISF 

3221 

Қаржыдағы ақпараттық жүйелер/ 

Информационные системы в 

финансах  

БП/ 

БД 

Аналитикалық/Ана

литический 

KT/FA/FA 

3222 

Қаржылық талдау/Финансовый 

анализ 
4 

ET/EA 3222 
Экономикалық талдау 

/Экономический анализ 

БП/ 

БД 

Басқару/Управленч

еский 

IKN / FKI  

3305 

Инвестицияны қаржыландыру 

және несиелеу / Финансирование и 

кредитование инвестиций 
4 

IR/IR/IR 

3305 

Инвестициялық 

ресурстар/Инвестиционные 

ресурсы 

БП/ 

БД 

Қаржылық / 

Финансовый 

KBS/FBS 

3223 

Қаржылық - банктік 

статистика/Финансово-банковская 

статистика 

4 
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AShS/SS/ 

3223 

Ауыл шаруашылығының 

статистикасы/Сельскохозяйственн

ая статистика 

БП/ 

БД 

Қаржылық / 

Финансовый 

IKN/ 

OIF/BIF 

3224 

Исламдік қаржыландыру 

негіздері/Основы исламского 

финансирования 
3   

BAZh 

/PBA/PBA 

3224 

Бюджеттік ассигнацияларын 

жоспарлау / Планирование 

бюджетных ассигнований 

КП/ 

ПД 

Аналитикалық/Ана

литический 

KBKT/ 

FACB/FACB 

3306 

Коммерциялық банктегі қаржылық 

талдау/Финансовый анализ в 

коммерческих банках 
4                                       

KBKET/AFO

KB/AFRCB 

3306 

Коммерциялық банктің қаржылық 

есебін талдау/Анализ финансовой 

отчетности коммерческого банка 

 

1.4 4 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 4 курса 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

7.1 триместр/ 7.1 триместр 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

«Салық және салық салу» білім беру бағдарламасы / Образовательная 

траектория «Налоги и налогообложение» 
20 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессион

альный 

TShSSS/NHS

N 4307 

Халық және шаруашылық 

субъектеріне салық 

салу/Налогообложение  

хозяйствующих субъектов и 

населения 
7 

ShMS/NZG  

4307 

Шет мемлекеттердің 

салығы/Налoги зарубежных 

государств 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессион

альный 

SG/NP  4308 
Салықты жоспарлау/Налоговое 

планирование 

6 
STB/PNP  

4308 

Салық түсімін 

болжау/Прогнозирование 

налоговых поступлений 

КП/ 

ПД 

Есеп және 

аудит/Учет и аудит 

KBUEEB/U

OFBO 4309 

Қаржы және бюджеттік 

ұйымдардағы есеп және есеп 

беру/Учет и отчетность в 

финансовых  и бюджетных 

органанизациях 
7 

KBUKBA/F

СAFBO 4309 

Қаржы және бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық бақылау 

және аудит/Финансовый контроль 

и аудит  в финансовых и 

бюджетных организациях 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 16 
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БД КВ Базалық/Базовый Сақ/Стr 4214 Сақтандыру/Страхование 

5 
БД КВ Базалық/Базовый 

KKS/SPD/IE

A 4214 

Кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру/ 

Страхование 

предпринимательской 

деятельности  

КП/ 

ПД 

Аналитикалық/Ана

литический 

GT/AP  4310 Жобаны талдау/Анализ проектов 

5 APKIIKMN / 

FKAPKFI  

4310 

АӨК қаржылық иституттармен 

инвестициялық қаржыландыру 

мен несиелендіру/Финансирование 

и кредитование АПК 

финансовыми институтами 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессион

альный 

SB/NK  4311 
Салықтық бақылау/Налоговый 

контроль 
6 

CA/NA  4311 
Салық әкімшіліктенуі/Налоговое 

администрирование 

«Банк ісі» білім беру бағдарламасы / Образовательная траектория 

«Банковское дело» 
20 

  

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессионал

ьный 

BB/BN  

4307 
Банктік бақылау/Банковский надзор 

7 
BM /BM   

4307 

Банктік маркетинг/Банковский 

маркетинг 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессионал

ьный 

TG/PS  

4308 
Төлем жүйесі/Платежная система 

6 BNKA/S

MBK  

4308 

Банктік несиелендірудің қазіргі 

әдісі/Современные методы 

банковского кредитования 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессионал

ьный 

BT/BR  

4309 
Банктік тәуекелділік/Банковские риски 

7 
KT/FR   

4309 

Қаржылық тәуекелділік/Финансовые 

риски 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 16 

БД КВ Базалық/Базовый 
Сақ/Стr 

4214 
Сақтандыру/Страхование 

5 

БД КВ Базалық/Базовый 

KKS/SP

D/IEA 

4214 

Кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру/ 

Страхование предпринимательской 

деятельности  

КП/ 

ПД 

Аналитикалық/Аналит

ический 

GT/AP 

4310 
Жобаны талдау/Анализ проектов 

5 
APKIIK

MN / 

FKAPKF

I 4310 

АӨК қаржылық иституттармен 

инвестициялық қаржыландыру мен 

несиелендіру/Финансирование и 

кредитование АПК финансовыми 

институтами 

КП/ 

ПД 

Кәсіби/Профессионал

ьный 

BEBEB/

BUOB  

4311 

Бухгалтерлік есеп және банктегі есеп 

беру/Бухгалтерский учет и отчетность 

в банках 6 

BEE/VB

U  4311 

Банк есебін енгізу/Ведение 

банковского учета 

8 СЕМЕСТР 
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Кәсіптік практика/Профессиональная практика 

ПП 
KPO/PPP  4405 Өндірістік / Производственная 10 

KPDa/PPPd  4406  Диплом алды/ Преддипломная/ 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 

ИА 

Қорытынды 

аттестаттау 

/Итоговая 

аттестация 

DZhZh/NZ

DR 4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) 

12 

 

2 БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ЭЛЕКТИВНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

2.1. 6В04105 Қаржы. Білім беру бағдарламасының сипаттамасы /Описание 

образовательной  программы 6В04105 Финансы 

 

 

Кәсіби қызмет саласы 

Сфера профессиональной деятельности 

 

Түлек өзінің кәсіби қызметін ұлттық 

экономика субъектілерінің қаржылық-

шаруашылық қызметі саласында, Қазақстан 

Республикасы Мемлекеттік кірістер 

комитетінің аумақтық органдарының салық 

жүйесінің барлық деңгейлерінде, меншіктің 

барлық нысандарындағы мемлекеттік 

мекемелерде және ұйымдарда жүзеге асыра 

алады және бюджеттік саланың, барлық заңды 

тұлғалардың кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметіне кәсіби қызмет көрсетуге 

бағытталған. меншік нысандары; салық 

төлеушілермен бақылау жұмысын 

ұйымдастыру; шет мемлекеттердің салық 

органдарымен өзара әрекеттесу. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в сфере 

финансово – хозяйственной деятельности 

субъектов национальной экономики, во 

всех звеньях налоговой системы 

территориальных органов  Комитета 

государственных доходов Республики 

Казахстан, в государственных 

учреждениях и организациях всех форм 

собственности и направлена на 

профессиональное обслуживание 

функционирования сферы бюджета, 

хозяйствующих субъектов всех правовых 

форм собственности; организацию 

контрольной работы с 

налогоплательщиками; взаимодействие с 

налоговыми органами зарубежных стран. 

Кәсіби қызметтің объектілері 

 

Объекты профессиональной деятельности  

 

ғылыми-зерттеу мекемелері, акционерлік 

қоғамдар, қорлар, ассоциациялар, жеке 

кәсіпкерлік, мемлекеттік органдар, бюджеттік 

ұйымдар, қаржы-несиелік мекемелер, 

қоғамдық және діни бірлестіктер, мемлекеттік 

кірістер басқармалары мен департаменттері 

научно-исследовательские учреждения, 

акционерные общества, фонды, 

ассоциации, индивидуальное 

предпринимательство, государственные 

учреждения, бюджетные организации, 

финансово - кредитные институты, 

общественные и религиозные 

объединения, управления и департаменты 

государственных доходов 

 

Кәсіби пәндер 

Предметы профессиональной 

деятельности 

- қаржы нарықтарының қызметі  

 

- қаржылық және ақша қатынастары; 

 

- функционирование финансовых рынков; 

- финансовые и денежно-кредитные 

отношения; 

- финансовые и информационные потоки;  
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Карта профессиональных компетенций выпускника 

 

Әмбебап құзыреттер 

(ӘҚ) 

Оқу нәтижелері  

(бірліктер) 

(ӘҚ) 

 

Универсальные 

компетенции (УК) 

Результат 

обучения 

(единицы УК) 

- қаржылық және ақпараттық ағындар; 

 

- кәсіпкерлік субъектілерді қаржыландыру; 

 

- ұлттық, әлемдік қаржы жүйелері; 

 

- банктік технологиялар, олардың 

құжаттамасы және бухгалтерлік есеп, 

- банктік құқықтық нормаларға сәйкес қаржы-

несиелік ұйымдардың қызметі;  

қаржылық-экономикалық есептеулер; 

 

- банктер мен олардың клиенттерінің қызметі 

туралы жедел ақпарат. 

 

- салықтар, алымдар, салық салу механизмі; 

- салықтар мен алымдарды есептеудің 

дұрыстығы және уақытылы төленуі; 

 

- салық жүктемесін оңтайландыру; 

- салық салудағы жоспарлау және болжау. 

 

- финансы субъектов хозяйствования; 

- национальные, мировые финансовые 

системы;  

- банковские технологии, их 

документальное оформление и учет,  

- операции финансово-кредитных 

организаций в соответствии с правовыми 

нормами банковской деятельности; 

финансово-экономические вычисления;  

- оперативная информация о деятельности 

банков и их клиентов. 

- налоги, сборы, механизм 

налогообложения;  

- правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов и сборов;  

- оптимизация налоговой нагрузки;  

- планирование и прогнозирование в 

налогообложении. 

Кәсіби қызмет Виды профессиональной деятельности 

 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық;  

- сарапшы  

- кеңес беру;  

- зерттеу;  

- кәсіпкерлік;  

- қаржылық және несиелік; - есеп айырысу 

және дизайн; - салық;  

- қаржылық-экономикалық;  

- нормативтік-әдістемелік; 

 - сыртқы экономикалық. 

- организационно - управленческая; 

- экспертно - консалтинговая; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская; 

- финансово-кредитная; 

- расчетно-проектная; 

- налоговая;  

- финансово-экономическая;  

- нормативно-методическая;  

- внешнеэкономическая. 
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ӘҚ1 қазіргі заманғы 

тарихтың негізгі 

оқиғалары, ғылыми 

көзқарас пен 

азаматтық ұстанымды 

қалыптастыратын 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

туралы тарихи білімді 

жүйелеу 

1ОНәқ тәуелсіз 

Қазақстан 

мемлекеттілігінің 

қалыптасуының негізгі 

кезеңдерін біледі, 

заманауи қазақстандық 

даму моделінің 

ерекшеліктері мен 

маңыздылығын талдай 

алады, Қазақстанның 

қазіргі тарихындағы 

оқиғалардың себептері 

мен салдарын тарихи 

сипаттау және талдау 

әдістерін меңгере 

алады, тарихи өткенді 

және негізделген 

ақпараттарды талдауға 

негізделген қазіргі 

заманғы мәселелердің 

мүмкін шешімдерін 

ұсына алады, өздерінің 

азаматтық көзқарасын 

қалыптастырады қазіргі 

қоғамның өзара 

түсіністік, 

толеранттылық және 

демократиялық 

құндылықтар 

басымдықтары туралы 

ұстаным 

УК1 систематизация 

исторических знаний об 

основных событиях 

современной истории, 

информационно – 

коммуникационных 

технологий 

формирующих научное 

мировоззрение и 

гражданскую позицию 

 

1РОУК1 знать 

основные 

периоды 

становления 

независимой 

казахстанской 

государственно

сти, уметь 

анализировать 

особенности и 

значение 

современной 

казахстанской 

модели 

развития, 

овладеть 

приемами 

исторического 

описания и 

анализа причин 

и следствий 

событий 

современной 

истории 

Казахстана, 

предлагать 

возможные 

решения 

современных 

проблем на 

основе анализа 

исторического 

прошлого и 

аргументирован

ной 

информации, 

формировать 

собственную 

гражданскую 

позицию на 

приоритетах 

взаимопониман

ия, 

толерантности 

и 

демократически

х ценностей 

современного 

общества 
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2ОНәқ1 ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың 

дамуына қандай 

экономикалық және 

саяси факторларды, 

әртүрлі операциялық 

жүйелердің 

ерекшеліктерін біледі, 

электрондық 

кестелермен жұмыс 

істей алады, 

мәліметтерді жинақтай 

алады, графиктер құра 

алады, мәліметтер 

базасымен жұмыс істей 

алады, ақпаратты 

қорғаудың әдістері мен 

құралдарын қолдана 

алады, электронды 

құралдардың әр түрлі 

түрлерін қолдана алады. 

кәсіби білімді кеңейту 

және түрлі бұлтты 

қызметтерді пайдалану 

бойынша тренинг 

 2РОУК1 знать 

какие 

экономические 

и политические 

факторы 

способствовали 

развитию 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий, 

особенности 

различных 

операционных 

систем, уметь 

работать с 

электронными 

таблицами, 

выполнять 

консолидацию 

данных, 

строить 

графики, 

работать с 

базами данных, 

применять 

методы и 

средства 

защиты 

информации, 

владеть 

навыками 

использования 

различных 

форм 

электронного 

обучения для 

расширения 

профессиональ

ных знаний и  

пользования 

различными 

облачными 

сервисами 
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ӘҚ2 студенттері 

әлеуметтік, саяси, 

мәдени және 

психологиялық 

ақпарат алудың 

негізгі көздері мен 

әдістерін игереді 

 

1ОНәқ  модульдің 

академиялық пәндерін 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

қалыптастыратын 

ғылымның барлық 

бағыттарындағы 

ұғымдарды, идеяларды, 

теорияларды біледі, 

қарым-қатынастың 

әртүрлі салаларындағы 

әртүрлі жағдайларды 

құндылықтар 

жүйесімен, әлеуметтік, 

іскерлік, мәдени, 

құқықтық және 

этикалық жүйелер 

тұрғысынан талдай 

алады. қазақ қоғамының 

нормалары, қазақ 

қоғамының дамуының 

әртүрлі кезеңдері, саяси 

бағдарламалар, 

мәдениет, тіл, 

әлеуметтік және 

тұлғааралық қатынастар 

туралы ақпараттарды 

саналы түрде беру 

дағдыларына ие болу 

 

УК2 освоение 

студентами основных 

источников и методов 

получения 

социологической, 

политологической, 

культурологической и 

психологической 

информации 

 

1РОУК2 знать 

понятия, идеи, 

теории во всех 

областях наук, 

формирующих 

учебные 

дисциплины 

модуля 

(социологии, 

политологии, 

культурологи, 

психологии),  

Уметь 

анализировать 

различные 

ситуации в 

разных сферах 

коммуникации 

с позиций 

соотнесенности 

с системой 

ценностей, 

общественным

и, деловыми, 

культурными, 

правовыми и 

этическими 

нормами 

казахстанского 

общества, 

Владеть 

навыками 

аргументирован

но и 

обоснованно 

представлять 

информацию о 

различных 

этапах развития 

казахского 

общества, 

политических 

программ, 

культуры, 

языка, 

социальных и 

межличностных 

отношений  



 147 

 

1ОНәқ философия 

пәнін, функцияларын, 

негізгі бөлімдері мен 

бағыттарын, әлемдік 

және қазақстандық 

философиялық ойдың 

дамуының негізгі 

кезеңдерін, қазіргі 

заманғы отандық және 

әлемдік философияның 

өзекті мәселелерін 

біледі, әртүрлі 

әлеуметтік 

тенденцияларды, 

фактілер мен 

құбылыстарды бағалау 

және талдау үшін 

философия ережелері 

мен категорияларын 

қолдана алады, қолдана 

білу дағдыларына ие. әр 

түрлі жеке өмірлік 

жағдайлардағы және 

әлеуметтік 

құбылыстарды 

талдаудағы 

философиялық білім 

 2РОУК2 знать 

предмет, 

функции, 

основные 

разделы и 

направления 

философии, 

основные этапы 

развития 

мировой и 

казахской 

философской 

мысли, 

актуальные 

проблемы 

современной 

отечественной 

и мировой 

философии, 

уметь 

использовать 

положения и 

категории 

философии для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений, 

владеть 

навыками 

применения 

философских 

знаний в 

различных 

личностных 

жизненных 

ситуациях и 

при анализе 

общественных 

явлений 
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ӘҚ 3 мәдени аралық 

құзіреттіліктің 

тұлғадағы 

мәдениаралық қарым-

қатынас мүмкіндігі 

ретінде қалыптасуы 

1ОНәқ 3 шет тілінің 

лексика, грамматика 

және фонетика 

негіздерін біледі, 

қарым-қатынастың 

ғылыми саласына 

байланысты сөйлеу 

дағдыларын 

қалыптастыра және 

жетілдіре алады, әрі 

қарай пайдаланудың 

мәдениаралық 

факторын ескере 

отырып, болашақ кәсіби 

қызметінде 

интеллектуалды және 

әлеуметтік мәселелерді 

шешудің «құралы» 

ретінде LSP-ны 

жеткілікті деңгейде 

меңгереді өндірістік 

қызметтегі нақты 

мамандықтың профилі 

бойынша кәсіби 

бағытталған қарым-

қатынаста 

УК3 формирование 

межкультурной 

компетенции как 

способности к 

межкультурной 

коммуникации у 

личности 

 

1РОУК3 знать 

основы 

лексики, 

грамматики и 

фонетики 

иностранного 

языка, уметь 

сформировать и 

совершенствова

ть речевые 

навыки, 

связанные с 

научной сферой 

коммуникации, 

владеть 

достаточным 

уровень 

освоения LSP 

как 

«инструмента» 

для решения 

интеллектуальн

ых и 

социальных 

задач в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности, с 

учётом 

межкультурног

о фактора 

дальнейшего 

использования 

в профессио-

нально-

ориентированн

ом общении по 

профилю 

конкретной 

специальности 

в 

производственн

ой 

деятельности 
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1ОНәқ 3 қазақ (орыс) 

тілінің лексика, 

грамматика және 

фонетика негіздерін 

біледі, қарым-

қатынастың ғылыми 

саласына байланысты 

сөйлеу дағдыларын 

қалыптастыра және 

жетілдіре алады, 

мәдениетті ескере 

отырып, болашақ кәсіби 

қызметінде 

интеллектуалды және 

әлеуметтік мәселелерді 

шешудің «құралы» 

ретінде ЗТ-ны 

жеткілікті деңгейде 

меңгереді өндірістік 

қызметтегі нақты 

мамандықтың профилі 

бойынша кәсіби 

бағытталған 

коммуникацияны одан 

әрі пайдалану факторы 

 

 2РОУК3 знать 

основы 

лексики, 

грамматики и 

фонетики 

казахского 

(русского) 

языка, уметь 

сформировать и 

совершенствова

ть речевые 

навыки, 

связанные с 

научной сферой 

коммуникации, 

владеть 

достаточным 

уровень 

освоения LSP 

как 

«инструмента» 

для решения 

интеллектуальн

ых и 

социальных 

задач в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности, с 

учётом 

межкультурног

о фактора 

дальнейшего 

использования 

в профессио-

нально-

ориентированн

ом общении по 

профилю 

конкретной 

специальности 

в 

производственн

ой 

деятельности 
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1ОНәқ 3 әлеуметтік, 

академиялық және 

кәсіптікті қоса алғанда, 

қарым-қатынастың әр 

түрлі салаларында шет 

тілінің 

тұжырымдамалық және 

категориялық 

аппараттарын біледі, 

тілдің функционалды 

стильдерін, сөйлеу 

ғылыми стилін қолдана 

біледі, болашақ кәсіби 

қызметінде 

мәдениаралық қарым-

қатынас дағдыларына ие 

болады 

 3РОУК3 знать 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

иностранного 

языка в 

различных 

сферах 

общения, 

включая 

социальную, 

академическую 

и 

профессиональ

ную, уметь 

применять 

функциональны

е стили языка, 

научный стиль 

речи, владеть 

навыками 

межкультурног

о общения в 

будущей 

профессиональ

ной 

деятельности 

1ОНәқ 3 

тұжырымдамалық және 

категориялық 

аппараттарды және 

кәсіби лексиканы біледі, 

тілдің функционалды 

стильдерін, сөйлеу 

ғылыми стилін қолдана 

біледі, кәсіби қызмет 

аясында іскерлік қарым-

қатынас дағдыларын 

игереді 

 4РОУК3 знать 

понятийно-

категориальный 

аппарат и 

профессиональ

ную лексику, 

уметь 

применять 

функциональны

е стили языка, 

научный стиль 

речи, владеть 

навыками 

делового 

общения в 

рамках 

профессиональ

ной 

деятельности  
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ӘҚ 4 кәсіпкерлік 

қызметті 

ұйымдастырудың 

дағдылары мен 

дағдылары туралы 

білім қалыптастыру 

 

1ОНәқ 4 көшбасшылық 

пен кәсіпкерліктің 

теориялық және 

әдіснамалық негіздерін, 

кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру 

процестерін, 

кәсіпкерліктің дамуын 

реттеу мен қолдаудың 

мемлекеттік механизмін 

біледі; бизнес 

мәселелерін шешуге 

қажетті ақпаратты 

бағалау және түсіндіру, 

сонымен қатар 

табиғатты зерттеу және 

жаңа бизнес 

тұжырымдамалардың 

өміршеңдігін анықтау, 

бизнес-жоспарлар құру 

және бизнес-жоспарды 

сыни тұрғыдан талдай 

білу дағдылары болуы 

керек. 

 

УК4 формирование 

знаний умений и 

навыков организации 

предпринимательской 

деятельности 

1РОУК4 знать 

теоретические  

и методические 

основы 

лидерства и 

предпринимате

льства, 

процессы 

организации 

предпринимате

льской 

деятельности, 

государственны

й механизм 

регулирования 

и поддержки 

развития 

предпринимате

льства; уметь 

оценивать и 

интерпретирова

ть 

информацию, 

необходимую 

для решения 

проблем 

предпринимате

льской 

деятельности, а 

также иметь 

навыки 

исследования 

природы и 

определения 

жизнеспособно

сти новых 

бизнес-

концепций, 

создания 

бизнес-планов 

и развития в 

себе 

способностей 

критического 

анализа бизнес-

плана 
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2ОНәқ 4 техникалық 

процесс пен жобаларды 

басқарудың негіздерін 

және оған негізгі 

теориялық тәсілдерді, 

технологиялық 

кәсіпкерлікті және 

стартаптарды 

дамытудың негізгі 

басымдықтарын біледі, 

IT кәсіпкерінің алған 

дағдыларын қолдана 

отырып, идеяны 

минималды өміршең 

өнімге жеткізе біледі, 

оқытылатын пәннің 

әдіснамалық негізін, 

бизнес-идеяларды 

жүзеге асыру әдістерін 

біледі 

 

 2РОУК4 знать 

основы 

техпренёрского 

процесса и 

проектного 

менеджмента и 

основные 

теоретические 

подходы к 

нему, основные 

приоритеты в 

развитии 

технологическо

го 

предпринимате

льства и 

стартапов, 

уметь довести 

идею до 

минимально 

жизнеспособно

го продукта,  

используя 

полученные 

навыки IT-

предпринимате

ля, владеть 

методологическ

им базисом 

изучаемой 

дисциплины, 

методами 

реализации 

бизнес-идей 
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3ОНәқ4 

жобаны басқарудың 

негізгі теориялық 

тәсілдерін білуі, 

стандартты емес 

жағдайларда 

ұйымдастырушылық 

және басқарушылық 

шешімдерді таба білуі, 

серіктестіктің, ұйымның 

жарнамалық және 

қоғамдық байланысы 

саласындағы жобаларды 

құра және басқара білуі, 

оқытылатын пәннің 

әдістемелік негізін, 

жобаны іске асыру 

әдістерін білуі керек 

 3РОУК4 знать 

основные 

теоретические 

подходы к 

проектному 

менеджменту, 

уметь находить 

организационно

-

управленческие 

решения в 

нестандартных 

ситуациях, 

создавать 

проекты и 

управлять 

проектами в 

области 

рекламы и 

связей с 

общественность

ю фирмы, 

организации, 

владеть 

методологическ

им базисом 

изучаемой 

дисциплины, 

методами 

реализации 

проектов 
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 4ОНәқ 4 бизнестегі 

мәселелерді шешуге 

дұрыс қорытынды 

жасау үшін ақпаратты 

бағалау, талдау және 

түсіндіру туралы пікір 

білдіре алады, мәселені 

тұжырымдауға дайын 

және оны шешудің 

жолдарын көрсете 

алады 

Студенттер алған 

экономикалық 

білімдерін іскерлік 

тиімділікті жоғарылату 

үшін пайдаланудың 

коммуникативті 

дағдыларын алады, 

проблемаларды 

шешудің ғылыми 

теориялық және 

практикалық әдістеріне 

сүйене отырып, бизнес-

жоспар құра алады және 

бизнес-жоспарларды 

сыни тұрғыдан талдай 

алады; бизнесті 

жүргізумен байланысты 

проблеманы бағалайды, 

жасалған жұмысты 

талқылайды және 

қорытындылайды. 

 4РОУК4 умеют 

выражать  

суждения по 

оценке, анализу 

и 

интерпретации 

информации, с 

тем чтобы 

делать 

правильные 

выводы для 

решения 

проблем в 

предпринимате

льской 

деятельности, 

иметь 

готовность 

сформулироват

ь проблему и 

показать пути 

ее решения.  

Также 

студентами 

приобретаются 

коммуникативн

ые способности 

использования 

полученных 

экономических 

знаний для 

повышения 

эффективности 

бизнеса, 

опираясь на 

научные 

теоретические 

и практические 

методы 

решения 

проблем, умеют 

составлять 

бизнес-планы и 

развивать в 

себе 

способности 

критического 

анализа бизнес-

планов; 

оценивать 

проблему, 

связанную с 
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ведением 

бизнеса, 

обсуждать и 

подводить 

итоги 

выполненной 

работы. 

5ОНәқ4  бизнес-

жоспарларды әзірлеу 

әдіснамасына ие, 

әртүрлі жобаларды, 

олимпиадалар мен 

стартаптарға қатысу 

арқылы бизнес-

жоспарды жылжыту 

және оларды іске асыру 

үшін білім беру мен 

түсінуді практикада 

қаржыландыру үшін 

оңтайлы жағдайларды 

анықтай алады. ШОБ 

мемлекеттік және 

мемлекеттік емес 

қаржыландырудың 

қолданыстағы 

бағдарламаларын 

таңдау және қолдану 

туралы пікірлер бар, 

өздерінің бизнес-

идеяларын ұсынуға 

және қаржыландырушы 

тараппен байланыс 

орнатуға дайын. 

 

 5РОУК4 имеют 

навыки 

владения 

методикой 

разработки 

бизнес планов, 

умеют 

выявлять 

оптимальные 

условия 

программ для 

финансировани

я проектов, 

практикуют 

знания и пони-

мания для 

продвижения 

бизнес-плана и 

их реализации 

через участие в 

различных 

конкурсах, 

олимпиадах и 

стартапах. 

Имеют 

выражать 

суждения по 

вопросам 

выбора и 

использования 

существующих 

программ 

государственно

го и 

негосударствен

ного 

финансировани

я МСБ, готовы 

презентовать 

свою бизнес 

идею и 

комуницироват

ь с 

финансирующе

й стороной. 
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ӘҚ 5 кәсіби қызметке 

дайындалу үшін 

денсаулықты 

сақтауды, нығайтуды 

қамтамасыз ететін 

дене шынықтыру 

құралдары мен 

әдістерін мақсатты 

түрде қолдана білу 

қабілетін 

қалыптастыру 

 

11ОНәқ 5 салауатты 

өмір салтын, белсенді 

демалу мен бос уақытты 

ұйымдастыруға 

арналған физикалық 

белсенділіктің 

нысандары мен түрлерін 

біледі, кәсіби 

бейімделетін дене 

шынықтыру 

дағдыларын жұмыс пен 

өмірлік жағдайларында 

дербес қолдана алады, 

физикалық стресске, 

нейропсихикалық 

стресске және 

келешектегі жұмыс 

кезінде қолайсыз 

факторларға төтеп бере 

алады. іс-шаралар 

 

УК5 формирование 

способности 

целенаправленно 

использовать средства и 

методы физической 

культуры, 

обеспечивающие 

сохранение, укрепление 

здоровья для 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1РОУК5 знать 

формы и виды 

физкультурной 

деятельности 

для 

организации 

здорового 

образа жизни, 

активного 

отдыха и 

досуга, уметь 

самостоятельно 

использовать в 

трудовых и 

жизненных 

ситуациях 

навыки 

профессиональ

ной адаптивной 

физической 

культуры, 

владеть 

навыками к 

стойкому 

перенесению 

физических 

нагрузок, 

нервно-

психических 

напряжений и 

неблагоприятн

ых факторов в 

будущей 

трудовой 

деятельности 
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ӘҚ 6 болашақ кәсіби 

қызмет көкжиегін 

кеңейтетін білім, 

қабілеттер мен 

дағдыларды 

қалыптастыру 

1ОНәқ 6 рухани даму, 

гендерлік саясат, 

экологиялық қауіпсіздік 

және ауылшаруашылық 

саласындағы негіздерді, 

тұжырымдамаларды, 

принциптерді, 

функцияларды, әдістер 

мен әдістерді біледі, 

алған білімдерін 

практикада қолдана 

алады және алған 

құзыреттерін жан-

жақты жетілдіру 

дағдыларына ие болады 

УК6 формирование 

знаний, умений и 

навыков расширяющий 

кругозор будущей 

профессиональной 

деятельности 

1РОУК6 знать 

основы, 

понятия, 

принципы, 

функции, 

методы и 

приемы в 

области 

духовного 

развития, 

гендерной 

политики, 

экологической 

безопасности и 

сельского 

хозяйства, 

уметь 

применять 

полученные 

знания на 

практике и 

владеть 

навыками 

разностороннег

о 

совершенствова

ния 

приобретаемых 

компетенций 
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ӘҚ 7 студенттердің 

сандық ақпаратты 

өңдеуді 

автоматтандырудың 

негізгі әдістерін 

меңгеруі, оны 

графикалық түрінде 

ұсынуы, оны 

интернет арқылы 

кәсіби қызметтің 

нәтижелерін таратуда 

қолдана алады. 

 

1ОНәқ 7 инфографика, 

кешенді инфографика 

және мәліметтерді 

визуализацияның 

анықтамаларын біледі; 

инфографика болатын 

негізгі форматтар; 

инфографиканы құру 

процесі; 

инфографиканы 

құрудың негізгі 

құралдары мен 

технологиялары; 

графикалық дизайн 

негіздері; кәсіби 

саладағы мәліметтердің 

визуализациясы және 

инфографика 

ерекшеліктері. 

 

 

істей білуі керек: 

деректерді бейнелеу 

саласында алған 

теориялық білімдерін іс 

жүзінде қолдана білу; 

жобалық қызметті 

жүзеге асыру; 

инфографика үшін 

қажетті мәліметтерді 

таба алады, оларды әрі 

қарай жұмысқа 

дайындай алады; ең 

жақсы визуализация 

мен форматты табыңыз. 

Білуге тиісті: өз кәсіби 

саласында 

инфографикаға қатысты 

жобаның техникалық 

сипаттамасын жасау; 

ақпарат пен деректерді 

іздеу және құрылымдау; 

әртүрлі құралдарды 

қолдана отырып, 

деректерді 

визуализациялау; 

мәліметтерді 

визуализациялауға 

байланысты 

толыққанды жоба құру; 

графикалық құралдарды 

пайдаланып, 

УК7 освоение 

студентами основных 

способов автоматизации 

обработки числовой 

информации, 

представление ее в 

графическом виде, 

использования при 

продвижении 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

посредством Интернет 

 

1РОУК7 знать  

определения 

инфографики, 

сложной 

инфографики и 

визуализации 

данных; 

основные 

форматы, в 

которых 

существует 

инфографика; 

процесс 

создания 

инфографики; 

основные 

инструменты и 

технологии для 

создания 

инфографики; 

основы 

графического 

дизайна;  

особенности 

инфографики и 

визуализации 

данных в своей 

профессиональ

ной сфере. 

уметь: 

использовать на 

практике 

полученные 

теоретические 

знания в 

области 

визуализации 

данных; 

осуществлять 

проектную 

деятельность; 

находить 

нужные для 

инфографики 

данные, уметь 

подготовить их 

к дальнейшей 

работе; 

находить 

оптимальный 

вид 

визуализации и 



 159 

инфографика құру формат. 

Владеть 

навыками: 

создания ТЗ на 

проект, 

связанный с 

инфографикой 

в своей 

профессиональ

ной сфере; 

поиска и 

структурирован

ия информации 

и данных; 

создания 

визуализации 

данных с 

помощью 

различных 

инструментов; 

создания 

полноценного 

проекта, 

связанного с 

визуализацией 

данных; 

использования 

графических 

инструментов 

для создания 

инфографики 
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2ОНәқ7 

білуі керек: 

мәліметтерді өңдеудің 

математикалық әдістері. 

Істей білуі керек: кәсіби 

ақпаратты құру, 

жинақтау және өңдеу 

процестерін, соның 

ішінде кестелерді құру 

мен өңдеуді, оларды 

өңдеуді зерттеу. 

Мүмкіндігі: деректерді 

зерттеу және өңдеу 

әдістері және оларды 

кәсіби салада тәуелсіз 

зерттеу қызметінде 

қолдану. 

 

 2РОУК7 знать: 

математические 

методы 

обработки 

данных. Уметь: 

выполнять 

исследования 

процессов 

создания, 

накопления и 

обработки 

профессиональ

ной 

информации, 

включая анализ 

и создание 

таблиц и 

манипулирован

ия ими. 

Владеть: 

методами 

исследования и 

обработки 

данных и их 

применению в 

самостоятельно

й 

исследовательс

кой 

деятельности в 

профессиональ

ной сфере. 
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3 ОНәқ 7 Модельдеудің 

негізгі кезеңдерін құру 

механизмін білу; 

Компанияны дамытуға 

және оның 

стратегиясын іске 

асыруға бағытталған 

инвестициялық 

жобалардың тиімділігін 

бағалау үшін 

көрсеткіштер жүйесін 

таңдауды негіздей алу; 

Компанияның 

қаржылық есебін 

жасауда теориялық 

білім мен балансты 

жоспарлаудың 

теңдеулерін қолдану 

дағдыларына ие болу 

(тәжірибе жинау). 

 

 3РОУК7 Знать 

механизм 

построения 

основных 

этапов 

моделирования; 

Уметь 

обосновывать 

выбор системы 

показателей для 

оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов, 

направленных 

на развитие 

компании и 

реализацию его 

стратегии; 

Иметь навыки 

(приобрести 

опыт) 

применения 

теоретических 

знаний и 

ключевых 

уравнений 

планирования 

бухгалтерского 

баланса в 

разработке 

финансовой 

отчетности 

компании. 
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4 ОНәқ 7 біледі: 

заманауи ақпараттық 

технологиялар туралы; 

ғаламдық желілерді 

құру және жұмыс істеу 

принциптері; 

электрондық бизнесте 

қолданылатын 

бағдарламалық өнімдер; 

ақпараттық жүйелердегі 

қауіпсіздік мәселелері 

және оларды шешу 

жолдары туралы 

теориялық білімі болуы; 

электрондық бизнес 

модельдері туралы 

түсінікке ие болу; 

электрондық бизнестің 

өндірушілерге, 

тұтынушыларға және 

жалпы қоғамға тигізетін 

пайдасы. 

 

Істей білуі керек: 

экономиканың кез-

келген саласында 

белгілі бір 

кәсіпорынның 

қызметкері үшін 

автоматтандырылған 

жұмыс станциясы 

болып табылатын 

Интернет қосымшасын 

жобалау және жасау 

дағдыларын игеру. 

Дағдыларға ие болу: 

Интернет-өкілдіктерді 

дамыту; электрондық 

коммерцияның 

артықшылықтарын 

практикада қолдану; 

электрондық коммерция 

қосымшаларын дамыту 

және қолдау. 

 4РОУК7 знать: 

о современных 

информационн

ых 

технологиях; 

принципах 

построения и 

функционирова

ния глобальных 

сетей; 

программных 

продуктах, 

применяемых в 

электронном 

бизнесе; 

обладать 

теоретическими 

знаниями о 

проблемах 

безопасности в 

информационн

ых системах и 

способах их 

решения; иметь 

представление 

о моделях 

электронного 

бизнеса; 

преимуществах 

электронного 

бизнеса для 

производителей

, потребителей 

и общества в 

целом. Уметь: 

приобрести 

навыки по 

проектировани

ю и разработке 

Интернет-

приложения, 

представляюще

го собой 

автоматизирова

нное рабочее 

место 

сотрудника 

некоторого 

предприятия в 

любой области 

экономики. 

Владеть 
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навыками: 

разработки 

Интернет-

представительс

тв; 

использовать 

преимущества 

электронной 

коммерции на 

практике; 

разрабатывать 

и сопровождать 

приложения 

электронной 

коммерции. 

ӘҚ 8  

академиялық жазу 

дағдыларын және 

зерттеу әдістерін 

дамыту 

1 ОНәқ 8 Ғылыми 

зерттеу және 

академиялық жазу 

әдістерін біліп, оларды 

оқу саласында қолдана 

білу; зерттелетін салада 

фактілерді, 

құбылыстарды, 

теорияларды және 

олардың арасындағы 

күрделі тәуелділіктер 

туралы білімдер мен 

түсініктерді қолдануға; 

академиялық тұтастық 

принциптері мен 

мәдениетінің 

маңыздылығын түсіну 

 

УК8 формирование 

навыков 

академического письма 

и методов исследований 

 

1РОУК8знать 

методы 

научных 

исследований и 

академического 

письма и 

применять их в 

изучаемой 

области; 

применять 

знания и 

понимание 

фактов, 

явлений, 

теорий и 

сложных 

зависимостей 

между ними в 

изучаемой 

области; 

понимать 

значение 

принципов и 

культуры 

академической 

честности 

Жалпы кәсіби 

құзіреттіліктер 

(ЖКҚ) 

Оқу нәтижесі  (бірліктер 

ЖКҚ) 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

Результат 

обучения 

(единицы ОПК) 
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жкқ1 Қаржы, есеп 

және аудиттің негізгі 

ұғымдарын, әдістерін, 

функцияларын, 

принциптері мен 

заңдылықтарын 

жүйелеу үшін  

 

1ОНЖҚҚ1 бухгалтерлік 

есеп пен аудиттің негізгі 

қағидаттарын, әдістерін 

біледі, оларды анықтай 

алады, бағалайды, 

жіктей алады және 

қолдана алады, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің 

бухгалтерлік есеп пен 

аудитті ұйымдастыру 

және жүргізу 

әдіснамасына ие бола 

алады. 

ОПК1 

систематизировать 

базовые понятия, 

методы, функции, 

принципы и 

закономерности 

финансов, учета и 

аудита 

 

1РООПК1 знать 

основные 

принципы, 

методы 

объекты 

бухгалтерского 

учета и аудита, 

уметь их 

идентифициров

ать оценивать, 

классифициров

ать и 

применять, 

владеть 

методологией 

организации и 

ведения учета и 

аудита 

хозяйствующег

о субъекта 

2 ОНжққ 1 халық 

шаруашылығының 

негізгі салаларын, 

«Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасының 

мақсатты 

индикаторларын, 

мемлекеттік сатып алу 

жүйесінің негізгі 

ұғымдарын біледі және 

оларды аймақтың және 

мемлекеттің 

экономикасының 

дамуын жеделдету үшін 

қолдана біледі 

 

 2РООПК1 знать 

основные 

отрасли 

Национальной 

экономики, 

целевые 

индикаторы 

программы 

«Цифровой 

Казахстан», 

основные 

понятия 

системы 

государственны

х закупок и 

уметь 

применять их 

для ускорения 

темпов 

развития 

экономики 

региона и 

государства 
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3 ОНжққ 1   

экономиканың негізгі 

ұғымдарын, 

заңдылықтарын, 

принциптері мен 

функцияларын, басқару 

теориясы мен 

практикасын білуі, 

оларды экономикалық 

субъект қызметін 

ұйымдастыруда қолдана 

білуі, жоспарлау және 

басқару әдіснамасына 

ие болуы. 

 3РООПК1  

знать основные 

понятия, 

закономерности

, принципы и 

функции 

экономики, 

теории и 

практики 

менеджмента, 

уметь 

применять их в 

организации 

деятельности 

хозяйствующег

о субъекта, 

владеть 

методологией 

планирования и 

управления. 

4 ОНжққ 1  

сату нарығындағы 

қалыптасқан деңгейге 

диагноз қоюға, сатып 

алу құнын өңдеуге және 

бағалауға, өнімді өткізу 

нарығында қорғауға 

және оның сапа 

көрсеткіштерін 

көрсетуге қабілетті 

 4РООПК1 

уметь 

диагностироват

ь сложившийся 

уровень на 

рынке продаж 

продукции, 

обрабатывать и 

оценивать 

покупательску

ю 

себестоимость, 

защищать товар 

на рынке 

продаж и 

иллюстрироват

ь его 

качественные 

показатели 
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5ОНжққ1 

статистикалық әдістерді 

қолдана отырып, микро 

және макро 

деңгейлердегі 

әлеуметтік-

экономикалық 

құбылыстар мен даму 

заңдылықтарын білуге 

және білуге, сату 

нарығындағы ағымдағы 

деңгейге диагноз қоюға, 

сатып алу құнын 

өңдеуге және бағалауға, 

өнімді сату нарығында 

қорғауға және оның 

сапа көрсеткіштерін 

көрсетуге қабілетті. 

 

 5РООПК1  

знать и уметь 

оценивать 

социально – 

экономические 

явления и 

закономерности 

развития на 

микро и 

макроуровне с 

применением 

статистических 

методов, уметь 

диагностироват

ь сложившийся 

уровень на 

рынке продаж 

продукции, 

обрабатывать и 

оценивать 

покупательску

ю 

себестоимость, 

защищать товар 

на рынке 

продаж и 

иллюстрироват

ь его 

качественные 

показатели 

6ОНжққ1 Қаржы 

нарығы мен оның 

құрамындағы 

элементтердің 

қажеттілігін түсіну, 

қаржы нарықтарының, 

қаржы 

институттарының және 

қаржылық 

делдалдардың негізгі 

түрлерін қолдану 

 

 6РООПК1 

знание и 

понимание в 

необходимости 

финансового 

рынка и его 

составных 

элементов в 

экономике, 

применять 

основные виды 

финансовых 

рынков, 

финансовых 

институтов и 

финансовых 

посредников  
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7ОНжққ1 салық салу 

теориясының негізгі 

ұғымдарын біледі, 

кәсіпкерлік 

субъектілерінің 

қызметінде салықтарды 

есептеу механизмін 

қолдана біледі, 

салықтар мен бюджетке 

төлемдерді есептеу 

дағдыларына ие болады 

 

 7РООПК1 знать 

основные 

понятия теорий 

налогообложен

ия, уметь 

использовать 

механизм 

исчисления 

налогов в 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов, 

владеть 

навыками 

исчисления 

налогов и 

платежей в 

бюджет 

8ОНжкк1  

ақша қатынастарын 

сипаттайтын негізгі 

ұғымдарды, 

категорияларды, 

9заңдылықтарды біледі, 

ақша қатынастары 

саласындағы процестер 

мен құбылыстарды 

талдай алады, ақша 

қатынастары, 

функциялары мен 

міндеттерін бөлу 

саласындағы жалпы 

мәселелерді шешуге 

дағдыланады 

 8РООПК1 знать 

основные 

понятия, 

категории, 

закономерности

, 

характеризующ

ие денежно-

кредитные 

отношения, 

уметь 

анализировать 

процессы и 

явления, 

происходящие 

в сфере 

денежно-

кредитных 

отношений, 

владеть 

навыками 

решения общих 

задач в сфере 

денежно-

кредитных 

отношений, 

распределения 

функций и 

ответственност

и 
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9ОНжққ1шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

ұйымдық-экономикалық 

сипаттамаларын білуі, 

ұйымдық құрылымды 

жүйелеуге қабілетті 

және құрылымдық 

бөлімшенің қызметін 

ұйымдастыра білу. 

 

 9РООПК1 знать 

организационно 

– 

экономическую 

характеристику 

хозяйствующег

о субъекта, 

уметь 

систематизиров

ать 

организационну

ю структуру и 

владеть 

навыками 

организации 

деятельности 

подразделения 

предприятия 

ЖКК2 экономикалық 

ғылымның даму 

бағыттарын 

қорытындылау 

 

1ОНжққ2  

экономика жұмысының 

негізгі мәселелерін, 

экономикалық 

ғылымның даму 

бағыттарын білуі, 

негізгі экономикалық 

ұғымдарды білуі және 

оларды тиімді 

пайдаланудың 

нұсқаларын таба алуы 

ОПК2 обобщить 

направления развития 

экономической науки 

1РООПК2 знать 

фундаментальн

ые проблемы 

функционирова

ния экономики, 

направления 

развития 

экономической 

науки, знать 

основные 

экономические 

понятия и 

уметь находить 

варианты их 

эффективного 

использования 

2ОНжкк2 экономикалық 

заңдылықтардың 

көрінісі мен жұмыс 

істеу механизмін білуі 

және экономикалық 

талдау үшін 

математикалық 

есептеулер жүргізу 

дағдыларына ие 

 

 2РООПК2 знать 

механизм 

проявления и 

действия 

экономических 

законов и 

владеть 

навыками 

математических 

расчетов для 

экономического 

анализа 
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3ОНжкк2  

макроэкономикалық 

модельдерді құру 

ерекшеліктерін білу, 

макроэкономикалық 

мәселелерді шешу 

дағдылары бар және 

заманауи 

макроэкономикалық 

құбылыстарға өз 

көзқарастарын дәлелдеу 

 3РООПК2 знать 

особенности 

построения 

макроэкономич

еских моделей, 

иметь навыки 

решения 

макроэкономич

еских задач  и 

аргументироват

ь собственные 

взгляды на 

современные 

макроэкономич

еские явления 

4ОНжкк2  

кәсіпорынның тиімділігі 

мен оның бәсекеге 

қабілеттілігінің 

критерийлерін білу, 

кәсіпорынның 

проблемалары мен даму 

тенденцияларын, 

оларды шешудің өзіндік 

әдістерін тұжырымдай 

білу 

 

 4РООПК2 знать 

критерии 

эффективности 

деятельности 

предприятия и 

его 

конкурентоспос

обности, уметь 

формулировать 

проблемы и 

тенденции 

развития 

предприятия и 

владеть 

методами их 

решения 

5ОНжкк2  

аймақтық экономиканы 

дамыту тиімділігінің 

критерийлерін білуі, 

аймақтың дамуындағы 

проблемалар мен 

тенденцияларды және 

өзіндік шешудің 

әдістерін тұжырымдай 

алуы 

 5РООПК2 знать 

критерии 

эффективности 

развития 

экономики 

региона, уметь            

формулировать 

проблемы и 

тенденции 

развития 

региона и 

владеть 

методами их 

решения 
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6ОНжкк2  

ЕО елдерінің 

агробизнесінің және 

аграрлық саясатының 

негізгі 

тұжырымдамалары мен 

бағыттарын білу, 

фундаменталды 

факторларды жүйелеу 

және отандық 

агробизнесті және 

жалпы экономиканы 

дамыту 

перспективаларын құру 

мақсатында ЕО 

агробизнесінің 

тәжірибесін тарату 

әдісін игеру. 

 6РООПК2 знать 

основные 

понятия и 

направления 

развития 

агробизнеса и 

аграрной 

политики стран 

ЕС, уметь 

систематизиров

ать 

основополагаю

щие факторы и 

владеть 

методикой 

распространени

я опыта 

агробизнеса ЕС 

с целью 

разработки 

перспектив 

развития 

отечественного 

агробизнеса и 

экономики в 

целом 

7ОНжкк2  

сақтандырудың негізгі 

ұғымдарын, 

принциптерін, 

функцияларын, 

әдістерін білу, алған 

теориялық білімдерін 

практикада қолдана 

білу, сақтандыру 

компаниясында жұмыс 

істеу дағдылары болуы 

керек 

 7РООПК2 знать 

основные 

понятия, 

принципы, 

функции, 

методы 

страхования, 

уметь 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике, 

владеть 

навыками 

работы в 

страховой 

компании 
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8ОНжкк2  

кәсіпорынның 

экономикалық 

көрсеткіштерін білуі, 

мәліметтерді 

топтастыра білуі және 

экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу 

мүмкіндігі болуы керек 

 8РООПК2 знать 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

уметь 

выполнять 

группировку 

данных и 

владеть 

способностью 

расчета 

экономических 

показателей  

ЖКК3  

қаржылық 

ресурстарды талдау 

және оларды 

қалыптастыру мен 

пайдалану туралы 

шешім қабылдау 

1ОНжкк3 Қаржы 

терминологиясы мен 

ұғымдарын білу, ақша 

ағындарын талдай білу 

және қаржылық 

ресурстарды 

қалыптастыру және 

пайдалану туралы 

шешім қабылдау үшін 

қаржылық басқару 

дағдылары болуы керек 

 

ОПК3 анализировать 

финансовые ресурсы и 

принимать решения по 

их формированию и 

использованию 

 

1РООПК3 знать 

терминологию 

и понятия 

финансов, 

уметь 

анализировать 

денежные 

потоки и 

владеть 

навыками 

управления 

финансами для 

принятия 

решений по 

формированию 

и 

использованию 

финансовых 

ресурсов 
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2ОНжкк3  

қаржы нарығы мен 

оның сегменттерінің 

жұмыс істеу 

тетіктерінің 

экономикалық 

негіздерін білуі, қаржы 

нарығы мен оның 

сегменттерін 

ұйымдастыру мен 

қызмет етуіндегі 

теориялық 

қағидалармен еркін 

жұмыс істей білуі, 

қаржы нарықтарының 

жай-күйін сипаттайтын 

көрсеткіштерді жинау, 

жүйелеу, құрылымдау 

және талдаудың 

заманауи әдістеріне ие 

болуы; қаржы нарығы 

және оның сегменттері 

туралы қаржылық, 

статистикалық және 

басқа ақпаратты талдау 

мен түсіндіру бойынша 

практикалық дағдылар 

 2РООПК3 знать 

экономические 

основы 

механизма 

функционирова

ния 

финансового 

рынка и его 

сегментов, 

уметь свободно 

оперировать 

теоретическими 

положениями в 

организации и 

функционирова

нии 

финансового 

рынка и его 

сегментов, 

владеть 

современными 

методами 

сбора, 

систематизации

, 

структурирован

ия и анализа 

показателей, 

характеризующ

их состояние 

финансовых 

рынков;  

практическими 

навыками по 

анализу и 

интерпретации 

финансовой, 

статистической 

и иной 

информации по 

финансовому 

рынку и его 

сегментам 
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3ОНжкк3  

қазіргі экономикадағы 

бюджеттік мекемелер 

қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығы мен рөлін 

білуі, қаржылық 

есептілікке талдау 

жасай және 

инвестициялық, 

несиелік және 

қаржылық шешімдер 

қабылдауға, сонымен 

қатар қаржылық 

жоспарлау мен 

болжаудың негізгі 

әдістерін игеруге 

қабілетті 

 3РООПК3 знать 

содержание, 

значимость и 

роль финансов 

бюджетных 

учреждений в 

современной 

экономике, 

уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

принимать 

обоснованные 

инвестиционны

е, кредитные и 

финансовые 

решения, а так 

же владеть 

основными 

методами 

финансового 

планирования и 

прогнозировани

я  

4ОНжкк3  

исламдық 

қаржыландырудың 

теориялық негіздері мен 

механизмін білу және 

алған білімдерін кәсіби 

қызметінде қолдана білу 

 4РООПК3 знать 

теоретические 

основы  и 

механизм 

исламского 

финансировани

я и уметь 

применять 

полученные 

знания в 

профессиональ

ной 

деятельности 
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5ОНжкк3 басқару және 

қаржылық талдаудың 

негізгі ұғымдарын, 

тәсілдерін, әдістері мен 

алгоритмдерін біледі, 

кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

талдай алады және 

аналитикалық 

есептеулер нәтижелері 

бойынша қорытынды 

жасай алады 

 

 5РООПК3 знать 

основные 

понятия, 

подходы, 

методы и 

алгоритмы 

управленческог

о и 

финансового 

анализа, уметь 

анализировать 

финансово – 

хозяйственную 

деятельность 

субъекта и 

владеть 

способностью  

формулировать 

выводы по 

результатам 

аналитических 

расчетов 

6ОНжкк3 басқару және 

қаржылық талдаудың 

негізгі ұғымдарын, 

тәсілдерін, әдістері мен 

алгоритмдерін біледі, 

кәсіпорынның қаржы-

шаруашылық қызметін 

талдай алады және 

аналитикалық 

есептеулер нәтижелері 

бойынша қорытынды 

жасай алады 

 

 6РООПК3 знать 

основы теории 

налогообложен

ия, основные 

этапы 

становления и 

развития 

налоговой 

системы РК, 

налоговые 

инструменты 

регулирования 

экономики и 

возможность их 

применения, 

должен 

свободно 

ориентироватьс

я в налоговом 

законодательст

ве Казахстана и 

овладеть 

навыками 

практических 

расчетов 

конкретных 

видов налогов. 
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7ОНжққ3 

қинвестициялық 

қызметі қаржыландыру 

мен несиелеудің негізгі 

нысандары мен 

түрлерін, 

инвестициялық 

қызметті қаржыландыру 

және несиелеу 

кезеңдерін, 

инвестициялық 

жобаның кірістілік 

көрсеткіштерін есептеу 

әдістерін білуі, 

инвестициялық және 

инновациялық 

жобаларды 

қаржыландыру мен 

несиелеуді 

ұйымдастыру 

процесінде 

ұйымдастырушылық-

басқарушылық 

шешімдерді негіздей 

алуы, инвестициялық 

жобаның пайдалылығы 

көрсеткіштерін есептеу 

дағдыларына ие болуы; 

 

 7РООПК3 знать 

основные 

формы и виды 

финансировани

я и 

кредитования 

инвестиционно

й деятельности, 

этапы 

финансировани

я и 

кредитования 

инвестиционно

й деятельности, 

методики 

расчетов 

показателей 

рентабельности 

инвестиционно

го проекта, 

уметь 

обосновывать 

организационно

-

управленческие 

решения в 

процессе 

организации 

финансировани

я и 

кредитования 

инвестиционны

х и 

инновационных 

проектов, 

владеть 

навыками 

расчета 

показателей 

рентабельности 

инвестиционно

го проекта 
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8 ОНжкк3  

оңтайлы жоспарлаудың 

негізгі әдістерін, 

сондай-ақ оларды нақты 

жағдайларда қолдану 

мүмкіндіктері мен 

шектеулерін, жобаның 

мақсаттары мен оларға 

қол жеткізудің оңтайлы 

стратегиясын таңдау 

кезінде қазіргі заманғы 

басқару теориясының 

негізгі 

тұжырымдамаларының 

мәнін білуі, жобаларды 

іске асыруда ұжымдық 

жоспарлауды 

ұйымдастыра білуі, 

өндірісті қайта құру 

проблемаларын 

анықтап, талдай алуы, 

алынған мәліметтерді 

қолдана алуы 

проблемалық 

жағдайларды білу, 

кәсіпорын ұжымының 

жұмысының 

ұйымдастырушылық 

және әлеуметтік-

психологиялық 

аспектілері, ұйымдағы 

жобаларды басқару 

дағдылары бар 

 8 РООПК3 

знать основные 

методы 

оптимального 

планирования, 

а также 

возможности и 

ограничения их 

применения в 

конкретных 

условиях, 

сущность 

основных 

концепций 

современной 

теории 

управления при 

выборе целей 

проекта и 

оптимальной 

стратегии их 

достижения, 

уметь 

организовывать 

коллективное 

планирование в 

реализации 

проектов, 

определять и 

анализировать 

проблемы 

реорганизации 

производства, 

применять 

полученные 

знания для 

проблемных 

ситуаций, 

владеть 

навыками 

организационн

ых и 

социально-

психологически

х аспектов 

функционирова

ния коллектива 

предприятия, 

по управлению 

проектами в 

организации 
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9ОНжкк3 заманауи 

экономикадағы 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілер 

қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығын және 

рөлін білу, қаржылық 

есептілікті талдай білу 

және инвестициялық, 

несиелік және 

қаржылық шешімдер 

қабылдау, сонымен 

қатар корпорацияда 

(ұйымда) қаржылық 

жоспарлау мен 

болжаудың негізгі 

әдістерін меңгеру. 

 

 9РООПК3 знать 

содержание, 

значимость и 

роль финансов 

хозяйствующих 

субъектов в 

современной 

экономике, 

уметь 

анализировать 

финансовую 

отчетность и 

принимать 

обоснованные 

инвестиционны

е, кредитные и 

финансовые 

решения, а так 

же владеть 

основными 

методами 

финансового 

планирования и 

прогнозировани

я в корпорации 

(организации) 

10ОНжкк3  

қаржылық 

менеджменттің негізгі 

ұғымдарын, ұйымның 

капиталын басқару 

принциптерін білу, 

қаржылық шешімдердің 

тиімділігі, тәуекелі мен 

тиімділігін бағалауды 

білу және аналитикалық 

және басқарушылық 

жұмыстың нәтижелерін 

ұсыну дағдылары болуы 

керек. 

 10РООПК3 

знать основные 

концепции 

финансового 

менеджмента, 

принципы 

управления 

капиталом 

организации, 

уметь оценить 

доходность, 

риск и 

эффективность 

финансовых 

решений и 

владеть 

навыками 

представления 

результатов 

аналитической 

и 

управленческой 

работы 
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11ОНжкк3 

шаруашылық жүргізуші 

субъект қызметін талдау 

әдістемесін білуі, 

экономикалық қызметке 

талдау жасай білуі және 

аналитикалық 

есептеулер нәтижелері 

бойынша 

тұжырымдарды негіздей 

білуі керек 

 

 11РООПК3 

знать 

методологию 

анализа 

деятельности 

хозяйствующег

о субъекта, 

уметь 

выполнить 

анализ 

хозяйственной 

деятельности и 

владеть 

навыками 

обоснования 

выводов по 

результатам 

аналитических 

расчетов 

Кәсіби құзіреттілік 

 (КҚ) 

Оқу нәтижнелері  

(бірліктер КҚ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Результат 

обучения 

(единицы ПК) 

КҚ1 бухгалтерлік 

есеп процесін 

ұйымдастыруға, 

реттеуге және 

басқаруға қажетті 

теориялық білімнің, 

практикалық 

дағдылар мен 

дағдылардың 

жиынтығын алу 

 

1ОНкқ1  

негізгі ұғымдарды, 

заңдылықтарды, 

мүліктің есебін 

ұйымдастырудың және 

жүргізудің әдістерін, 

оны қалыптастыру 

көздерін, кірістерді, 

шығыстарды және 

қаржылық нәтижелерді 

білу, «1С - Кәсіпорын» 

бағдарламасын қолдана 

отырып бухгалтерлік 

есепті жүйелеуге 

қабілетті және 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық 

есептілігін 

қалыптастыру 

дағдыларына ие болу 

ПК1 приобретение  

совокупности 

теоретических знаний,  

практических умений и 

навыков, необходимых 

для организации, 

регулирования и 

управления учетным 

процессом 

1РОПК1 знать 

основные 

понятия, 

закономерности

, методы 

организации и 

ведения учета 

имущества и 

источников его 

формирования, 

доходов, 

расходов и 

финансового 

результата, 

уметь 

систематизиров

ать учет с 

применением 

программы «1С 

– Предприятие» 

и владеть 

навыками 

формирования 

финансовой 

отчетности 

хозяйствующег

о субъекта 
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2ОНкқ1 салықтық 

есепті ұйымдастырудың 

және жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, 

заңдылықтарын, 

әдістерін білуі, «Салық 

төлеушілер кабинеті» 

бағдарламалық 

қамтамасыз етуді 

қолдану арқылы 

бухгалтерлік есепті 

жүйелей білуі, 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің салық 

есептілігін 

қалыптастыру 

дағдыларына ие болуы 

 

 2РОПК1 знать 

основные 

понятия, 

закономерности

, методы 

организации и 

ведения 

налогового 

учета, уметь 

систематизиров

ать учет с 

применением 

программных 

продуктов 

«Кабинет 

налогоплатель

щика», владеть 

навыками 

формирования 

налоговой 

отчетности 

хозяйствующег

о субъекта 

3ОНкқ1 статистикалық 

есепті жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, 

заңдылықтарын, 

әдістерін білу, 

бухгалтерлік есепті 

жүйелеу, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық 

экономика министрлігі 

Статистика комитетінің 

бағдарламаларын 

қолдану және 

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің 

статистикалық 

есептерін құру 

дағдыларына ие болу. 

 

 3РОПК1 знать 

основные 

понятия, 

закономерности

, методы 

организации и 

ведения 

статистическог

о учета, уметь 

систематизиров

ать учет с 

применением 

программных 

продуктов 

Комитета по 

статистике 

Министерства 

Национальной 

Экономики 

Республики 

Казахстан и 

владеть 

навыками 

формирования 

статистической 

отчетности 

хозяйствующег

о субъекта 
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КҚ2  

экономикалық және 

экономикалық 

қызметті субъектінің 

стратегиялық даму 

мақсаттарын жүзеге 

асырудың құралы 

ретінде банктік және 

салықтық қызметті 

ұйымдастырудағы 

білімдерін, 

дағдылары мен 

дағдыларын көрсету 

1ОНққ2 субъектілерге 

салық салудың 

нормативтік ережелерін 

біледі; салықтарды 

есептеу және аудару 

тәртібі мен шарттары; 

шағын және жеке 

кәсіпкерлік жағдайында 

арнайы салық 

режимдерін қолдану 

тәртібі; шаруашылық 

жүргізуші субъектінің 

сипаттамаларына 

сүйене отырып салық 

салудың оңтайлы 

жүйесін таңдай білу; 

төлеуге жататын 

салықтарды есептеу; 

салық есептілігін 

дайындау және салық 

органдарына ұсыну 

дағдыларына ие. 

 

ПК2 демонстрировать 

знания, умения и 

навыки в организации 

банковской и налоговой 

деятельности в качестве 

инструмента реализации 

стратегических целей 

развития 

хозяйствующего 

субъекта 

1РОПК2 знать 

нормативное 

регулирование 

налогообложен

ия субъектов; 

порядок и 

сроки 

исчисления и 

перечисления 

налогов; 

порядок 

применения 

специальных 

режимов 

налогообложен

ия в среде 

малого и 

индивидуально

го 

предпринимате

льства; уметь 

выбирать 

оптимальную 

систему 

налогообложен

ия, исходя из 

особенностей 

хозяйствующег

о субъекта; 

исчислять 

налоги, 

подлежащие 

уплате; владеть 

навыками 

подготовки и 

представления 

в налоговые 

органы 

налоговой 

отчетности. 
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2ОНКК2 коммерциялық 

банктер жұмысының 

негізгі бағыттарының 

мазмұнын білуі, кез-

келген қаржы-несие 

институтының қаржы 

институттары мен 

банктер жүйесіндегі 

орнын, банк қызметінің 

жекелеген аспектілерін 

және кешенді түрдегі 

талдаудың өзіндік 

әдістері мен әдістерін 

білуі; 

 

 2РОПК2 знать 

содержание 

основных 

направлений 

работы 

коммерческих 

банков, уметь 

определять 

место любого 

финансово-

кредитного 

учреждения в 

системе 

финансовых 

институтов и 

банков, владеть 

методами и 

приемами 

анализа как 

отдельных 

аспектов 

деятельности 

банка, так и его 

деятельности в 

комплексе 
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3ОНкк2 салықтық 

жоспарлау мен кеңес 

берудің негізгі 

құралдары мен әдістерін 

білу; қазіргі 

компаниялардың 

қызметіне салық салуды 

оңтайландыру негізінде 

қаржылық ағындарды 

басқару тетігін 

қалыптастыра білу; 

салықтық жоспарлау 

саласында басқару және 

тиісті басқару 

шешімдерін 

қабылдаудың өзіндік 

әдістері 

 

 3РОПК2 знать 

основные  

инструменты  и  

методы  

налогового  

планирования и 

консультирован

ия; уметь 

формировать  

механизм  

управления  

финансовыми  

потоками  на 

основе  

оптимизации  

налогообложен

ия  

деятельности 

современных 

компаний; 

владеть 

методами  

анализа  и  

принятия  

соответствующ

их  

управленческих 

решений в 

области 

налогового 

планирования 
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4ОНкк2 төлем 

жүйесінің негізгі 

экономикалық 

категориялары туралы 

түсініктерді, төлем 

жүйесінің теориясы мен 

практикасын, қолма-қол 

ақшасыз есеп 

айырысудың негізгі 

формаларын білу; төлем 

жүйесін талдай және 

бағалай білу; төлем 

жүйесінің жұмысына 

байланысты мәселелерді 

шешу дағдылары мен 

дағдыларына ие. 

 

 4РОПК2 знать 

понятия об 

основных 

экономических 

категориях 

платёжной 

системы, 

теорию и 

практику 

платёжной 

системы, 

основные 

формы 

безналичных 

расчётов; уметь 

проводить анал

из и 

оценку платёжн

ой 

системы; владе

ть навыками и 

решений 

вопросов, 

связанных с 

функционирова

нием платёжно

й системы.  

http://reftop.ru/polojenie-ob-oformlenii-referatov-i-kursovih-rabot.html
http://reftop.ru/polojenie-ob-oformlenii-referatov-i-kursovih-rabot.html
http://reftop.ru/polojenie-ob-oformlenii-referatov-i-kursovih-rabot.html
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5ОНкк2  

біледі: тиісті кезеңдегі 

қатынастарды құқықтық 

реттеудің құрамы, 

құрылымы және даму 

тенденциялары, қазіргі 

кезеңдегі қоғамдық 

қатынастарды құқықтық 

реттеуді 

реформалаудың 

мақсаттары, міндеттері 

мен бағыттары; тиісті 

салалық заңнама және / 

немесе салааралық 

институттардың жұмыс 

істеу тетіктері; сот 

практикасын, соның 

ішінде сот 

практикасының даму 

заңдылықтары және 

оның құқықтық реттеу 

механизміндегі 

(жүйесіндегі) маңызы. 

 

Істей алады: құқықтық 

актілерді өзара 

әрекеттесуде сауатты 

түсіндіре алады; құқық 

қолдану 

практикасындағы 

стандартты емес 

жағдайларды талдап, 

әртүрлі шешімдерді 

әзірлеу. 

Дағдылар: заңды 

мазмұндағы жазбаша 

құжаттарды дайындау; 

нормативтік және жеке 

құқықтық актілердің 

жобаларын әзірлеу; 

құқықтық мәселелер 

бойынша ауызша 

баяндамалар, оның 

ішінде дау-дамайлар, 

аргументтер және 

ауызша полемикада өз 

көзқарастарын қорғау. 

 

 5РОПК2 знает: 

состав, 

структуру и 

тенденции 

развития 

правового 

регулирования 

отношений в 

соответствующ

ей сфере, цели, 

задачи и 

направления 

реформировани

я правового 

регулирования 

общественных 

отношений на 

современном 

этапе; 

соответствующ

ее отраслевое 

законодательст

во и (или) 

механизмы 

функционирова

ния 

межотраслевых 

институтов; 

закономерности 

развития 

юридической 

практики, в том 

числе судебной, 

и ее значение в 

механизме 

(системе) 

правового 

регулирования. 

Умеет: 

квалифицирова

нно толковать 

правовые акты 

в их 

взаимодействии

; анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменит

ельной 

практики и 

вырабатывать 

различные 
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варианты 

решений. 

Имеет навыки: 

составления 

письменных 

документов 

юридического 

содержания; 

разработки 

проектов 

нормативных и 

индивидуальны

х правовых 

актов; устных 

выступлений по 

правовым 

вопросам, в том 

числе, в 

состязательных 

процедурах, 

аргументирован

ия и 

отстаивания 

своей точки 

зрения в устной 

полемике. 

6ОНкк2  

бағалы қағаздар 

нарығын, бағалы 

қағаздар бағаларын 

және оларды реттеу 

әдістерін білуі, биржада 

және биржадан тыс 

сауда алаңдарында 

сауда операцияларын 

жүзеге асыра білуі, 

әлемдік және 

қазақстандық бағалы 

қағаздар нарығында 

мәмілелер жасау 

әдістемесіне ие болуы. 

 6РОПК2 знать 

рынок ценных 

бумаг, курсы 

ценных бумаг и 

методов его 

регулирования, 

уметь 

осуществлять 

торговые 

сделки на 

фондовых 

биржах и 

внебиржевых 

торговых 

площадках, 

владеть 

навыками 

техники 

проведения 

операций, 

осуществляемы

х на мировом и 

казахстанском 

рынке ценных 

бумаг 
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7ОНкк2   

әлемдік экономикадағы 

салық салуды білу; шет 

мемлекеттердің салық 

саясаты; унитарлық 

және федералды 

штаттардың салық 

жүйелеріндегі салық 

қызметтерінің жұмысын 

ұйымдастыру; салық 

салуды дамытудың 

негізгі түсініктері; 

салық қатынастарына 

қатысушылардың 

салықтар туралы 

ақпаратты бюджетпен 

өзара іс-қимыл 

процесінде қолданудың 

тәсілдері мен мақсаты; 

заманауи құралдарды 

қолдана отырып, 

микроэкономикалық 

және 

макроэкономикалық 

үлгілеу дағдыларын 

меңгереді 

 7РОПК2  знать 

налогообложен

ие в мировой 

экономике; 

налоговую 

политику 

зарубежных 

стран; 

организацию 

работы 

налоговых 

служб в 

налоговых 

системах 

унитарных и 

федеративных 

государств; 

основных 

концепциях 

развития 

налогообложен

ия;  способы и 

целы 

использования 

информации о 

налогах 

участниками 

налоговых 

отношений в 

процессе 

взаимодействия 

с бюджетом; 

владеть 

навыками 

микроэкономич

еского и 

макроэкономич

еского 

моделирования 

с применением 

современных 

инструментов 
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8ОНкк2  

коммерциялық банктің 

активтері мен 

міндеттемелерін 

басқарудың негізгі 

принциптерін білу, 

шешім қабылдауға 

қабілетті, банктегі 

экономикалық 

процестерді жоспарлау, 

талдау, бағалау 

дағдыларына ие болу 

 8РОПК2 знать 

базовые 

принципы 

управления 

активами и 

пассивами 

коммерческого 

банка, уметь 

принимать 

решения, 

владеть 

навыками 

планирования, 

анализа, оценки 

экономическим

и процессами в 

банке 

9ОНкк2 қаржылық 

менеджменттің 

әдістемесін білу, 

алынған нәтижелерді 

талдай білу және 

экономикалық 

субъектінің қызметін 

жақсарту бойынша 

шараларды әзірлеу үшін 

қажетті ақпаратты алу 

дағдылары болуы керек 

 

 9РОПК2 знать 

методологию 

управления 

финансами, 

уметь 

анализировать 

полученные 

результаты и 

владеть 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации 

для выработки 

мероприятий по 

улучшению 

деятельности 

экономического 

субъекта 
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КҚ3 банктік және 

салық қызметін 

басқару 

процестеріндегі білім, 

білік және 

дағдыларды жүйелеу 

 

1ОНкк3  салықтық 

бақылау және аудит 

бағдарламаларының 

нұсқаларын әзірлеу 

идеясы бар, салықтық 

бақылау нұсқаларының 

тиімділігін сипаттайтын 

негізгі көрсеткіштердің 

тізбесі; салықтық 

тексеру саласындағы 

жоспарлар мен 

болжамдардың 

нұсқаларын қалай жасау 

керектігін біледі; 

салықтық тексеру 

кезінде мәліметтерді 

талдау алгоритмін 

қолдануға дайын 

 

ПК3 систематизировать 

знания, умения и 

навыки в 

управленческих 

процессах банковской и 

налоговой деятельности 

1РОПК3  имеет 

представление 

о разработке 

вариантов 

программ 

проведения 

налогового 

контроля и 

аудита, 

перечисляет 

основные 

показатели 

характеризующ

ие 

эффективность 

вариантов 

проведения 

налогового 

аудита; умеет 

разработать 

варианты 

планов и 

прогнозов в 

области 

проведения 

налогового 

аудита; готов 

применять 

алгоритм 

анализа данных 

с целью их 

применения 

при проведении 

налогового 

аудита 
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2ОНкк3 банктік 

тәуекелдерді басқару 

саласындағы қазіргі 

заманғы негізгі 

проблемаларды білу; 

сәйкестендіру, банктік 

тәуекелдерді бағалау 

және басқару 

процестерін 

математикалық 

модельдеу әдістері; 

трендтерді, процестерді 

және қаржы нарығының 

құралдарын талдай білу; 

жаңа қаржы құралдарын 

жобалау 

басқару; банктердің 

тәуекелдерін талдау 

және тәуекелдерді 

басқару бағдарламалары 

мен құралдарын жасау 

дағдыларына ие 

 

 2РОПК3 знать 

основные 

современные 

проблемы в 

области управл

ения 

банковскими ри

сками; методы 

математическог

о моделировани

я 

процессов иден

тификации, 

оценки и 

управления бан

ковскими 

рисками; уметь 

анализировать 

тенденции, 

процессы и 

инструменты 

финансового 

рынка; 

конструировать 

новые финансо

вые 

инструменты 

управления; 

владеть 

навыками 

анализа рисков 

банков и 

разработки 

программы и 

инструментов 

управления 

рисками  

https://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/bankovskoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/modelirovanie_protcessov/
https://pandia.ru/text/category/modelirovanie_protcessov/
https://pandia.ru/text/category/modelirovanie_protcessov/
https://pandia.ru/text/category/bankovskij_risk/
https://pandia.ru/text/category/bankovskij_risk/
https://pandia.ru/text/category/bankovskij_risk/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_instrument/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_instrument/
https://pandia.ru/text/category/finansovij_instrument/


 190 

3ОНкк3 студенттердің 

салықтық бақылаудың 

мақсаттары, міндеттері 

мен әдістері, оның 

ұйымдастырушылық-

құқықтық негіздері, 

салықтық тексерулерді 

жүргізудің 

қолданыстағы әдістері 

туралы білімдері мен 

дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

 3РОПК3 

формирование 

у студентов 

знаний и 

навыков о 

целях, задачах  

и  способах  

налогового  

контроля,  его  

организационно

-правовых  

основах, 

существующих 

методиках 

проведения 

налоговых 

проверок. 

4ОНкк3  

банктік аудит 

саласындағы ішкі және 

сыртқы аудиторлардың 

(аудиторлық 

фирмалардың) қызметін 

реттейтін қазіргі 

заманғы заңнаманы, 

әдістемелік, 

нормативтік және өзге 

де құқықтық 

құжаттарды білуі; 

дәлелдемелер жинау 

әдістерін, банктегі 

бақылау жұмысының 

әдістерін игеру, оларды 

практикада шебер 

қолдану 

 4РОПК3 знать 

современное 

законодательст

во, 

методологическ

ие, 

нормативные и 

другие 

правовые 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

банковского 

надзора, 

внутренних и 

внешних 

аудиторов 

(аудиторских 

фирм) в 

области 

банковского 

аудита; методы 

сбора 

доказательств, 

владеть 

методами 

контрольной 

работы в 

банковской 

деятельности, 

умело 

применять их 

на практике 
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5ОНкк3  

салық менеджментінің 

құрылымдық 

элементтерін, салықтар 

мен алымдарды есептеу 

әдістері мен әдістерін, 

салықтық жүктеме 

көрсеткіштерін 

есептеудің түрлері мен 

тәртібін, салықтық 

жоспарлаудың түрлері, 

нысандары мен 

әдістерін, несиелік 

мекемедегі салық салу 

мақсаттары үшін есеп 

саясатының құрылымын 

білуі,  

салық менеджментінің 

ақпараттық базасын 

қолдана білу, салық 

ауыртпалығын бағалау, 

салықты оңтайландыру 

әдістерін таңдау, 

салықты оңтайландыру 

мақсатында есеп 

саясатын қалыптастыру, 

салық міндеттемелерін 

бағалау дағдылары, 

салықтық жүктеменің 

негізгі операциялардың 

табыстылығына әсерін 

анықтау және бағалау 

әдістері, несиедегі 

салық менеджментін 

дамытудың 

перспективті 

бағыттарын анықтау. 

ұйымдар 

 5РОПК3 знать 

структурные 

элементы 

налогового 

менеджмента, 

приемы и 

методы расчета 

налогов и 

сборов, виды и 

порядок 

расчета 

показателей 

налоговой 

нагрузки, виды, 

формы и 

способы 

осуществления 

налогового 

планирования, 

структуру 

учетной 

политики для 

целей 

налогообложен

ия в кредитной 

организации, 

уметь 

использовать 

информационн

ую базу 

налогового 

менеджмента, 

оценивать 

налоговую 

нагрузку, 

выбирать 

способы 

налоговой 

оптимизации, 

формировать 

учетную 

политику для 

целей 

налоговой 

оптимизации, 

владеть 

навыками 

оценки 

налоговых 

обязательств, 

способами 

определения и 
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оценки влияния 

налоговой 

нагрузки на 

доходность 

основных 

операций, 

выявлять 

перспективные 

направления 

развития 

налогового 

менеджмента в 

кредитных 

организациях 

6ОНкк3 қадағалау 

шараларының жүйесін 

білуі, қолда бар ақпарат 

көздері мен 

статистикалық 

материалдар негізінде 

банктік қадағалау 

жүйесінің ағымдағы 

жағдайын бағалай білуі, 

басқару шешімдерін 

қабылдау үшін банктік 

нормативтердің 

сақталуы туралы 

негізделген тұжырым 

жасау дағдылары болуы 

керек. 

 

 6РОПК3 знать 

систему мер 

надзорного 

реагирования, 

уметь 

оценивать 

состояние 

действующей 

системы 

банковского 

надзора на 

основе 

доступных 

информационн

ых источников 

и 

статистических 

материалов, 

владеть 

навыками 

составления 

мотивированно

го суждения о 

соблюдении 

норм 

банковского 

регулирования 

для принятия 

управленческих 

решений 
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7ОНкк3  

шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қаржылық 

жағдайының қазіргі 

жағдайын білуі, 

цифрландыру, 

жаһандану және қаржы 

саласындағы әлемдік 

және отандық 

ғылымның жетістіктерін 

интернационалдандыру 

жағдайында тиімді даму 

бағыттарын ғылыми 

негіздей алуы, 

проблеманы шешу 

тәсілдерін игеру 

 7РОПК3 знать 

современное 

состояние 

финансов 

хозяйствующег

о субъекта, 

уметь научно 

обосновывать 

направления 

эффективного 

развития в 

условиях 

цифровизации,  

глобализации и 

интернационал

изации 

достижений 

мировой и 

отечественной 

науки в области 

финансов, 

владеть 

приемами 

разработки 

путей решения 

проблемы 

 

2.2. 5В050900 - Қаржы мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы. «Салық және салық салу/ Описание образовательной  программы по 

специальности 5В050900 – Финансы. Траектория «Налоги и налогообложение  

 

Кәсіптік қызметінің саласы Сфера профессиональной деятельности 

Кәсіби қызмет Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік кіріс Комитетінің территориялық 

органдарында салық жүйесінің барлық 

звеноларында жүзеге асырылады, мемлекеттік 

мекемелерде, барлық жекеменшік формасы бар 

ұйымдарда және олар бюджет саласының 

қызмет етуін кәсіби қызмет көрсетуге 

бағытталған; салық төлеушілермен бақылау 

жұмысын ұйымдастыру; шет елдердің салық 

органдарымен арақатынас. 

Профессиональная деятельность 

осуществляется во всех звеньях налоговой 

системы территориальных органов  Комитета 

государственных доходов Республики 

Казахстан, в государственных учреждениях и в 

организациях всех форм собственности и 

направлена на профессиональное обслуживание 

функционирования сферы бюджета, 

хозяйствующих субъектов всех правовых форм 

собственности; организацию контрольной 

работы с налогоплательщиками; взаимодействие 

с налоговыми органами зарубежных стран. 

Кәсіптік қызмет объектілері Объекты профессиональной деятельности 

Түлек өзінің кәсіби қызметін облыстық 

мемлекеттік кіріс департаментінде, қалалық 

және аудандық мемлекеттік кірісті басқару 

ұйымында салық инспекторы және эксперт-

маман ретінде жүзеге асыра алады. 

Выпускник  может осуществлять свою 

профессиональную деятельность в качестве 

специалистов-экспертов и налоговых 

инспекторов в областных департаментах 

государственных доходов, городских и  

районных управлениях государственных 

доходов. 
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Кәсіптік қызметтің пәндері Предметы профессиональной деятельности 

Салықтар, алымдар, салық салу механизмдері; 

есептеу дұрыстығы мен салықтар және 

алымдарды уақытында төлеу; салық 

жүктемесін оптимизациялау; салық салудағы 

жоспарлау мен болжамдау. 

Налоги, сборы, механизм налогообложения; 

правильность исчисления и своевременность 

уплаты налогов и сборов; оптимизация 

налоговой нагрузки; планирование и 

прогнозирование в налогообложении. 

Кәсіптік қызметтің түрлері Виды профессиональной деятельности 

Кәсіптік қызмет түрлеріне: салықтық, 

қаржылық – экономикалық; құқықтық; 

нормативті-әдістемелік; бақылау – ревизиялық; 

аудиторлық; эксперттік-кеңестік; жоспарлы-

аналитикалық; ұйымдық – басқарушылық; 

ғылыми-әдістемелік; ішкі экономикалық; 

ғылыми-педагогикалық. 

 Видами профессиональной деятельности могут 

быть: налоговая; финансово-экономическая; 

правовая; нормативно-методическая; 

контрольно-ревизионной; аудиторской; 

экспертно-консультационной; планово-

аналитической; организационно-

управленческой; научно-методической; 

внешнеэкономической; научно-педагогической. 

Негізгі құзыреттер: Ключевые компетенции 

Жалпы мәдениеттік: 

білу: 

- қазіргі білім алудың ғылыми әдістері; 

- этикалық және құқықтық нормаларды; 

- нормативті-құқықтық актілердің қазіргі 

жүйесін. 

дағдылану: 

-өзінің  уақыты мен еңбегін ұйымдастыру;  

-нәтижелерге қол жеткізудегі мақсаттарымен 

міндеттерін белгілеу; 

-шешімдер қабылдау және проблемаларды 

шешу; 

-оқуға деген өзінің көзқарасын білдіру және 

ынталандыру; 

- топта жұмыс істеу, әлеуметтік және этикалық 

міндеттемелерді қабылдау. 

дағдылары болуы керек: 

-табиғатты танудың ғылыми әдістерін қолдану; 

-жоғары ойлау мәдениеті; 

-әр түрлі көздерден ақпаратты алу және 

пайдалану мүмкіндігі; 

- сыни ойлау қабілеті мен өзін-өзі сынау 

қабілеттілігі. 

Общекультурные: 

  знать:  

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых 

актов. 

  уметь: 

- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в достижении результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выражать и мотивировать свое отношение к 

учебе; 

- работать в группе, принимать на себя социальные 

и этические обязательства. 

  иметь навыки:  

- использования научных методов познания 

природы; 

- высокой культуры мышления;  

- способности извлекать и использовать 

информацию из различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике. 
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Жалпы кәсіптік 

білу: 

- Қазақстан Республикасының азаматтық, 

салық және кеден заңнамасы; 

- «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңдары; 

- болашақ кәсіби қызметтің тарихи, 

ұйымдастырушылық, қаржылық және 

аналитикалық аспектілерін. 

дағдылану: 

- өздерінің кәсіби және әлеуметтік қызметінде 

білім мен дағдыларды пайдалану; 

- мақсаттарды қойып, кәсіби функцияларды 

жүзеге асыруға байланысты міндеттерді 

қалыптастыру; 

- бөлімшенің жұмысын ұйымдастырады. 

дағдылары болуы керек: 

- кәсіби қызметте пайдаланылатын ақпаратты 

жинау, сақтау және өңдеудің заманауи 

әдістерін қолдану; 

- үнемі өзгеретін экономикалық жағдайларға 

қарамастан шаруашылық субъектілерінің 

салық саясатын ұйымдастыру мен жүргізудегі 

практикалық жұмыс. 

құзіретті болу: 

- мемлекет, заңды және жеке тұлғалар 

арасындағы қаржылық қатынастарды құруда; 

- салық заңнамасы саласында; 

- аудит мәселелерінде; 

- салықтық есепке алу және қаржылық талдау 

әдістерін қолдану саласында; 

- отандық жағдайға оң шетелдік тәжірибені 

бөлісу және бейімдеу. 

 

Общепрофессиональные 

знать: 

- гражданское, налоговое и таможенное 

законодательство Республики Казахстан; 

- законодательство Республики Казахстан «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 

- исторические, организационные, финансовые и 

аналитические аспекты будущей 

профессиональной деятельности. 

уметь: 

- использовать знания и навыки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать работу подразделения. 

иметь навыки: 

- применения современных методов сбора, 

хранения и обработки информации, 

используемой для профессиональной 

деятельности; 

- практической работы в организации и ведении 

налоговой политики хозяйствующих субъектов 

в условиях  постоянно  меняющейся 

экономической конъюнктуры. 

быть компетентным:  

- в построение финансовых взаимоотношений 

между государством, юридическими и 

физическими лицами; 

- в области налогового законодательства;  

- в вопросах аудиторской деятельности;  

- в области налогового учета и применении 

методов финансового анализа; 

-обобщении и адаптации позитивного 

зарубежного опыта к отечественным условиям. 

Кәсіптік құзыреттілік 

білу: 

- кәсіби салада теориялық және тәжірибелік 

білім алудың кең спектрін алу  

дағдылану: 

- теориялық және практикалық білімдерді 

пайдалана отырып, кәсіби проблемаларды 

шешудің әртүрлі нұсқаларын тәуелсіз дамыту 

және жылжыту  

дағдылары болуы керек: 

- ұйымның стратегиясы, саясаты мен 

міндеттеріне сәйкес еңбек және оқыту 

процестерін дербес басқару және бақылау; - 

мәселені талқылау;  

- қорытындыларды дәлелдеу;  

- ақпаратты сауатты  пайдалану. 

Профессиональные компетенции 

знать: 

- приобретение широкого диапазона 

теоретических и практических знаний в 

профессиональной области  

уметь: 

- самостоятельная разработка и выдвижение 

различных вариантов решения профессиональных 

задач с применением теоретических и 

практических знаний  

иметь навыки: 

- самостоятельное управление и контроль 

процессами трудовой и учебной деятельности в 

рамках стратегии, политики и целей организации; 

- обсуждение проблемы; 

- аргументирование выводов; 

- грамотное оперирование информацией. 



 196 

2.3 5В050900 - Қаржы мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының 

сипаттамасы. «Банк ісі» траекториясы /Описание образовательной  программы по 

специальности 5В050900 – Финансы. Траектория «Банковское дело». 

 

Кәсіби қызметінің саласы Сфера профессиональной деятельности 

Маманның кәсіби қызметі халық 

шаруашылығының барлық салаларында жүзеге 

асырылады. 

Профессиональная деятельность специалиста 

осуществляется во всех сферах национальной 

экономики. 

Кәсіби қызмет объектілері Объекты профессиональной деятельности 

Кәсіптік қызмет объектілері: банктік 

технологиялар, олардың құжаттамалық тіркеуін 

және есепке алуын, қаржы-несие ұйымдарының 

банк қызметін құқықтық нормаларына сәйкес 

жүзеге асыру; қаржылық және экономикалық 

есептеулер; банктердің және олардың 

клиенттерінің қызметі туралы жедел ақпарат. 

Объектами профессиональной деятельности 

являются: банковские технологии, их 

документальное оформление и учет, операции 

финансово-кредитных организаций в 

соответствии с правовыми нормами 

банковской деятельности; финансово-

экономические вычисления; оперативная 

информация о деятельности банков и их 

клиентов. 

Кәсіптік қызметтің пәндері 

 

Предметы профессиональной деятельности 

Кәсіптік қызмет қаржы нарықтарының жұмыс 

істеуіне байланысты және қаржылық және 

валюталық қатынастарға, қаржылық және 

ақпараттық ағындарға, бизнесті 

қаржыландыруға, ұлттық, жаһандық қаржы 

жүйелеріне бағытталған. 

Профессиональная деятельность связана с 

функционированием финансовых рынков и 

направлена на финансовые и денежно-

кредитные отношения, финансовые и 

информационные потоки, финансы субъектов 

хозяйствования, национальные, мировые 

финансовые системы. 

Кәсіптік қызметтің түрлері Виды профессиональной деятельности 

Кәсіби қызметтің түрлері: 

- қаржылық және несиелик; 

- есепке алу және пайдалану; 

- ұйымдастыру және басқару; 

- есептеу және жобалау; 

- білім беру (педагогикалық); 

- кеңес беру; 

- гылыми - зерттеу. 

 

Видами профессиональной деятельности могут 

быть: 

- финансово-кредитная; 

- учетно-операционная; 

- организационно - управленческая; 

- расчетно-проектная; 

- образовательная (педагогическая); 

- консалтинговая; 

- научно – исследовательская. 

Негізгі құзыреттер: Ключевые компетенции 
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Жалпы мәдениеттик: 

білу: 

- қазіргі танымдық ғылыми әдістер; 

- этикалық және құқықтық нормалар; 

- нормативтік құқықтық актілердің қазіргі 

заманғы жүйесі. 

Істей алу: 

- өз уақытын және жұмысын ұйымдастыру; 

- нәтижелерге қол жеткізудегі мақсаттары мен 

міндеттерін белгілеу; 

- шешімдер қабылдау және проблемаларды 

шешу; 

- оқуға деген көзқарасын білдіруге және 

ынталандыруға; 

- топта жұмыс істеу, әлеуметтік және этикалық 

міндеттемелерді қабылдау. 

дағдылары болуы керек: 

- табиғатты танудың ғылыми әдістерін қолдану; 

- жоғары ойлау мәдениеті; 

- түрлі көздерден ақпаратты алу және пайдалану 

мүмкіндігі; 

- сыни тұрғыдан ойлау қабілеті және өзін-өзі 

тану қабілеті. 

Общекультурные: 

  знать:  

- современные научные методы познания; 

- этические и правовые нормы; 

- современную систему нормативно-правовых 

актов. 

  уметь: 
- организовать свое время и труд; 

- ставить цели и задачи в достижении 

результатов; 

- принимать решения и разрешать проблемы; 

- выражать и мотивировать свое отношение к 

учебе; 

- работать в группе, принимать на себя 

социальные и этические обязательства. 

  иметь навыки:  

- использования научных методов познания 

природы; 

- высокой культуры мышления;  

- способности извлекать и использовать 

информацию из различных источников; 

- способности к критическому мышлению и 

самокритике. 
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Жалпы кәсіби 

білу: 

- банктер қызметінің экономикалық негіздері, 

оларды есепке алу әдісі; 

- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, 

коммерциялық банктердің және 

мамандандырылған несие-қаржы 

институттарының міндеттері, ұйымдастыру 

принциптері мен функциялары; 

- экономикалық талдаудың түрлері мен әдістері, 

банк қызметін реттейтін экономикалық 

нормалар; 

- несиелік және валюта нарығының жұмыс істеу 

ерекшеліктері, қазіргі заманғы бағалы қағаздар 

нарығының құрылымы. 

Істей алу: 

- олардың кәсіби және әлеуметтік қызметінде 

білім мен дағдыларды пайдалану; 

- кәсіби функцияларды жүзеге асырумен 

байланысты мақсаттарды қою және міндеттерді 

қалыптастыру; 

- блоктың жұмысын ұйымдастырады. 

дағдылары болуы керек: 

- кәсіптік қызметте пайдаланылатын ақпаратты 

жинау, сақтау және өңдеудің заманауи әдістерін 

қолдану; 

- үнемі өзгеріп отыратын экономикалық 

конъюнктура жағдайында банк қызметін 

ұйымдастыру мен жүргізудегі практикалық 

жұмыс. 

құзыретті болу: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасы 

саласында; 

- аудит мәселелерінде; 

- банктік есепке алу және қаржылық талдау 

әдістерін қолдану саласында; 

- отандық жағдайларға оң шетелдік тәжірибені 

тарату және бейімдеу. 

Общепрофессиональные 

знать: 

- экономические основы деятельности банков, 

методику их бухгалтерского учета;  

- задачи, принципы организации и функции 

Национального Банка Республики Казахстан, 

коммерческих банков и специализированных 

кредитно- финансовых институтов;  

- виды и методы экономического анализа, 

экономические нормативы, регулирующие 

банковскую деятельность;  

- особенности функционирования кредитного 

и валютного рынков, структуру современного 

рынка ценных бумаг. 

уметь:  

- использовать знания и навыки в своей 

профессиональной и социальной деятельности; 

- ставить цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

- организовывать работу подразделения. 

иметь навыки:  

- применения современных методов сбора, 

хранения и обработки информации, 

используемой для профессиональной 

деятельности; 

- практической работы в организации и 

ведении банковской деятельности в условиях  

постоянно  меняющейся экономической 

конъюнктуры. 

быть компетентным:  
- в области законодательства Республики 

Казахстан;  

- в вопросах аудиторской деятельности;  

- в области банковского учета и применении 

методов финансового анализа; 

-обобщении и адаптации позитивного 

зарубежного опыта к отечественным условиям. 
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Кәсіптік құзыреттілік 

білу: 

- кәсіби салада теориялық және тәжірибелік 

білім алудың кең спектрін алу 

Істей алу 

- Теориялық және практикалық білімдерді 

пайдалана отырып, кәсіби проблемаларды 

шешудің әртүрлі нұсқаларын тәуелсіз дамыту 

және жылжыту 

дағдылары болуы керек: 

- ұйымның стратегиясы, саясаты мен 

міндеттеріне сәйкес еңбек және оқыту 

процестерін дербес басқару және бақылау; 

- мәселені талқылау; 

- қорытындыларды дәлелдеу; 

- ақпаратты сауатты  пайдалану. 

 

Профессиональные компетенции 

знать: 

- приобретение широкого диапазона 

теоретических и практических знаний в 

профессиональной области  

уметь: 
- самостоятельная разработка и выдвижение 

различных вариантов решения 

профессиональных задач с применением 

теоретических и практических знаний  

иметь навыки: 

- самостоятельное управление и контроль 

процессами трудовой и учебной деятельности 

в рамках стратегии, политики и целей 

организации; 

- обсуждение проблемы; 

- аргументирование выводов; 

- грамотное оперирование информацией. 
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2.4 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин 

AOKOT 1112 Адам өмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері  

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Сыртқы факторлар мен себептер салдарынан өлім-жітім және денсаулық 

шығындарды төмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. 

Антропогендік, адам қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан 

техносфераға адам қорғау құру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Денсаулық және қауіпсіздік саласындағы 

заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілер. Қазақстан Республикасында мақсаттары, 

азаматтық қорғаныс құрылысы мен жұмыс істеу принциптері (ГO). Қауіпті және зиянды 

факторлардың жіктелуі. Радиациялық және химиялық қауіпті. техносферы мен .Біз 

ноосфераға кірудеміз қауіпсіздігі ағымдағы жағдайы. табиғи және техногендiк сипаттағы 

зиянды және қауіпті факторлардан адам мен қоршаған ортаны қорғау. түрлі сипаттағы 

төтенше жағдайлардың жіктелуі. Төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің 

тұрақты даму. төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптері мен әдістері. 

жаппай қырып-жою қаруын қорғау. жер сілкінісі кезінде ұйымдастырушылық және 

практикалық қауіпсіздік шаралары. өнеркәсіп нысандарында табиғи апаттар, өрт, 

авариялар мен жарылыстар халықтың денсаулығын қорғау. ұйымдастыру негіздері және 

құтқару операцияларын жүзеге асыру. 

Оқыту нәтижесі: Төтенше жағдайлар айналысатын негізгі жолдары мен әдістерін білу 

және түсіну; жеке тұлғалар, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

өз әсерлерін әсерін түсіну; төтенше жағдайлардан халықты қорғау үшін қоғамдық 

жүйесін; қауіпті және төтенше жағдайларда әрекет халықтың оқытуды ұйымдастыру; 

салауатты өмір салты туралы; төтенше жағдайда алғашқы көмек көрсету; денсаулық 

сақтау және қауіпсіздік саласындағы азаматтардың құқықтары мен міндеттері  

Төтенше жағдайлар қауіпсіздік пен құқықтарын қорғау дағдылары болуы;  

Өмір қауіпсіздігі жағдайларын және тәсілдерін білу, оны тәжірибеде 

медициналық білім мен салауатты өмір салтын негіздерін білу; әскери қызмет негіздері, 

заманауи кешенді қауіпсіздік мәселелері. 

Табиғи, технологиялық және әлеуметтік сипаттағы қауіпті және төтенше жағдайлар түрлі 

барабар мінез-қамтамасыз ету үшін жеке рухани және дене қасиеттерін қалыптастыруға 

және дамытуға қабілетті болуы; Салауатты өмір салтын ережелерін құрметтеуге 

қажеттілігі; денсаулық сақтау және қауіпсіздік саласындағы Қазақстан азаматтары үшін 

талаптарды жүзеге асыру үшін дайындық 

Өмір қауіпсіздігі саласындағы білім алуға жеткілікті дайындықта бар 

Бағдарлама жетекшісі: Умербеков С.Ж. 

Кафедра: «Энергетика және машина жасау» 

 

OBZhOT 1112Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. Создание защиты 

человека в техносфере от внешних негативных воздействий антропогенного, техногенного 

и естественного происхождения. 

Краткое содержание курса: Введение. Законодательные и правовые акты в области 

безопасности жизнедеятельности. Задачи, принципы построения и функционирования 

гражданской обороны (ГО) в Республике Казахстан. Классификация опасных и вредных 

факторов. Радиационная и химическая опасность. Современное состояние техносферы и 
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техносферной безопасности. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного и техногенного происхождения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях. Защита от оружия массового поражения. Организационно-

практические меры безопасности при землетрясениях. Защита населения при стихийных 

бедствиях, пожарах, авариях и взрывах на производственных объектах. Основы 

организации и проведения аварийно-спасательных работ. 

Результаты обучения: Знать и понимать основные способы и методы борьбы с ЧС; иметь 

представление о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности 

Владеть навыками безопасности и защити человека в чрезвычайных ситуациях;  

Знать условия и способы безопасности жизнедеятельности, применять их на практике 

Знать основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы, 

современный комплекс проблем безопасности. 

Уметь формировать развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РК в области 

безопасности жизнедеятельности 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области ОБЖ   

Руководитель программы: Войцеховская Л.А. 

Кафедра: Энергетика и машиностроение 

 

Din 1112 Дінтану 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Идеялық диалог жүргізуге және дін талдау қатысты өз гуманитарлық 

білімді көрсету үшін студенттер-антропологтар қалыптастыру кәсіби қабілеті осы курстың 

мақсаты болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Дінтану кіріспе. Адамзат мәдениетінің діннің орны. Дін: 

тарихи және қазіргі заманғы нысандары. Буддизм: сенім мен ғибадат негіздері. 

Христиандық: тарих және қазіргі заман. Ислам және қазіргі әлемдегі өз орны мен 

Қазақстан мәні. Мәдени ескерткіштер ретінде Жазбаларда  

Қазіргі заманғы дәстүрлі емес діни қозғалыстар және ғұрыптары. Қазіргі заманғы діни 

ерекшеліктері. Дін, Мемлекет, саясат 

Оқыту нәтижесі: Әлемдік діндердің негізгі құндылықтарын білуге және ұғынуға; 

философиялық мәселелері конфессияның шешу жолдары 

Тарихы мен қазіргі замандағы рухани және мәдени нанымына көшбасшыларының 

проблемаларды тұжырымдау және шешу озық әдістерін анықтау және қолдану мүмкіндігі 

болуы 

Мамандық және күнделікті өмірде философиялық және теологиялық әдіснамасы 

негіздерін қолдана алады үшін 

Зерттеу контекстінде негізгі философиялық мәселелердің өз интерпретациясын ұсыну 

мүмкіндігіне ие болу үшін 

Дербес жеке құндылықтарды өз жүйесін дамыту мүмкіндігіне ие болу үшін; білім мен 

өмірлік-практикалық қоршаған ортаны гуманистік негізін қолдау 
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Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

Rel 1112 Религиоведение 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Целью настоящего курса является: формирование у студентов-

антропологов профессионального умения вести мировоззренческий диалог и 

конкретизировать свои гуманитарные знания применительно к анализу религии.  

Краткое содержание курса: Введение в религиоведение. Место религии в культуре 

человечества. Религия: исторические формы и современность. Буддизм: основы 

вероучения и культа. Христианство: история и современность. Сущность ислама и его 

место в современном мире и Казахстане. Священные писания как памятники культуры  

Современные нетрадиционные религиозные движения и культы. Особенности 

современной религиозности. Религия, государство, политика 

Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы 

решения мировоззренческих проблем конфессиями  

Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения духовно-

культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности  

Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в профессии 

и повседневности 

Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих проблем 

в контексте исследования 

Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать 

гуманистическую основу образовательной и жизненно-практической среды 

Руководитель программы: Дик П.Ф. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 

ETD 1112 Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Қоғам мен табиғаттың тұрақты даму негіздерін терең жүйесі білімі мен 

түсінігі, табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау ұтымды пайдалану қазіргі 

заманғы тәсілдерді теориялық және практикалық білім алуға, экологиялық дүниетанымды 

қалыптастыру тұрады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. Экология және қазіргі заманғы өркениеттің 

мәселелері. Аутэкология - организмдердің экология. Халқы экология - экология 

популяция. Синэкология - қауымдастықтар экологиясы. Биосфера және ноосфера туралы 

ілім. Биосфера және оның тұрақтылығы. Тірі тұжырымдамасы. Қазіргі заманғы биосфера. 

Ғаламдық биогеохимиялық цикл. Тұрақты даму тұжырымдамасы. экологиялық дағдарыс 

және қазіргі заманғы өркениеттің мәселелері. экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы 

өркениеттің мәселелері. Жасыл экономика және тұрақты даму. табиғатты пайдалану және 

қоршаған ортаны қорғау механизмі. Қазақстан Республикасының энергоэкологиялық 

стратегия. Қазақстан Республикасының тұрақты даму тұжырымдамасы. 

Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; 

экожүйелер мен биосфераның даму істеуі; өндіру және экологиялық денсаулығына қауiп 

әсері; ғылыми және кәсіби әдебиеттерді іздеу және ұйымдастыру дағдыларын бар; 

қоршаған ортаға антропогендік әсер бағалауды талдау қабілетті; стандартты әдістемесі 

экологиялық мониторинг; экологиялық және экономикалық жүйелерді тұрақты дамыту 

үшін оңтайлы жағдай анықтай алады; ойлау өз мәдениеті, табиғи ресурстарды 
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пайдалануға байланысты экологиялық және экономикалық жүйелердің даму үрдістеріне 

туралы сыни ойлауға және олардың қоршаған ортаға әсерін сипаттайтын. 

Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

EUR 1112 Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: состоит в формировании экологического мировоззрения, получение 

глубоких системных знаний и представлений об основах устойчивого развития общества 

и природы, теоретических и практических знаний по современным подходам 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Краткое содержание курса: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации. 

Аутэкология - экология организмов. Демэкология - экология популяций. Синэкология - 

экология сообществ. Учение о биосфере и ноосфере. Биосфера и ее устойчивость. 

Концепция живого вещества. Современная биосфера. Глобальные биогеохимические 

циклы. Концепция устойчивого развития. Экологический кризис и проблемы современной 

цивилизации. Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Зеленая 

экономика и устойчивое развитие. Механизм природопользования и охраны окружающей 

среды. Энергоэкологическая стратегия Республики Казахстан. Концепция устойчивого 

развития Республики Казахстан. 

Результаты обучения: знать основные закономерности взаимодействия природы и 

общества; основы функционирования экосистем и развития биосферы; влияние вредных и 

опасных факторов производства и окружающей среды на здоровье человека; иметь 

навыки поиска и систематизации научной и специальной литературы; уметь 

анализировать оценку техногенного воздействия производства на окружающую среду; 

стандартную методику мониторинга окружающей среды; уметь определять оптимальные 

условия устойчивого развития эколого- экономических систем; владеть культурой 

мышления, критически осмысливать тенденции развития эколого-экономических систем, 

связанных с использованием природных ресурсов и охарактеризовать их экологические 

последствия. 

Руководитель программы: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

Gen 1112 Гендерология 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Гендерлік теориясының мақсаты гендерлік стереотиптер қалыптасқан 

және олар әрекет қалай ретінде осы тетіктері пайда қалай көрсету болып табылады. Осы 

күш түпкі мақсаты «гендерлік соқыр» жою болып табылады. Пән әлемдегі және 

әлеуметтік мәселелерді таза (ер немесе әйел) көрінісін жою үшін, әлеуметтік және саяси 

теориясын қарайды. Сонымен қатар сексизм құралы ретінде қызмет етеді теориялар сынға 

алды. Әрине әлеуметтендіру жолын баруға ерлер мен әйелдерге де кедергілерді негізгі 

нүктелерін бөлектеу . 

Курстың қысқаша мазмұны: Кіріспе. гендерлік теория және гендерлік зерттеулер 

дамуының классикалық және қазіргі заманғы бағыттары. Адам және қоғам субъектілері 

ретінде әйелдердің акт. Әлеуметтендіру және гендерлік. ерлер өмірдегі әйелдердің 

таптаурын ерлер ұғымдардың ретінде әйелдердің кембағалдық, оның орны мен рөлі 

туралы теориялар. адам туралы, әйелдер мен әлеуметтік аңыздар туралы Әлеуметтік 

мифтер. Жынысы әлеуметтік теориясы. Қазіргі қоғамдағы батыл және биязылық 

стереотиптер. Өзгерту гендерлік стереотип: Қазіргі әлемдегі берсе әйел. Жасы мен 
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жынысы сипаттамалары және қазіргі заманғы қоғамдағы әйелдердің әлеуметтік мәртебесі. 

Үшінші мыңжылдықтың басында Әйелдер құқықтары. Гендерлік және экономика. 

Әйелдер және дін. әйелдің өмір отбасы. Тұрмыстағы зорлық-зомбылық. Халықаралық 

тәжірибе және шетелде әйелдер қозғалысы перспективалары. 

Оқыту нәтижесі: Әлемдік діндердің негізгі құндылықтарын білуге және ұғынуға; 

философиялық мәселелері конфессияның шешу жолдары 

Тарихы мен қазіргі замандағы рухани және мәдени нанымына көшбасшыларының 

проблемаларды тұжырымдау және шешу озық әдістерін анықтау және қолдану мүмкіндігі 

болуы 

Мамандық және күнделікті өмірде философиялық және теологиялық әдіснамасы 

негіздерін қолдана алады үшін 

Зерттеу контекстінде негізгі философиялық мәселелердің өз интерпретациясын ұсыну 

мүмкіндігіне ие болу үшін 

Дербес жеке құндылықтарды өз жүйесін дамыту мүмкіндігіне ие болу үшін; білім мен 

өмірлік-практикалық қоршаған ортаны гуманистік негізін қолдау 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Әлеуметтік ғылымдар және менеджмент 

 

Gen 1112 Гендерология 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Цель гендерной теории состоит в том, чтобы показать, как появляются 

эти механизмы, как формируются гендерные стереотипы и как они действуют. Конечная 

цель этих усилий состоит в устранении «гендерной слепоты». Дисциплина 

пересматривает социальные и политические теории, чтобы устранить сугубо 

монистический (мужской или женский) взгляд на мир и социальные проблемы. При этом 

подвергаются критике теории, которые служат инструментом сексизма. В курсе 

гендерологии расставляются акценты на барьерах, мешающих как мужчинам, так и 

женщинам пройти путь социализации. 

Краткое содержание курса: Введение. Классические и современные направления 

развития гендерной теории и гендерных исследований. Мужчина и женшина как субъекты 

общества. Социализация и гендер. Теории о неполноценности женщин как стереотипные 

мужские представления о женщин, её месте и роли в жизни мужчины. Социальные мифы 

о женщине и социальные мифы о мужчине. Социальная теория пола. Стереотипы 

маскулинности и фемининности в современном  обществе. Изменение гендерного 

стереотипа:  ассертивная женщина в современном мире. Половозрастные характеристики 

и социальный статус женщины в современном обществе. Права женщин к началу третьего 

тысячелетия. Гендер и экономика. Женщина и религия. Семья в жизни женщины. 

Домашнее насилие. Международный опыт и перспективы женского движения за рубежом. 

Результаты обучения: Знать и понимать основные ценности мировых религий; способы 

решения мировоззренческих проблем конфессиями  

Уметь определять и применять перспективные способы постановки и решения духовно-

культурных проблем лидерами вероисповеданий в истории и современности  

Уметь корректно применять азы философско-религиоведческой методологии в профессии 

и повседневности 

Уметь представлять собственную интерпретацию ключевых мировоззренческих проблем 

в контексте исследования 

Уметь автономно развивать свою систему личностных ценностей; поддерживать 

гуманистическую основу образовательной и жизненно-практической среды 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Социальные науки и менеджмент 

 



 205 

OMSHN 1112 Өсімдік және мал шаруашылық негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - ауыл шаруашылығы технологиясы, ауыл 

шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жемшөп өндірісін 

негіздерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ауыл шаруашылығы жануарларын өсіру негіздері. ауыл 

шаруашылығы жануарларының өсу және даму. Мал шаруашылығы. ауыл шаруашылығы 

жануарларының өнімділігі сүт тиімділігін негізгі түрлері. Мал шаруашылығы. Ет 

өнімділігі. ауыл шаруашылығы жануарларының Қой шаруашылығы Жүн өнімділігі. 

Шошқа. шошқа репродуктивтік сапасы. Бордақылау. Жылқы. Жылқы шаруашылығы. Құс. 

Жұмыртқа және ет бағытындағы құс. ауыл шаруашылық жануарларын азықтандыру 

негіздері. жем химиялық құрамы. Принциптері нормаланған азықтандыру. Жемшөп 

нормалар мен рационына. Жіктеу және жем қысқаша сипаттамасы. қоректік заттар мен 

оған әсер ететін факторларды сіңімділігін. ауыл шаруашылығы жануарларының бағалау 

негіздері. жануарларды қолдан ұрықтандыру, әдіс құнының мәні. асыл тұқымды әдістері, 

олардың биологиялық табиғаты. Будандастыру, оның мәні және практикалық құндылығы  

Оқыту нәтижесі: Әдістемесі қойындысы далалық, өндірістік және парниктік 

эксперименттер білу; экспериментке бақылау талдау әдістемесі; 

Бақылау өндіріс әдістерін қолдану; алынған мәліметтерді сенімділігін анықтау әдістері 

Агрономиялық зерттеу жоспары қалдыру; далалық, өсімдіктер және өндірістік 

тәжірибесін өткізуге; эксперименттер негізгі бақылау және талдау оң әдістерін қолдануға  

Жұмыс тәжірибесі арқылы жаңа ауыл шаруашылығы әдістерін тиімділігін тексеру және 

өндіріске оларды енгізу; 

Талдау және деректерді синтездейді компиляциялау және олардың жарамдылығын 

анықтау 

Математикалық алынған деректерді өңдеу және олардың жарамдылығын анықтау; оң 

қорытындылар; зерттеулер негізінде есеп жасайды 

Бағдарлама жетекшісі: Есеева Ғ.К. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

 

ORZh 1112 Основы растениеводства и животноводства 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии 

сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и 

кормопроизводства. 

Краткое содержание курса: Основы разведения сельскохозяйственных животных.  Рост 

и развитие с/х. животных. Скотоводство. Молочная продуктивность Основные виды 

продуктивности с/х. животных. Скотоводство. Мясная продуктивность. Овцеводство 

Шерстная продуктивность с/х. животных. Свиноводство. Репродуктивные качества 

свиней. Откорм. Коневодство. Продуктивное коневодство. Птицеводство.  Яичное и 

мясное птицеводство. Основы кормления сельскохозяйственных животных. Химический 

состав кормов. Принципы нормированного кормления. Кормовые нормы и рационы. 

Классификация и краткая характеристика кормов. Переваримость питательных веществ и 

факторы, влияющие на нее. Основы зоогигиены Бонитировка с\х животных. 

Искусственное осеменение животных, сущность метода, значение. Методы разведения, их 

биологическая сущность. Гибридизация, её сущность и практическое значение  

Результаты обучения: Знать методику закладки полевых, производственных и 
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вегетационных опытов; методику проведения наблюдений анализов в опытах;  

Применять методы производственных наблюдений; методы определения достоверности 

полученных данных 

оставить план агрономических исследований; проводить полевые, вегетационные и 

производственные опыты; применять правильные методы основных наблюдений и 

анализов в опытах 

проверять эффективность новых агроприемов путем проведения производственных 

опытов и внедрять их в производство; 

анализировать, синтезировать и обобщать полученные данные и определять их 

достоверность 

математически обрабатывать полученные данные и определять их достоверность; сделать 

правильные выводы; составить отчет по материалам исследования  

Руководитель программы: Есеева Г.К. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

ET 1201Экономическая теория  

Пререквизеттері: Мектеп курсы. 

Постреквизиты: Микроэкономика, Экономика предприятия, Региональная экономика  

Оқу мақсаты: студенттерге экономиканың кез-келген саласында талдау әдістерін, 

тәсілдерін, құралдарын өздігінен қолдану үшін олар пайдалана алатын жаңа 

экономикалық ойлар қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық теорияның пәні және әдістері. Қоғамдық 

өндіріс негіздері. Экономикалық жүйелер. Қоғамдық шаруашылық нысандар. Меншік 

қатынастары және оның экономикадағы ролі. Нарық экономикалық қатынастар жүйесі 

ретінде. Капитал: мәні және нысандары. Кәсіпкерлік. Еңбек және капитал нарығы. 

Факторлық табыстардың қалыптасуы. Жер рентасы және кәсіпкердің табысы. Үлттық 

экономика жүйе ретінде. Экономиканың циклдік дамуы. Жұмыссыздық және оның 

нысандары. Инфляция және оның түрлері. Ақша-несие және қаржы жүйесі. 

Экономикалық өсу. Әлемдік экономика 

Оқыту нәтижесі: дайындау бағыттары бойынша негізгі және арнайы пәндерді оқу үшін 

қажетті түсініктерді игеруге; қазіргі нарықтық экономиканың күрделі мәселелерге  жалпы 

экономикалық тұрғыдан талдау жасауға; әртүрлі мектеп өкілдерінің теориялық 

көзқарастарын түсінуге; экономикадағы өзгерістердің болашақ  тенденцияларын 

болжамдық  модельдеуге  мүмкіндік береді 

Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 

 

ET 1201Экономическая теория  

Пререквизиты:Школьный курс. 

Постреквизиты: Микроэкономика, Кәсіпорын экономикасы, Аймақтық экономика/ 

Цель изучения:  Формирование у студентов научное экономическое мышление, которое 

они смогут использовать для самостоятельного применения способов, методов, 

инструментов анализа в любой сфере экономики. 

Краткое содержание курса: Предмет и методы изучения экономической теории.Основы 

общественного производства. Экономические системы.Формы общественного хозяйства. 

Отношения собственности и их роль в экономики. Рынок как система экономических 

отношений 

Капитал: сущность и формы. Предпринимательство. Рынки труда и капитала. 

Формирование факторных доходов.Земельная рента и доход 

предпринимателяНациональная экономика как система. Цикличность развития 

экономики. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды  

Денежно-кредитная и финансовая система. Экономический рост. Мировая экономика  
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Результаты обучения: знать фундаментальные проблемы функционирования экономики, 

направления развития экономической науки, основные закономерности экономической 

жизни общества, способы решения базовых экономических проблем в рамках 

экономических систем различных типов, закономерности индивидуального 

воспроизводства, воспроизводство на уровне национальной экономики; 

 Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Mik 1202 Микроэкономика 
Пререквизеттері: Экономикалық теория. 

Постреквизиты: Кәсіпорын экономикасы, Статистика ,Менеджмент 

Оқу мақсаты: микроэкономика агенттері, көрсеткіштері және үлгілері жөнінде 

жүйелендірілген көзқарас құру;  шектелген қорларды пайдалану жағдайында 

микродеңгейде заманауи нарықтық экономикадағы өзгерістердің ерекшеліктерін зерттеу  

Курстың қысқаша мазмұны: Микроэкономика пәні және әдістері. Сұраныс, ұсыныс 

және нарықтық тепе-теңдік. Сұраныс пен ұсыныс икемділігі. Тұтынушы әрекетінің 

теориясы.  Өндіріс теориясы. Өндірістік шыгындар. Жетілген бәсекелестік жағдайдағы 

фирманың әрекеті.  Монополист фирманың әрекеті. Монополиялық бәсекелестік 

жағдайындагы фирманың әрекеті. Олигополия жағдайындағы фирманың әрекеті. Еңбек 

нарығы. Капитал нарыгы. Жер нарығы. Нарық «сәтсіздіктері» және мемлекеттік 

басқарудың қажеттілігі.Нарық «сәтсіздіктері» және мемлекеттік басқарудың қажеттілігі. 

Оқыту нәтижесі: Қазақстан үшін түрақты экономикалық өсу аспектілерін білуі; 

кәсiпорындарды нарықтың шарттарына бейiмделуi; теориялық білімдерін практика жүзіне 

пайдалана алу, берілген ақпарат көздерімен салыстыру, талдау, қорытындылар шығара  

алуы барлық нормативтік құжаттармен жұмыс істей алу, олардың өзара байланысын көру, 

олардың мазмұнына сын көзбен қарау, даулы жағдайлар бойынша өз ойын білдіруалған 

білімдерін ҚР экономикасн басқару ісінде қолдана білугежеке білім деңгейін арттыру 

мақсатында білімді жинақтай алуы 

Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: Экономика и менеджмент 

 

 Mik 1202 Микроэкономика 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Экономика предприятия, Статистика, Менеджмент 

 Цель изучения: Изучение дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о методах микроэкономики, об основных микроэкономических моделях 

для объективной оценки поведения субъектов рыночной экономики и успешной 

самореализации их в бизнес-среде.  

Краткое содержание курса: Предмет и методы микроэкономики.Рыночный механизм 

регулирования экономики. Эластичность спроса и предложения. Влияние налогов. Теория 

поведения потребителя Сравнительная статика и анализ спро-са. Теория 

производства.Издержки производства.Поведение  фирмы в условиях совер-шенной 

конкуренции. Поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции и 

олигополии.Рынок труда. Рынок капитала  и рынок земли. Общее равновесие и 

экономическая эффективность Внешние эффекты и асимметрия информации. 

Общественные блага. 

 Результаты обучения: Иметь навыки в математических расчетов для экономического 

анализа;- выработки эффективного поведения на рынке в качестве игрока рынка;- 

решения экономических задач графическим, табличным и аналитическим способами  

 Уметь применять полученные знания для оценки микроэкономических процессов 

(равновесная цена, равновесное количество продукции, эластичность, поведение фирмы в 

различных рыночных структурах и т.д.). 
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 Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент 

 

KKNR 1203Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

Пререквизиттері:  Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Оқу мақсаты: студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын заңнамалық 

және қаржылық қызметті реттейтін басқа да нормативтік құқықтық актілерді кәсіби түрде 

қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында тіркелген кәсіпкерлік 

қызметпен айналысатын кәсіпкерлік субъектілері мен жеке тұлғалардың қаржылық 

қызметінің бірыңғай құқықтық, әдіснамалық негіздерін, нормативтік, нұсқаулық және 

құқықтық актілерде бекітілген принциптер мен ережелерді, заңнамалық және нормативтік 

құжаттар деңгейлерінің жіктелуін, сот (арбитраж) тәжірибесін зерттеу .  

Оқыту нәтижесі: шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық 

сипаттамаларын білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бөлімшесінің 

қызметін ұйымдастыру дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

 

NRFD 1203 Нормативное регулирование финансовой деятельности 

Пререквизиты:  Школьны й курс 

Постреквизиты: Введение в финансы 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков профессионального применения законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих финансовую деятельность. 

Краткое содержание курса: изучение единых правовых, методологических основ 

финансовой деятельности хозяйствующих юридических субъектов и физических лиц, 

занимающихся предпринимательской деятельностью, зарегистрированных на территории 

Республики Казахстан, принципов и положений, закрепленных в нормативных, 

инструктивных и правовых актах, классификации уровней законодательных и 

нормативных документов, судебной (арбитражной) практики. 

 Результаты обучения: знать организационно – экономическую характеристику 

хозяйствующего субъекта, уметь систематизировать организационную структуру и 

владеть навыками организации деятельности подразделения предприятия 

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

 

MK/ 1203 Мамандыққа кіріспе 

Пререквизиттері:  Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқумақсаты: негізделген мамандыққа саналы қызығушылықты ынталандыру бизнесті 

басқарудың заманауи механизмі туралы, кәсіптік қызметтің нақты түрі ретіндегі 

басқарушылық жұмыс туралы, оның қоғамдық кәсіби қатынастардың жалпы жүйесіндегі 

рөлі мен орны туралы алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржының шығу тегін, қаржыгердің қазіргі қоғамдағы 

орны мен рөлін, жоғары білім беру, жоғары оқу орнынан кейінгі білім және кәсіби 

қызметтегі біліктілігін арттыру мәселелерін зерттеу 

Оқыту,нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық 

сипаттамаларын білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бөлімшесінің 
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қызметін ұйымдастыру дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS/ 1203 Введение в специальность 

 

Пререквизиты: Школьны йкурс 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

 Цель изучения: стимулирование осознанного интереса к специальности, основанное на  

полученной информации о современном механизме управления бизнесом, о 

менеджерской работе как специфическом типе профессиональной деятельности, о ее роли 

и месте в общей системе общественных профессиональных отношений. 

Краткое содержание курса: изучение истоков финансов, места и роли финансиста в 

современном обществе, учебного процесса в высшей школе, послевузовского образования 

и повышения квалификации в профессиональной деятельности  

 Результаты обучения: знать организационно – экономическую характеристику 

хозяйствующего субъекта, уметь систематизировать организационную структуру и 

владеть навыками организации деятельности подразделения предприятия 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

 

KK 1203 Қаржыға кіріспе 

Пререквизиты: Экономикалық теория. 

Постреквизиты: Салық және салық салу, Ақша, несие, банктер, Корпоративтік қаржы. 

Цель изучения: «Қаржыға кіріспе» пәнінің теориялық және практикалық  аспектлері 

бойынша студенттерге толыққанды білім жүйесін қалыптастыру, яғни қаржылық 

категориялар, түсініктер, терминдерді, оларды топтастыруды, сондай-ақ, елдің дамуының 

әлеуметтік-экономикалық процесіндегі олардың маңызын, орны мен ролін меңгерту.  

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы негіздері.Қаржыны ұйымдастыру және басқару. 

Мемлекеттік қаржы.Салық және салық жүйесі.Бюджеттен тыс қорлар. Мемлекеттің ақша-

несие саясаты. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.Қаржы нарығы және 

делдалдар.Екінші деңгейдегі банктер және парабанк институттары.Сақтандыру және 

сақтандыру нарығы.Халықаралық қаржы. 

Оқыту нәтижесі: өндірістік қоғамда қаржы рөлі және қызметін білу; қаржы жүйесінің 

ұйымы; қаржылық саясат пен қаржылық механизм; экономиканың мемлекеттік қаржылық 

реттеуін түсіну. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

VF 1203 Введение в финансы 

Пререквизиты: Экономическая теория. 

Постреквизиты: Налоги и налогообложение, Деньги, кредит, банки, Корпоративные 

финансы. 

Цель изучения: состоит в освоении основ финансов, получении навыков и техники его 

веде-ния в организациях в соответствии с действующими национальным и 

международными стандартами, нормативно-правовыми документами 

Краткое содержание курса: Основы финансов. Организация и управление финансами.  

Государственные финансы.Налоги и налоговая система.Внебюджетные фонды. Денежно-

кредитная политика государства. Национальный банк Республики Казахстан. Финансовые 

рынки и посредники. Банки второго уровня и парабанковские институты. Страхование и 

страховой рынок. Международные финансы. 
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Результаты обучения: Знать теоретические основы сущно-сти и функции финансов, 

их роль в воспроизводственном процессе; со-держание и состав финансовой си-стемы; 

основы управления финанса-ми в контексте финансовой, фис-кальной и монетарной 

политик; со-временные тренды развития финан-сового рынка и деятельности финан-

совых посредников, страховых орга-низаций и международных финансо-вых институтов. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

Mak 2206 Макроэкономика 

Пререквизиты: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Ұлттық экономика 

Цель изучения: студенттерге экономикалық саясаттың нәтижелерін объективті 

бағалау мак-сатында макроэкономиканың қағидалары мен әдістері және негізгі макроэко-

номикалық модельдері жөнінде түсініктеме беру.  

Краткое содержание курса: Макроэкономиканың пәні мен 

әдістері.Макроэкономикалық көрсеткіштер 

Ұлттық табысты өндіру және бөлу. Экономикалық өсу.Макроэкономикалық 

тұрақсыздық: экономикалық циклдер, жұмыссыздық, инфляция. Қысқа және ұзақ мерзімді 

кезеңдерде нарықтық тепе-теңдіктің макроэкономикалық модельдері. AD-AS моделі. 

Тұтыну және жинақтар. Мемлекеттік бюджет. Фискалдық саясат. Ақшаға сұраныс. Ақша 

нарығы. Монетарлық саясат. Нарықтардың өзара әрекеттесуі. IS-LM 

моделі.Экономикалық циклдер және мемлекеттік қарыз. 

Результаты обучения: әртурлі елдерден макроэкономикалық саясаттардың 

нәтижелерін салыстыру; 

Руководитель программы: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Mak 2206 Макроэкономика 

Пререквизиты: Экономикческая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Национальная экономика 

Цель изучения: Изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление о принципах, методах макроэкономики, об основных макроэкономических 

моделях с целью объективной оценки результативности экономической политики.  

Краткое содержание курса: Предмет и методы макроэкономики.Макроэкономические 

показатели  

Производство и распределение национального дохода. Экономический рост: 

Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция. 

Макроэкономические модели рыночного равновесия в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Модель AD-AS.Потребление и сбережения 

Государственный бюджет. Фискальная политика.Спрос на деньги. Денежный рынок. 

Монетарная политика. Платежный баланс и валютные курсы. Экономические циклы и 

государственный долг 

Результаты обучения: знать особенности построения макро-экономических моделей; 

понимать разницу между принципами и инструментами основных концепций 

макроэкономической теории 

Руководитель программы: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

KE 2207 Кәсіпорын экономикасы 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері 

Оқу мақсаты: Студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын 
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меңгеру, тұжырымдарды дәлелдеу және кәсіпорындардың (шаруашылық жүргізуші 

субъектінің) ресурстық әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу негізінде 

қалыптастыру) 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорын шаруашылық объектісі ретінде, 

экономикалық жүйенің негізгі буыны. Кәсіпорынның негізгі капиталы.Кәсіпорынның 

айналым капиталы. Кәсіпорынның еңбек ресурстары.Кәсіпорында еңбек ақы төлеу.  

Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық қызметі 

Кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорынның ресурстық базасының сипаттамасын; кәсіпорынның 

әр түрлі ресурстарын пайдалануды бағалау көрсеткіштерінің экономикалық мазмұнын; 

кәсіпорын қызметінің тиімділігін және оның бәсекеге қабілеттілігін есептеу үшін 

экономикалық көрсеткіштерді қолдану саласын; 

Бағдарлама жетекшісі: Карнишина Е.Е. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

EP 2207 Экономика предприятия 

 

Пререквизиты: Экономикческая теория 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета и аудита 

Цель изучения: Выработка у студентов экономического мышления на основе изучения 

и приобретения навыков анализа, аргументации выводов и обоснования решений по 

эффективному исполь-зованию ресурсного потенциала предприятий (хозяйствующего 

субъекта) 

Краткое содержание курса: Предприятие как объект хозяйствования, основное звено 

экономической системы. Основной капитал предприятия.Оборотный капитал 

предприятия. Трудовые ресурсы предприятия 

Оплата труда на предприятииИнвестиционная и инновационная деятельность  

предприятия 

Планирование производственной деятельности предприятия. 

Результаты обучения: знать характеристику ресурсной базы предприятия;  

экономическое содержание показа-телей оценки использования различных ресурсов 

предприятия; область применения экономических показателей для расчета эффективности 

деятельности предприятия и его конкурентоспособности;   

Руководитель программы: Журавлева Ф.Ф. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

AE/ 2207 Аймақтық экономика 

Пререквизиттері Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Ұлттық экономика 

   Цель изучения: Бұл пәннің мақсаты - аймақтық деңгейде елдің экономикалық 

кешенінің жұмыс істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін 

жолдарын жан-жақты зерттеу. 

     Краткое содержание курса  Әдістемелік тұрғыдан алғанда, «аймақтық экономика» 

пәні тұтастай алғанда мемлекеттің аймақтарының арасындағы экономикалық қатынастар 

саласында жалпы микро- және макроэкономикалық қағидаларды қолдануды білдіреді. 

Результаты обучения: - мемлекеттің экономикалық саясатында аймақтардың дамуының 

объективті нақты жағдайларын ескерудің маңыздылығы туралы терең түсінік 

қалыптастыру; 

- ұлттық экономиканың және оның аймақтарының құрамдас бөлігі ретінде дамудың 

объективті өзара байланысты және өзара тәуелділігі туралы түсінік қалыптастыру;- 

әкімшілік-аумақтық құрылымдардың экономикасы мен әлеуметтік саласын реттеу мен 

басқарудың интеграцияланған жүйесін құрудың әдіснамалық негіздері мен әдіснамалық 
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тәсілдері туралы түсінік беру;- мемлекет, аймақтық деңгейде экономикалық және 

әлеуметтік дамудың бар проблемалары мен перспективалары туралы толық түсінік алу- 

назарын нақты аумақтардың аймақтық мүдделерін мемлекеттің экономикалық саясатында 

іске асырудың ұтымды жолдары мен тетіктерін іздеуге аудару. 

     Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

RE/2207 Региональная экономика 

 

Пререквизиты дисциплины: «Экономическая теория»  

Постреквизиты: Национальная экономика 

Цель изучения:  - Цель данной учебной дисциплины состоит в комплексном 

изучении возможных путей формирования экономического механизма функционирования 

хозяйственного комплекса страны на региональном уровне.  

Краткое содержание курса. В методологическом плане дисциплина «региональная 

экономика» в целом представляет собой применение общих микро- и 

макроэкономических принципов в сфере экономических взаимоотношений между 

регионами государства. 

Результаты обучения:  

- формировать углубленное понимание важности учета объективных специфических 

условий развития регионов в экономической политике государства; - привить взгляд об 

объективной взаимосвязанности и взаимозависимости развития национальной экономики 

как целого и её регионов как составных частей; - дать представление о методологических 

основах и методических подходах к формированию целостной системы регулирования и 

управления экономикой и социальной сферы административно-территориальных 

образований; - получить целостное представление о состоянии, существующих проблемах 

и перспективах развития экономики и социальной сферы на региональной уровне- 

направить внимание на поиски рациональных путей и механизмов реализации в 

экономической политике государства региональных интересов конкретных территорий.  

     Руководитель программы: Журавлева Ф.Ф. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

 

KKT2208Кәсіби қазақ тілі 

Пререквизиттері: Қазақ(орыс) тілі 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: Курстың негізгі мақсаты - шет тілінде білім беру процесінде 

студенттердің мәдениаралық және коммуникативті құзіреттілігін қалыптастыру.  

Курстың қысқаша мазмұны^ Әдеби тіл және тілдің нормалары. Мамандыққа кіріспе.  

Әдеби тілдің лексикалық және грамматикалық нормалары. Әдеби тілдің 

стилистикалық, пунктуациялық нормалары. Әдеби тілдің орфографиялық, орфоэпиялық 

нормалары. Монолог мәтін. Әңгімелеу мәтіні. Есеп айырысу есебі. Суреттеу мәтіні. 

Міндетті және емес төлемдер. Ақша қаражаттарын есептеу. Ойталқы мәтіні. Мемлекеттік 

бюджет. Ғылыми стиль және ғылыми стильдегі кәсіби мәтіндер. Қосымша ақы төлеу.  

Оқыту нәтижелері: мамандық бойынша тілдік материалды тұтас түсіну үшін қазақ және 

орыс тілдерінің грамматикалық ерекшеліктерін білу; жазбаша және ауызекі сөйлеуде 

дұрыс қолданылуы үшін зерттеліп жатқан тілдің негізгі заңдылықтарын түсіну.  

Бағдарлама жетекшісі: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Жалпы білім беретін пәндер» 

 

PKYa 2208Профессиональный казахский язык 

Пререквизиты: Казахский (русский) язык 
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Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Основной целью курса является формирование межкультурно-

коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образова-ния на 

достаточном уровне 

Краткое содержание курса: Әдеби тіл және тілдің нормалары. Мамандыққа кіріспе. 

Әдеби тілдің лексикалық және грамматикалық нормалары. Әдеби тілдің стилистикалық, 

пунктуациялық нормалары. Әдеби тілдің орфографиялық, орфоэпиялық нормалары. 

Монолог мәтін. Әңгімелеу мәтіні. Есеп айырысу есебі. Суреттеу мәтіні. Міндетті және 

емес төлемдер. Ақша қаражаттарын есептеу. Ойталқы мәтіні. Мемлекеттік бюджет. 

Ғылыми стиль және ғылыми стильдегі кәсіби мәтіндер. Қосымша ақы төлеу.  

Результаты обучения: знать особенности грамматики казахского и русского языков 

для целостного осмысления языкового материала по специальности; понимать основные 

закономерности изучаемого языка для правильного применения их в письменной и 

разговорной речи. 

Руководитель программы: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Общеобразовательных дисциплин» 

 

 

KTIKZh/ 2208 Қазақ тілінде іс - қағаздарды жүргізу 

Пререквизиттері: Қазақ(орыс) тілі 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: студенттерді құжаттаманың теориясы мен тәжірибесімен, 

кәсіпорындағы құжаттармен жұмыс негіздерімен таныстыру, іскери қарым-қатынас 

дағдыларын игеру 

Курстың қысқаша мазмұны: Нарықтық экономика үшін оқыту жүйесінде жетекші 

арнайы пәндермен қатар қазіргі кеңсе менеджментінің негіздерін оқып үйрену және 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын игеру маңызды рөл атқарады. Сондықтан, біз бұл пән 

үшін студенттерге мемлекеттік және орыс тілдерінде іс қағаздарын жүргізуді 

ұйымдастыру туралы фирмаішілік құжат құрастыруға мүмкіндік береміз.  

Оқыту нәтижелері: құжаттармен жұмыс істеуге, жалпы нормалар мен ережелерге 

сәйкес құжаттарды ресімдеуге кәсіпорынның өндірістік, экономикалық, қаржылық және 

әлеуметтік қызметінің әртүрлі мәселелері бойынша құжаттар дайындау. 

Бағдарлама жетекшісі: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Жалпы білім беретін пәндер» 

 

DKYa/ 2208 Делопроизводство на казахском языке  

Пререквизиты: Казахский (русский) язык 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: ознакомить студентов с теорией и практикой документирования, 

основами работы с документами в деятельности предприятии, приобретение навыков 

делового общения 

Краткое содержание курса: В системе подготовки кадров для рыночной экономики 

наряду с ведущими спецдисциплинами важную роль играет изучение основ современного 

делопроизводства и овладение навыками делового общения. Поэтому по данной дис-

циплине даем возможность студентам грамотно составлять внутрифирменный документ 

по организации делопроиз-водства на государственном и русском языках. 

Результаты обучения: составление документов по разным вопросам 

производственной, хозяйственной, финансовой и общественной деятельности 

предприятия работать с документами, составлять документы в соответствии с общими 

нормами и правилами 

Руководитель программы: Фазылахметова А.Т. 

Кафедра: «Общеобразовательных дисциплин» 



 214 

 

 

Sta 2209 Статистика 

 

Пререквизеттері: Микроэкономика 

Постреквизиттері: Қаржылық талдау, Статистикалық есеп 

Оқу мақсаты: студенттерде теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

сандық бағасы мен сапасы - анықталған, массалық әлеуметтік-Экономикалық жағдайлар 

мен үрдістердің қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Статистиканың пәні, әдісі және міндеті. Статистикалық 

байқау.Кестенің статистикалық топтамасы. Көрсеткіштердің абсолютті және графикалық 

бейнесі. Вариацияның орта көрсеткіші. Таңдаулы байқау. Қоғамдық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-Экономикалық 

құбылыстардың арасындағы байланыстарды статистикалық зерттеу. Халықтың және 

еңбек ресурстардың статистикасы. Ұлттық шоттардың жүйесі, негізгі ұғымдары, 

классификациялар және топтамалар. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы.  

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономика статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономика  статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика -

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық  материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Sta   2209 Статистика 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков количественной оценки качественно – определенных, массовых социально – 

экономических явлений и процессов. 

Краткое содержание курса: Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

наблюдение. Статистическая сводка и группировка, таблицы. Абсолютные, 

относительные величины и их графическое изображение. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение динамики общественных 

явлений. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Статистика населения и трудовых ресурсов. Система национальных счетов. 

основные понятия, классификации и группировки в СНС. Статистика уровня жизни 

населения. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики, 

социально-экономической статистики: понимать основы статистического анализа. Иметь 

навыки обобщения статистической информации. Уметь вести  статистические расчеты и 

анализировать полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать  пути ее решения. Уметь оценить результаты статистического 

анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ статистических материалов  

Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в области статистических 

исследований  и применения их в современных условиях. Уметь генерировать пути 

совершенствования статистического анализа. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KBS 2209 Қаржы және банк статистикасы 

Пререквизеттері: Микроэкономика      
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Постреквизиттері: Банк ісі Статистикалық есеп 

 Оқу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық статистика облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәні мен 

әдісі. Нарық еңбегінің статистикасы. Ұлттық байлықтың статистикасы. Негізгі 

капиталдың статистикасы. Айналым қордың статистикасы. Табиғи ресурстардың және 

қоршаған ортаны қорғау статистикасы. Шығын және аралық тұтынудың статистикасы. 

Тауар және қызметтерді өндіру нәтижесінің статистикасы. Бағаның, тарифтердің және 

инфляцияның статистикасы. Тауар және ақша айналым статистикасы.Тиімді өндірістің 

статистикасы. Қаржы, несие және сақтау статистикасы. Сыртқы экономикалық қызметтің 

статистикасы. Әлеуметтік статистика. 

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика  

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

FBS  2209 Финансово - банковская статистика 

Пререквизиты: Микроэкономика      

Постреквизиты: Банковское дело,Статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов Статистический учет теоретических знаний 

и практических навыком в области финансово-банковской статистики. 

Краткое содержание курса: Статистика государственного бюджета. Статистика 

финансовых результатов деятельности сектора «нефинансовые предприятия». Банковская 

статистика. Денежная статистика. Статистика страховой деятельности. Статистика рынка 

ценных бумаг. Современные финансовые балансы на макроуровне. Статистика 

финансовых ресурсов РК. 

Результаты обучения: Знание основ финансово-банковской статистики.Применение 

знаний статистического анализа финансово-банковской системы. Умение выражать 

суждения по вопросам  проведения статистического анализа массовых явлений и 

процессов, происходящих в финансово-банковской сфере.Умение организовать процесс 

статистического исследования материалов.Умение модифицировать знания основ 

статистического анализа в контексте изменений современной финансово-банковской 

системы. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

TKS  2210 Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

Пререквизеттері: Микроэкономика, Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Оқу мақсаты: студенттерде өмір сүруге қабілетті стартаптар мен техпренерлік 

процестер жасау түсінігін қалыптастыру. Кәсіпкерге қажетті IT -компетенцияны, бизнес 

дағдыларды және топтық жұмыстарды дамыту. Осы курс өз бизнес-идеясын инкубатор 

немесе акселераторда дамыту үшін білімдер жинағын беруге бағытталған. 

Курстың қысқаша мазмұны: Техпренёрлік. Уақыт ағымы және мемлекеттің 

мұқтаждығы. Ынталандыру. MCI. Серпілісті Идея және шабыт көзі. Қазіргі заман 

трендтері. Қорытынды мақсат ретінде инкубатор мен акселератор арасындағы 

айырмашылық. Топ. Қажетті білікті негізін салушыларды қалай тарту және қиын сәттерде 

топты қалай ынталандыру. Мақсатты аудиторияның Клиенттің Сегментке бөлінуі. Әрбір 

сегментке бірегей Құнды Ұсыныс жасау. Customer Development. Мәселелі сұхбат арқылы 
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клиентті зерттеу. Тікелей бәсекелестер және жасанды өнімдер. TAM - SAM - SOM. MVP 

нарығының көлемі. MCI сәйкес өнімді енгізу. Бизнес-Модельдердің Canvas-картасы. 

Гипотездерді тестілеуге арналған HADI-циклдер. Ақшаландыру модельдері. Өнімнің 

юнит-экономикасы және метрикасы. Қаржы. Бағаның құрылуы. Маркетинг. Алғашқы 

сатылымдар. PR. Customer Validation. Сатылым арналары және масштабтау. Венчурлық 

Инвестициялар. Pre-seed, Seed, А/B/C раундтағы инвесторлар түрлері. Бизнес-ангелдер 

және Краудфандинг. Питчинг. 

Оқудың нәтижесі: білу керек: техпренёрлік процестердің негіздерін және оның негізгі 

теориялық тәсілдерін. Істей алу: IT-кәсіпкердің алған дағдыларын қолдана отырып, ең 

кемі өмірге бейімді өнімге дейін идеяны жеткізу. Меңгеру керек: бизнес-идеяны жүзеге 

асыру әдістерін, оқылатын пәндердің әдістемелік базистерін.  

Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

TPS  2210 Технологическое  Предпринимательство и Стартапы  

Пререквизиты: Микроэкономика, Предпринимательская деятельность 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Цель изучения: Формирование у студентов понимания процесса создания 

жизнеспособного стартапа и техпренёрского процесса. Развитие IT-компетенции, 

командной работы и бизнес-навыков, необходимых технологическому предпринимателю. 

Данный курс призван дать совокупность знаний для развития своей бизнес-идеи в 

инкубаторе или акселераторе. 

Краткое содержание курса: Техпренёрство. Веяние времени и потребность 

государства. Мотивация. MCI. Прорывная Идея и  источники вдохновения. Тренды 

Современности. Разница между инкубатором и акселератором, как итоговой цели. 

Команда. Как привлечь со-основателей с нужными компетенциями и мотивировать 

команду в трудные моменты. Разбиение Целевой Аудитории на Клиентские Сегменты. 

Составление уникального Ценностного Предложения каждому сегменту. Customer 

Development. Изучение клиентов через Проблемные Интервью. Прямые конкуренты и 

продукты заменители. Объём рынка TAM - SAM - SOM. MVP. Имплементация продукта 

согласно MCI. Canvas-карта Бизнес-Модели. HADI-циклы для тестирования гипотез. 

Модели монетизации. Юнит-экономика продукта и метрики. Финансы. Ценообразование. 

Маркетинг. Первые Продажи. PR. Customer Validation. Каналы продаж и 

масштабирование. Венчурные Инвестиции. Виды инвесторов на раундах Pre-seed, Seed, 

А/B/C. Бизнес-ангелы и Краудфандинг. Питчинг. 

Результаты обучения: знать: основы техпренёрского процесса и основные 

теоретические подходы к нему. Уметь: довести идею до минимально жизнеспособного 

продукта,  используя полученные навыки IT-предпринимателя. Владеть: 

методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации бизнес-идей.  

Руководитель программы: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономики и менеджмента» 

 

ZM 2210 Жобалық менеджмент  

Пререквизеттері: Микроэкономика, Кәсіпкерлік қызмет  

Постреквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Оқу мақсаты: пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті жобаларды басқарудын 

технологияларын қолдану және өмір сүрудін түрлі салаларында жобаларды басқару 

теориясы туралы білім алу болып табылады. Осы курс елдін дамуындағы жоспарлау 

жүйелерін ұйымдастыру үшін білім беру болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жобалық менеджментке кіріспе. Жобаның 

классификациясы және сыртқы ортасы. Жобаның басқару принциптері. Жобаның 

ұйымдастырушылық құрылымы. Жобаның жүзеге асырылуы: стратегия және технология. 



 217 

Менеджер және жобаның командасы. Тәуекелдерді басқару. Жобаның қаржылық 

қамтамасыз етуі. Жобаның инвестициялық сипаттамасы. Бизнес-жобаның презентациясы. 

Оқыту нәтижесі: менеджмент және маркетинг, жобалық менеджментке негізгі 

теориялық әдістерін және негіздерін білу. Оқытылатын пәннің әдістемелік базисін, 

жобаны жүзеге асырудың әдісіне ие болу. Қолайсыз жағдайларда ұйымдастырушылық -

басқарушылық шешімдерді табу, жобаларды құрастыру, осы жобаларды жарнама және 

байланыс саласында басқара алу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джабасова Ж.Г. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

РМ 2210 Проектный менеджмент  

 

Пререквизиты: Микроэкономика, Предпринимательская деятельность 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Цель изучения: является представление знаний о теории и методах управления 

проектами в различных сферах жизнедеятельности человека, сформировать навыки 

практического использования технологий управления проектами. Данный курс призван 

дать совокупность знаний для организации системы планирования в условиях 

современного развития страны. 

Краткое содержание курса: Введение в проектный менеджмент. Классификация 

проекта и внешняя среда проекта. Принципы управления проектами. Организационная 

структура проекта. Реализация проекта: стратегия и технология. Анализ проблем, 

возникающих в ходе реализации проекта. Менеджер и команда проекта. Управление 

рисками. Финансовое обеспечение проекта  Инвестиционная характеристика проекта. 

Презентация бизнес-проекта  

Результаты обучения: знать: основы менеджмента и маркетинга, основные 

теоретические подходы к проектному менеджменту. Уметь: находить организационно-

управленческие решения в нестандартных ситуациях, создавать проекты и управлять 

проектами в области рекламы и связей с общественностью фирмы, организации. 

Владеть: методологическим базисом изучаемой дисциплины, методами реализации 

проектов.  

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономики и менеджмента 

 

 

BEA 2211 Есеп және аудит  

Пререквизеттері: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Сандық экономика, Ұлттық экономика. 

Оқу мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есеп пәні туралы білімдермен қаруландыру, 

қолданыстағы халықаралық стандарттарға, бухгалтерлік есептің негізгі қағидаттары мен 

тұжырымдамаларына, бухгалтерлік есептің теориялық мәселелеріне сәйкес ұйымдарда 

оны жүргізу әдістері мен дағдыларын алу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есеп ақпараттық жүйе ретінде. Бухгалтерлік 

есептің түсінігі мен принциптері. Есеп саясаты. Бухгалтерлік теңгерім және теңгерім. 

Бухгалтерлік есеп және қосарлы есепке алу Бухгалтерлік құжаттама және түгендеу. Ақша 

қаражаттары мен дебиторлық берешектің есебі. Акциялар есебі. Ұзақ мерзімді активтерді 

есепке алу: негізгі құралдар мен материалдық емес активтер.Міндеттемелерді есепке алу. 

Капитал есебі. Кірістер мен шығыстардың есебі. Аудиттің сипаты мен түрлері, олардың 

сипаттамалары.Аудит пен аудиторлық тәуекелдердің маңыздылығы.Тексеру 

аясы.Тексеруді жоспарлау.Аудитордың есебі. 

Біздің білімдеріміз: бухгалтерлік баланстың мазмұны мен құрылымы, шаруашылық 

операциялардың әсерінен бухгалтерлік баланстағы өзгерістер, бухгалтерлік есеп 
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әдістерінің негізгі элементтері, бухгалтерлік есеп шоттарына қосарланған кіру жүйесі, 

ұйымды басқарудағы бухгалтерлік есептің рөлі, бухгалтерлік есеп пен аудиттің негізгі 

принциптері мен тұжырымдамалары, аудитордың құқықтары мен міндеттері және 

аудиттелетін субъект, нарықтық экономикадағы аудиттің мәні мен маңызы 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BUA 2211 Бухгалтерский учет и аудит 

Пререквизиты Экономика предприятия:  

Постреквизиты: Цифровая экономика Национальная экономика 

Цель изучения: вооружить студентов знанием предмета бухгалтерского учета, 

получение навыков и техники его ведения в организациях в соответствии с 

действующими международными стандартами, основными принципами и концепциями 

бухгалтерского учета, теоретическими вопросами аудита 

Краткое содержание курса: Бухгалтерский учет как информационная система. 

Концепции и принципы бухгалтерского учета. Учетная политика. Бухгалтерский баланс и 

балансовое уравнение. Бухгалтерские счета и двойная запись Бухгалтерская документация 

и инвентаризация. Учет денежные средства и дебиторская задолженность. Учет запасов. 

Учет долгосрочных активов: основные средства и нематериальные активы.Учет 

обязательств. Учет капитала. Учет доходов и расходов. Сущность и виды аудита, их 

характеристика.Существенность в аудите и аудиторские риски.Масштаб 

аудита.Планирование аудита.Аудиторское заключение. 

Результаты обучения: знать: содержание и строение бухгалтерского баланса, 

изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операцийосновные 

элементы методы бухгалтерского учета, систему двойной записи на счетах бухучета, роль 

бухгалтерского учета в управлении деятельностью организации, основные принципы и 

концепции бухучета и аудита,права и обязанности аудитора и аудируемого субъекта,  

сущность и значение аудита в условиях рыночной экономики  

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

    SSS  2212 Салық және салық салу 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Бюджеттік мекемелердің қаржысы, Исламдық қаржыландыру 

Статистикалық есеп. 

 Оқу мақсаты: салық және салық салу облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтың табиғаты және экономикалық мәні. ҚР 

салықтық жүйесі: тұру кезеңі, қазіргі жағдайдын мінездемесі. Салықтық саясат және 

мемлекеттің Экономикалық саясатындағы жүзеге асыруы және оның рөлі. Салықтық 

механизм. Көліктік құралдардың салығы. Жер салығы. Мүлікке салық. Қосылған құн 

салығы. Акциздер. Салықтық корпоративті табысы. Жеке табыс салығы. Табыстарына 

салық салу ерекшеліктері шетелдік заңды және жеке тұлғалар. Әлеуметтік салық. 

Экспортқа салынатын рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу.  

Оқыту нәтижесі: Салық салу теорияларының негіздерін білу; ҚР-ның салық 

жүйелеріндегі қалыптасулар және дамытулардың негізгі кезеңдерін;Салықтық есептеулер 

тетігін түсіну. Салық бойынша есептеулер дағдыларын алу, салық ҚР-ның жүйесінде 

жұмыс істейтін жиындарды, баждарды және басқа міндетті төлемдерді білу; Салықтық 

есептеулер дағдыларын алу, ҚР-ның салық жүйесінде жұмыс істейтін жиындарды, 

баждарды және басқа міндетті төлемдерді;  

Бағдарлама жетекшісі:Сыздыкова Г.А. 

Кафедра«Қаржы және есеп» 
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NN  2212 Налоги и налогообложение 

Пререквизиты: Введение в финансы. 

Постреквизиты: Финансы бюджетных учреждений, Исламские финансы, 

Статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогов и налогообложения. 

Краткое содержание курса: Экономическая сущность и природа налогов. Налоговая 

система РК: этапы становления, характеристика современного состояния. Налоговая 

политика и ее роль в реализации экономической политики государства. Налоговый 

механизм. Налог на транспортные средства. Земельный налог. Налог на имущество. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог. Индивидуальный 

подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 

физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение 

недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. Специальные налоговые 

режимы для субъектов малого бизнеса.  

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения; основные этапы 

становления и развития налоговой системы РК; понимать механизм исчисления налогов; 

Иметь навыки исчисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, 

функционирующих в налоговой системе РК;   

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Финансов и учета»» 

 

 

АNB   2212 Ақша. Несие. Банктер  

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Менеджмент 

Оқу мақсаты: ақша, несие және банктер облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Ақша функциясы және мәні. Ақша айналымы, ақша 

жүйесі. Ақша реформалар және валютаның тұрақты әдісі. Қарыз капиталы,пайыз және 

несие. Несие жүйесі. Несие мекемелердің түрлері. Банктік емес несиелік мекемелерінің 

түрлері және мәні.Мемлекеттің орталық банкі, оның тұрақтылығы  және дамуы. Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкінің операциялары және функциялары. Коммерциялық 

банктер, олардың функциялары және қызметті ұйымдастыру. Коммерциялық банктердің 

активті, пассивті, комиссионды-делдалды жүйелері. Құнды қағаздар нарығы. Биржа қоры. 

Валюта жүйелерінің түсінігі және валюталық қарым-қатынастар. Халықаралық 

валюталық-несиелік институттар. ҚР халықаралық қаржылық институттардың қызметі. 

Оқыту нәтижесі: Ақшаның және ақша айналымының мәнін, ақша нарығының қызмет 

етуін, несие және несие жүйесін, негізгі банктік операциялар мен банктік жүйе 

ұйымдастырылуын түсіну. Ақша айналымы бойынша статистикалық материалдарды 

талдай білу, банктік және несиелік жүйені білуге қабілеттерінң болуы.  Әлеуметтік -

экономика и менеджментлық процестерді реттеуде ақша және несие формалары мен 

әдістерін иемдену.  Мәселені жинақтау мен оны шеше білу қабілеттерінің болуы.  Ақша 

және несие жүйесінің қызмет етуі мен ұйымдастырылуы облысында тәжірибелік 

сұрақтарды шешуде жеткілікті дайындыққа ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

DKB  2212  Деньги. Кредит. Банки  

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Менеджмент 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 
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навыком в области денег, кредита и банков. 

Краткое содержание курса: Сущность и функции денег. Денежное обращение, 

денежный оборот и денежная система. Денежные реформы и методы стабилизации валют. 

Ссудный капитал, процент и кредит. Кредитная система. Виды кредитных учреждений. 

Сущность и виды небанковских кредитных учреждений. Центральный банк государства, 

его становление и развитие. Функции и операции Национального банка Республики 

Казахстан. Коммерческие банки, их функции и организация деятельности. Активные, 

пассивные и комиссионно- посреднические операции коммерческих банков. Рынок 

ценных бумаг. Фондовая биржа. Понятия валютных систем и валютных отношений. 

Международные валютно-кредитные институты. Деятельность международных 

финансовых институтов в РК 

Результаты обучения: Понимать  сущность  денег и денежного обращения, 

функционирования денежного рынка, кредита и  кредитной системы, основных 

банковских операций и организации банковской системы. Иметь навыки: анализировать 

статистические материалы по денежному обращению, расчетам, состоянию денежной 

сферы, банковской и кредитной  системы. Уметь: владеть формами и методами 

использования денег и кредита для регулирования социально-экономических процессов. 

Иметь готовность сформировать проблему  и способность   показать пути ее решения. 

Владеть формами и методами использования денег и кредита для регулирования 

социально-экономических процессов. Уметь   принимать участие в семинарах, диспутах, 

обсуждениях на тему организации  денежно-кредитной  системы в экономике РК. Иметь 

достаточную подготовку для применения знаний при  решении  практических вопросов в 

области  организации и функционирования  денежной и кредитной системы.  

Руководитель программы:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

 

KShT  2213 Кәсіби шетел тілі 

Пререквизиттері: Шетел тілі. 

Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты: Курстың негізгі мақсаты - теориялық білімді кеңейту және 

тереңдету, сондай-ақ кәсіби салада шетел тілін меңгерудегі практикалық дағдыларды 

жетілдіру 

Курстың қысқаша мазмұны: Foreign exchange markets. European monetary fund. 

Economics and business. Basic economic laws. Business and enterprise. Economic growth. Parts 

of speech – General overview.The economic environment. Measuring economic activity. English 

adjectives – basic terms. English verbs. 

Оқыту нәтижелері: - негізгі түсініктері мен шет тілінде басқару теориясы терминология;- 

Басқару шешімдерінің мәні мен жіктемесі, оларды дайындау технологиясы және шет 

тілінде басқару шешімдері; 

Бағдарлама жетекшісі: Кульмухамедова А.К. 

Кафедра: «ООД» 

 

PIYa 2213 Профессиональный иностранный язык 

Пререквизиты: Иностранный язык. 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Основной целью курса является овладение студентами 

коммуникативной компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться 

иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и 

практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и 

других целей. 

Краткое содержание курса: Foreign exchange markets. European monetary fund. 



 221 

Economics and business. Basic economic laws. Business and enterprise. Economic growth. Parts 

of speech – General overview.The economic environment. Measuring economic activity. English 

adjectives – basic terms. English verbs. 

Результаты обучения: знать деловую и профессиональную лексику иностранного 

языка в объеме, необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов общей 

и профессиональной направленности; основные грамматические структуры литературного 

и разговорного языка профессиональной сферы общения. 

Руководитель программы: Кульмухамедова А.К. 

Кафедра: «ООД» 

 

BMBE 2213 Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы 

Пререквизиттері: Саясаттану. Әлеуметтану/ 

Постреквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Зерттеу мақсаты: басқару шешімдерін оңтайландыруға, коммуникациялық 

кедергілердің, дағдарыс пен жанжалдың алдын алуға және еңсеруге мүмкіндік беретін, 

заманауи ғылым мен практикалық тәжірибе деңгейінде тиімді іскери байланыстың 

теориялық білімі мен қажетті практикалық дағдыларын игеру, кәсіби қызмет пен жеке 

өмірдің дағдарыстық және қақтығыстық байланыстарын құру, дамыту және ресейлік және 

халықаралық қоғамдастық ішіндегі сенімді байланыстар, оның ішінде жеке 

коммуникативті мәдениет және нәтижелі іс-әрекетке жету үшін ұжыммен қарым-қатынас 

жасау, жағымды моральдық атмосфера құру, серіктестермен келіссөз жүргізу мүмкіндігі.  

Курстың қысқаша мазмұны: Байланыс ғылым және практика ретінде.Жеке 

тұлғааралық іскерлік қатынас. Еңбек ұжымының көшбасшылық және көшбасшылық 

негіздері.Ұйымдар мен еңбек ұжымдары субъект ретінде.Қатынас технологиялары. 

Вербалды және вербальды емес қарым-қатынас.Кәсіпкерлік тәжірибеде вербалды емес 

қарым-қатынас. Жанжалдар және оларды болдырмау және шешу жолдары Іскери этикет 

және іскер адам мен компания имиджін қалыптастыру. Оқыту нәтижелері: - кәсіби 

қызметтегі ауызша және ауызша емес қарым-қатынас теориясы; - іскерлік қарым-

қатынастың негізгі нормалары; - әртүрлі ұлт өкілдерінің әлеуметтік-мәдени 

сипаттамалары, ерекшеліктері коммуникативті мәдениетті, шешім қабылдауға, өз 

көзқарасын қорғауға, клиенттермен қарым-қатынастағы жанжалдарды шешудің тиімді 

модельдерін пайдалануға;Қарым-қатынастағы коммуникативті сәттіліктер мен 

сәтсіздіктердің себептерін анықтау, сөйлеушілердің негізгі және қосымша сөйлеу 

ниеттерін тұжырымдау (іске асыру және тану), қарастырылатын коммуникациялық 

жағдайларға тән сөйлеу жұмыстарын құру. 

Бағдарлама жетекшісі: Жумаш Ж. М. 

Кафедра: «ООД»  

 

KDOBE  2213 Культура деловых отношений и бизнес-этикет 

Пререквизиты: Политология.Социология 

Постреквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Цель изучения: овладение теоретическими знаниями и необходимыми практическими 

навыками эффективного делового общения на уровне современной науки и практического 

опыта, позволяющими оптимизи-ровать управленческие решения, предупреждать и 

преодолевать коммуника-тивные барьеры, кризисные и конфликтные коммуникации 

профессиональной деятельности и личной жизни, устанавливать и развивать позитивные 

и надежные контакты в рамках российского и мирового сообщества, включая личную 

коммуникативную культуру и умения общаться с коллекти-вом для достижения 

продуктивной деятельности, создании благоприятной нравственной атмосферы, умение 

вести переговоры с партнерами. 

Краткое содержание курса: Общение как наука и практика.Межличностное деловое 

общение. 
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Основы лидерства и руководства трудовым коллективом.Организации и трудовые 

коллективы как субъекты.Технология коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникации.Невербальная коммуникация в деловой практике.  

Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.Деловой этикет и  

формирование имиджа делового человека и фирмы. 

Результаты обучения: - теорию вербальных и невербальных коммуникаций в 

профессиональной деятельности;- базовые нормы делового общения;- социокультурные 

особенности представителей разных народов, специфику их 

коммуникативной культуры;принимать решения, отстаивать свою точку 

зрения;использовать эффективные модели выхода из конфликтных ситуаций в общении с 

клиентами; 

определять причины коммуникативных удач и неудач в общении, формулировать 

(осознавать и узнавать) основные и дополнительные речевые интенции 

коммуникантов;создавать речевые произведения, характерные для рассматриваемых 

ситуаций общения. 

Руководитель программы: Жумаш Ж. М. 

Кафедра: «ООД»  

 

SUU 2214 Салық теориясы және ұйымдастыру 

Пререквизиттері: Микроэкономика 

Постреквизиттері:  Басқарушылық талдау, корпоративтік қаржы 

Зерттеу мақсаты: студенттердің салықтар теориясы мен ұйымдастырылуын 

ұйымдастыру және жүргізу бойынша теориялық білімі мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салық салу әдістемесі және Қазақстан 

Республикасының салық жүйесінің дамуы. Қазақстан Республикасында салық салуды 

ұйымдастыру. Заңды және жеке тұлғаларға салық салу. Салықтық басқаруды салықтық 

басқару. Шет елдердің салық жүйелері. 

ТМД елдерінің салық жүйелері Қазақстан Республикасында салық салуды жетілдіру. 

Оқыту нәтижелері: макро деңгейде және микро деңгейде салық саясатын түсіндіре білу. 

Салық салу саласы бойынша білім алу және оларды практикада тиімді пайдалану 

мүмкіндігі. 

Бағдарлама жетекшісі: Ерменов Б.У. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

TON  2214 Теория и организация налогов 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты: Управленческий анализ, Корпоративные финансы 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в организации и ведении теории и организации налогов. 

Краткое содержание курса: Методология  налогообложения и эволюция налоговой 

системы РК. Организация налогообложения в Республике Казахстан. Налогообложение 

юридических и физических лиц. Управление налогообложением налоговые 

администрирование. Налоговые системы зарубежных стран. Налоговые системы стран 

СНГ совершенствование налогообложения в РК. 

Результаты обучения: Умение разъяснить налоговую политику на макроуровне и 

микроуровне. Умение приобретать знания в области налогообложения и возможность их 

эффективного использования на практике. 

Руководитель программы: Ерменов Б.У. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BKN 3217 Бағалы қағаздар нарығы 
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Пререквизеттері:  Қаржы нарығы және делдалдары  

 Постреквизиттері: Төлем жүйесі, Салықты жоспарлау. 

Оқу мақсаты: бағалы қағаздар нарығы облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстанда қор нарығын қалыптастыру. Құнды 

қағаздардың нарығын реттеу.Акционерлі қоғамдардың акциялары. Облигациялар. 

Қазақстандағы мемлекеттік құнды қағаздар. Вексель – ұзақ міндет ретінде. Өндірістік 

құнды қағаздар. Қор нарығының инфрақұрылымы. Бағалы қағаздар нарығының 

конъюнктурасы. Қор биржасынының қызметін ұйымдастыру. Брокерлік фирмалардың 

қызметінің негіздері. Биржа сауданың механизмі. Шет елдердің құнды қағаздар 

нарығының қоры. Инвестициялық қорлардың қызметі және бағалы қағаздар нарығындағы 

мемлекеттік емес зейнетақы қорлары.Кәсіпорынның инвестициялық қызметі.  

Оқыту нәтижесі: Студенттердi теориялық практикалық бағалы қағаздармен жұмыс 

істеумен қамтамасыз ету және дайындау. Қазақстан Республикасындағы және басқа 

жақын және шетел мемлекеттерінің бағалы қағаздар нарығы туралы түсінік 

қалыптастырып, қызмет ету механизмін түсініп, бағалы қағаздар нарығының субъектілері 

туралы, биржалық іс туралы; - бағалы қағаздар түрлерін оқып үйреніп және олардың 

табыстылығының көрсеткіштері мен бағалы қағаздар портфелінің қалыптасуына, 

биржалық операциялар механизмі, мемлекеттік реттеу жүйесі мен бағалы қағаздар 

нарығының өзін-өзі реттеуі; - бағалы қағаздар табыстылығына баға  беруді үйреніп, 

биржалық нарықтың конъюнктура сын талдау мен болжамдау, бағалы қағаздар 

нарығындағы инвестициялық қауіп-қатердің болуы; -  есеп берудің тәжірибелік 

тәлімдерін, нарықтық баға көрсеткіштерін талдау мен болжамдауанали,  бағалы қағаздар 

табыстылығы мен өтімділік, биржаллық индекстер. Бағалы қағаздармен жұмыс істеу үшін 

студенттердің теориялық және практикалық дайындығын қамтамасыз ету.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

RZB 3217 Рынок ценных бумаг 

 

Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники 

Постреквизиты: Платежная система, Налоговое планирование 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области рынка ценных бумаг. 

Краткое содержание курса: Формирование фондового рынка в Казахстане. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Акции акционерных обществ. Облигации. 

Государственные ценные бумаги в Казахстане. Вексель - как долговое обязательство. 

Производные ценные бумаги. Инфраструктура фондового рынка. Конъюнктура рынка 

ценных бумаг. Организация деятельности фондовой биржи. Основы деятельности 

брокерской фирмы. Механизм биржевой торговли. Фондовые рынки ценных бумаг 

зарубежных стран. Деятельность инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов на рынке ценных бумаг. Инвестиционная деятельность предприятий  

Результаты обучения: Понимать механизм функционирования рцб, особенности 

деятельности субъектов фондового рынка. Знать виды ценных бумаг и показатели их 

доходности, подходы к формированию портфелей ценных бумаг. Иметь навыки: расчета, 

анализа и прогнозирования показателей рыночной стоимости, доходности, ликвидности 

ценных бумаг, биржевых индексов. Уметь: давать оценку доходности ценных бумаг, 

анализировать и прогнозировать конъюнктуру биржевого рынка, инвестиционного риска 

на рынке ценных бумаг. Иметь готовность сформировать проблему и способность 

показать пути ее решения. Уметь формировать и диверсифицировать портфель ценных 

бумаг. Уметь организовать участие граждан РК в государственной программе «Народное 

IPO». Иметь достаточную подготовку  для приобретения  знаний в области финансового 
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рынка. Уметь генерировать пути улучшения работы рынка ценных бумаг. 

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

BI 3217 Биржалық іс 

 

Пререквизеттері:  Маркетинг, Әлемдік қаржы нарығы 

Постреквизиттері: Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу Салықты жоспарлау. 

Оқу мақсаты: биржалық іс облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Биржалық істі ұйымдастырудың теориялық негізі.   

Биржалық іс мәні. Биржаны басқару органдарымен және биржалық қызметті реттеу.  

Тауарлық биржаның қызмет ету негізі.    Қор биржасының негізі.  Қор нарығындағы 

биржалық келісімдер мәні мен түрлері.  Валюталық биржа. Фъючерстік сауда негізі.  

Фъючерстік биржалық сауда механизмі.  Биржалық нарықтағы клиринг пен есептесулер.   

Оқыту нәтижесі: Іргелі және техникалық талдаудың биржалық саудалар, бағалы қағаздар 

анрығы конъюнктураларын, негіздер тетігін түсіну керек. Бағалы қағаздардың түрлерін 

білу және бағалы қағаздар портфельдеріне құрастыруына олардың пайдалылықтары, 

тұрғылары көрсеткіштерін білу.Биржалық саудада іргелі және техникалық талдау 

өткізулерге дағдылар алу КАSE және «Халық IPO» бағдарламалары шеңберлерінде 

бағалы қағаздардың портфелінің құрастыра білу Мәселені түйіндей білу және оны шешу 

жолдарын көрсете білу. 

Бағалы қағаздар портфелін диверсификациялау мен қалыптастыра білу. Бағалы қағаздар 

орналастыру және үндеу реті бойынша бағалы қағаздармен нарығы қатысушылары 

арасында пайда болатын қатынастар ұйымдастыру және қолдай білу керек. Биржалық іс 

облысында білімдер алу үшін жеткілікті дайындыққа ие болу. Биржалық сауданы 

жақсарту үшін жұмылдыру жолдарын көрсету.   

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

BD 3217 Биржевое дело 

 

Пререквизиты: Маркетинг,  Мировой финансовый рынок 

Постреквизиты:  Финансирование и кредитование инвестиций, Налоговое планирование.  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области биржевого дела. 

Краткое содержание курса: Теоретические основы организации биржевого дела. 

Сущность биржевой деятельности. Регулирование биржевой деятельности и органы 

управления биржей. Основы функционирования товарной биржи.  Основы фондовой 

биржи.  Сущность и виды биржевых сделок на фондовом рынке. Валютная биржа. Основы 

фьючерской  торговли. Механизм биржевой фьючерской торговли. Клиринг и расчеты на 

биржевом рынке. 

Результаты обучения: Понимать  механизм биржевой торговли, конъюнктуры рцб, 

основы фундаментального  и технического анализа. Знать виды ценных бумаг и 

показатели их доходности, подходы к формированию портфелей ценных бумаг. Иметь 

навыки проведения фундаментального и технического анализа в биржевой  торговле на 

КАSE и формировании портфеля ценных бумаг в рамках программы «Народное 

IPO».Иметь готовность сформировать проблему и способность показать пути ее решения. 

Уметь формировать и диверсифицировать портфель ценных бумаг.Уметь организовывать 

и поддерживать отношения, возникающие  между  участниками рынка ценных бумаг по 

поводу размещения  и обращения  ценных бумаг.Иметь достаточную подготовку  для 

приобретения  знаний в области биржевого дела. Уметь генерировать пути улучшения 

биржевой торговли. 
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Руководитель программы: Хамбар Б. 

Кафедра: ««Финансов и учета»» 

 

SSS 3303 Салық және салық салу  

 

Пререквизеттері: Кәсіпорындар қаржысы.  

Постреквизиттері: Жобаны талдау Мемлекеттік бюджет 

Оқу мақсаты: салық және салық салу облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтың табиғаты және экономикалық мәні. ҚР 

салықтық жүйесі: тұру кезеңі, қазіргі жағдайдын мінездемесі. Салықтық саясат және 

мемлекеттің экономикалық саясатындағы жүзеге асыруы және оның рөлі. Салықтық 

механизм. Көліктік құралдардың салығы. Жер салығы. Мүлікке салық. Қосылған құн 

салығы. Акциздер. Салықтық корпоративті табысы. Жеке табыс салығы. Табыстарына 

салық салу ерекшеліктері шетелдік заңды және жеке тұлғалар. Әлеуметтік салық. 

Экспортқа салынатын рента салығы. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Салық 

салу ойын бизнесі. Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимдері. 

Шарауашылық және фермерлік. Қожалықтары үшін арнайы салықтар режимдері. заңды 

тұлғаларға-өндіруші, аш өнімдері мен ауылдық тұтыну кооперативтері. Алымдар, баждар, 

төлемдер арнайы салық режимі. 

Оқыту нәтижесі: ҚР-ның салық жүйесінде қызмет ететін алымдар мен баждар және басқа 

да міндетті төлемдер, салықтарды есептеу дағдысы болу керек.  тиімді есеп саясатын 

таңдау негізінде салық саясатын тиімді ұйымдастыру жүйесін таңдай білу, ол яғни заң  

жүзінде дұрыс орындауға және шаруашылық субъектісінің экономиканы қатайту 

қағидаттарына. Мәселені жинақтап және оны шешу жолдарын көрсету үшін талаптануға 

дайындығы болу;бюджетке жататын салықтар сомасын есептей білу. Салықтар мен салық 

салу бойынша есептер жүргізе білу. Алдыңғы қатарлы технологиялар облысында білімдер 

алуға жеткілікті дайындыққа ие болу; ҚР-ның салық жүйесін жақсарту жолдарын іздестіре 

білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

NN 3303 Налоги и налогообложение 

 

Пререквизиты: Финансы предприятия, 

Постреквизиты: Анализ проектов, Государственный бюджет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогов и налогообложения. 

Краткое содержание курса: Экономическая сущность и природа налогов. Налоговая 

система РК: этапы становления, характеристика современного состояния. Налоговая 

политика и ее роль в реализации экономической политики государства. Налоговый 

механизм. Налог на транспортные средства. Земельный налог. Налог на имущество. Налог 

на добавленную стоимость. Акцизы. Корпоративный подоходный налог. Индивидуальный 

подоходный налог. Особенности налогообложения доходов иностранных юридических и 

физических лиц. Социальный налог. Рентный налог на экспорт. Налогообложение 

недропользователей. Налогообложение игорного бизнеса. Специальные налоговые 

режимы для субъектов малого бизнеса. Специальный налоговый режим для крестьянских 

или фермерских хозяйств. Специальный налоговый режим для юридических лиц-

производителей сх продукции и сельских потребительских кооперативов. Сборы, 

пошлины, платежи.  

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения; основные этапы 

становления и развития налоговой системы РК; понимать механизм исчисления налогов; 
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Иметь навыки исчисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, 

функционирующих в налоговой системе РК;  Уметь вырабатывать   рациональную 

систему  организации налоговой политики на основе выбора эффективной учетной 

политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и принципах 

укрепления  экономики хозяйствующего субъекта; Иметь готовность сформулировать 

проблему и способность показать пути ее решения; Уметь  рассчитывать суммы налогов 

подлежащих в бюджет, провести расчеты по налогам и налогообложению. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий;  

Уметь генерировать пути улучшения  системы налогообложения в РК.  

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

STU 3303 Салықтардың теориясы мен ұйымы 

 

Пререквизеттері: Қаржыны басқару 

Постреквизиттері: АӨК қаржылық иституттармен инвестициялық қаржыландыру мен 

несиелендіру, Мемлекеттік қаржы/ 

Оқу мақсаты: салықтардың теориясы мен ұйымы облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: ҚР салық салу эволюциясы және салық салу әдісі. 

Қазақстан Республикасында салық салуды ұйымдастыру.  Заңды және жеке тұлғалардың 

салық салу. Салық салуды және садық әкімшілігін басқару.  Шет елдердің салық салу 

жүйесі. елдердің және ҚР салық салуды жетілдірудің салық салу жүйесі.  

Оқыту нәтижесі: Салық өндірулер әдістемелері және теорияларын білу негіздері; 

салықтық жүйелер құрастырулардың негізгі қағидаларын түсіну керек; салық салу 

теориялары мен әдістемесінің негіздерін білу; салық жүйесінің қалыптасу қағиларының 

негізін түсіну; Есеп айырысудың дағдыларын алу салық, әр түрлі елдерге салық 

жүйелерінде жұмыс істейтін жиындарды, бажтарды және басқа міндетті төлемдерді білу; 

Микро және макро- деңгейде салық саясатымен басқара білу. Мәселені тұжырымдауға 

және оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын болу; салық өндірулерін әдістемелік және 

теориялық тұрғыларын түсіндіре білу керек. Салық салудың теориялық және әдістемелік 

аспектілерін түсіндіре білу.   Елдің салық саясатының негізгі қалыптасу қағидаларын 

түсіндіре білу.    Салық өндірулерінің әдістемелік және теориялық тұрғыда түсіндіре білу 

керек;    Салық салу әдістемесі мен ұйымдастыру облысында жаңа концепцияда қолдана 

білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Хамбар Б. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

TON 3303 Теория и организация налогов 

 

Пререквизиты: Управление финансами 

Постреквизиты: Финансирование и кредитование АПК финансовыми институтами 

Государственные финансы 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области теории и организации налогов. 

Краткое содержание курса: Методология  налогообложения и эволюция налоговой 

системы РК. Организация налогообложения в Республике Казахстан. Налогообложение 

юридических и физических лиц. Управление налогообложением налоговое 

администрирование. Налоговые системы зарубежных стран. Налоговые системы стран 

СНГ совершенствование налогообложения в РК. 

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения хозяйствующих субъектов 

и населения; формы и способы их налогообложения, понимать механизм исчисления 
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налогов. 

Иметь навыки исчисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, 

предприятия  и населения. Уметь вырабатывать   рациональную систему  организации 

налоговой политики на основе выбора эффективной учетной политики, базирующейся на 

соблюдении действующего законодательства и принципах укрепления  экономики 

хозяйствующего субъекта. Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения. Уметь  рассчитывать суммы налогов, подлежащих  

перечислению в бюджет хозяйствующих субъектов и других платежей. Уметь провести 

расчеты по налогам  и населения предприятия. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области передовых технологий; уметь генерировать пути 

улучшения  системы налогообложения в РК. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

BI  3304 Банк ісі  

 

Пререквизеттері: Ақша. Несие. Банктер  

Постреквизиттері: Қаржылық - банктік статистика, Исламдік қаржыландыру негіздері 

Оқу мақсаты: қызмет ететін нормативтік база негізінде және әлемдік банк тәжірибесін 

есепке ала отырып, банк қызметінің үрдісі жөнінде студенттердің білім жүйесінің 

қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Заманауи кезеңде қызметтің коммерциялық банктері және 

оның ерекшеліктері.Қазақстан Республикасында банк қызметтерінің негізгі 

заңдары.коммерциялық банктер қызметінің макроэкономикалық реттеу мәні және 

мазмұны. Банк ресурстардың көзін қалыптастыру. Пассивті операциялар. Банктің өзіндік 

капиталын басқару. Коммерциялық банктің депозитті портфелі: оның қалыптасуы және 

басқаруы. Коммерциялық банктердің активті және белсенді жүйелері. Несиелеу жүйесі 

және оның негізгі элементтері. Банк несиелерін қайтаруды қамтамасыз ететін түрлері 

және формалары. Жеке тұлғаларды несиелеу. Тұтыну және ипотекалық несие. Шағын 

және орта бизнесті несиелеудің ерекшеліктері. Несиелік портфель и проблемалы 

несиелерді басқару. Коммерциялық банктердің сыртқыэкономикалық қызметі. Құнды 

қағаздармен коммерциялық банктердің жүйелері. Коммерциялық банктердің лизингті, 

факторингтік, форфейтинг жүйелері. Есептеуіш, кассалық және комиссиялық банктің 

қызметтері. Валюталық операциялар және валюталық тауекелдердің минимизация 

тәсілдері. Коммерциялық банктердің ликвидтілігін және төлемді басқару. Коммерциялық 

банктердің қаржылық  нәтижелерін талдау. 

Оқыту нәтижесі: Білуі керек: - ақшалай-несиелік реттеуді ұйымдастыру негізін; - 

коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының мазмұнын;- есеп-кассалық, 

депозиттік, несиелік, инвестициялық, және валюталық операциялардың жүргізу 

әдістемесін;- нарықты реттеу үшін қаржылай-несиелік құралдарды әлемдік тәжірибеде 

қолдана білу. Коммерциялық банктердің қызмет ету механизмін, ҚР-ның банк жүйесінің 

қызмет ету ерекшеліктерін түсіну қажет. Макро және микро деңгейде ақшалай -несиелік 

саясатты жүргізу шегінде шараларды ұйымдастыра білу; қаржылық институттар мен 

банктер жүйесінде кез-келген қаржылай-несиелік мекеме орнын анықтай алу. 

Бағдарлама жетекшісі: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

BD  3304 Банковское дело 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки. 

Постреквизиты: Финансово-банковская статистика, Основы исламского финансирования 

Цель изучения: формирование у студентов системы знаний о процессе банковской 

деятельности с учетом действующей нормативной базы и опыта мировой банковской 
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практики. 

Краткое содержание курса: Коммерческие банки и особенности их деятельности на 

современном этапе. Законодательные основы деятельности банков в Республике 

Казахстан. Содержание и сущность макроэкономического регулирования деятельности 

коммерческих банков. Источники формирования банковских ресурсов. Пассивные 

операции. Управление собственным капиталом банка. Депозитный портфель 

коммерческого банка: его формирование и управление. Недепозитные источники 

банковских ресурсов и межбанковские кредитные ресурсы. Активы и активные операции 

коммерческих банков. Система кредитования и её основные элементы Организация 

кредитования и оценка кредитоспособности ссудозаемщиков. Формы и виды обеспечения 

возвратности банковских ссуд. Кредитование физических лиц. Потребительский и 

ипотечный кредит. Особенности кредитования малого  и среднего бизнеса. Кредитный 

портфель и управление проблемными кредитами. Внешнеэкономическая деятельность 

коммерческих банков. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. Лизинговые, 

трастовые, факторинговые, форфейтинговые операции коммерческих банков. Расчетные, 

кассовые и комиссионные банковские услуги. Валютные операции и способы 

минимизации валютных рисков. Управление ликвидностью и платежеспособностью 

коммерческого банка. Анализ финансовых результатов коммерческого банка. 

Результаты обучения: Знать:- основы организации денежно-кредитного регулирования; 

- содержание основных направлений работы коммерческих банков; - методику ведения 

расчетно-кассовых, депозитных, кредитных, инвестиционных и валютных операций;- 

мировую практику использования финансово-кредитных инструментов для регулирования 

рынка. Понимать механизм функционирования коммерческих банков, особенности 

функционирования банковской системы РК. Иметь навыки организации  мероприятий в 

рамках проводимой денежно-кредитной  политики на микро- и макро уровнях; уметь 

определять место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 

институтов и банков. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения; уметь оценить и анализировать финансовое состояние коммерческого 

банка, кредитоспособность заемщика. Умение представить информацию о ситуации на 

финансовом рынке. 

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

KBKKT 3304 Коммерциялық банктің қаржылық қызметін  талдау 

 

Пререквизеттері: Қаржы. 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп және банктегі есеп беру, Бюджеттік 

ассигнацияларын жоспарлау Салықтық бақылау  

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, шаруашылық қызметін талдаудың  

тәжірибелік дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік 

негіздерін иемденудің қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Курстың құрылымы және міндеттері, пәнге кіріспе.  

Коммерциялық банк қызметінің әдісін, ақпараттық база сын, түрлерін талдау. 

Коммерциялық банктің балансы – қаржы жағдайын талдау үшін негізгі құжаты. 

Коммерциялық банктің активті жүйелерін талдау. Коммерциялық банктің төлемдерін 

орындау үшін талдау. Экономикалық нормативтерді орындауды талдау. Банктің 

коммерциялық тәуекелдерін талдау. Коммерциялық банктің қызметінің қаржылық 

нәтижелерін талдау. Банк қызметінің реттеуі  және әлемдік тәжірибесін талдау.  

Оқыту нәтижесі: Білу: - коммерциялық банктер жұмыстарының негізгі бағыттарының 

мазмұнын;  - есеп-кассалық әдістемені жүргізу, депозиттік,  несиелік, инвестициялық және 

валюталық операцияларды білу;- әлемдік тәжірибеде нарықты реттеу үшін қаржылық-

несиелік құралдарды қолдану.  ҚР-ның банктік жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, 
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коммерциялық банктер қызмет етуінің механизмін түсіну.  Макро және микро деңгейде 

ақшалай-несиелік саясатты жүргізу шегінде шараларды ұйымдастыра білу; банктер мен 

қаржылық институттар жүйесінде коммерциялық банктерде орнын анықтай білу. 

Мәселені тұжырымдауға және оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын болу; 

коммерциялық банктің қаржылық жағдайын талдау, заемщиктің несиеқабілеттілігі мен 

оны бағалай білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Хамбар Б. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

AFDKB 3304 Анализ финансовой деятельности коммерческого банка 

 

Пререквизиты: Финансы. 

Постреквизиты: Бухгалтерский учет и отчетность в банках, Планирование бюджетных 

ассигнований, Налоговый контроль 

Цель изучения: формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа финансовой 

деятельности коммерческого банка, необходимых в практической работе 

Краткое содержание курса: Введение в предмет, структура и задачи курса. 

Информационная база, виды и методы анализа деятельности коммерческого банка. Баланс 

коммерческого банка- основной документ для анализа его финансового состояния. Анализ 

состояния собственных средств и привлеченных средств. Анализ активных операций 

коммерческого  банка Анализ выполнения платежных обязательств коммерческого банка. 

Анализ выполнения  экономических нормативов. Анализ коммерческих рисков банка. 

Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка. Мировая практика 

анализа и регулирования банковской деятельности. 

Результаты обучения: Знать:- содержание основных направлений работы коммерческих 

банков;  - методику ведения расчетно-кассовых, депозитных, кредитных, инвестиционных 

и валютных операций; - мировую практику использования финансово-кредитных 

инструментов для регулирования рынка.Понимать механизм функционирования 

коммерческих банков, особенности функционирования банковской системы РК.Иметь 

навыки организации  мероприятий в рамках проводимой денежно-кредитной  политики на 

микро- и макро уровнях; уметь определять место  коммерческого банка  в системе 

финансовых институтов и банков.Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения; уметь оценить и анализировать финансовое 

состояние коммерческого банка, кредитоспособность заемщика.  

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  Учет  и финансы 

 

HKES KE  3218 ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп  

 

Пререквизеттері: Бухгалтерлік есеп. 

Постреквизиттері: Коммерциялық банктегі қаржылық талдау, қаржылық талдау, 

Мемлекеттік бюджет 

Оқу мақсаты: ХҚЕС сәйкес қаржылық есепті жүргізу мен ұйымдастыруда теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қысқа мерзімді активтердің есебі: ақша қаражатының және 

дебиторлық берешек. Қор есебі ХҚЕС IAS 2). Материалды емес есеп (ХҚЕС IAS 38).  

Құнсыз активтер (ХҚЕС IAS 36). Ұйымның міндетті есебі. Түсім, кірістер мен 

шығыстарды тану. (ХҚЕС IAS 18). Капитал және резервтердің есебі. Қаржы есебін 

ұсыну(ХҚЕС IAS 1). 

Оқыту нәтижесі: Қаржылық есеп мәнін, әдістері мен формаларын білу, қаржылық есепті 

жүргізу мен ұйымдастыру тәртібін түсіну.  Кәсіпорындарға шаруашылық құралдар және 
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процесстерді есепке алуда ұйымдарда жүргізуде дағдылар алу керек, активтердің, 

міндеттемелердің, капитал, кәсіпорындар табыстардың және шығыстардың есепке  алуын 

өткізе білу керек. Мәселені тұжырымдауға және оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын 

болу, шаруашылық субъектінің жылдық қаржылық есеп беруін құрастыра білу. 

Шаруашылық субъектінің қаржылық есебін жүргізу тәртібін ұйымдастыра білу. Озық 

технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу. Қаржылық 

есепті жүргізе білу мен ұйымдастыруда жақсарту жолдарын жұмылдыра білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: ««Учет и финансы»»  

 

FU MSFO  3218 Финансовый учет в соответствии с МСФО 

 

Пререквизиты: Бухгалтерский учет. 

Постреквизиты:  Финансовый анализ, Финансовый анализ в коммерческих банка, ,  

Государственный бюджет 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков 

организации и ведении учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Краткое содержание курса: Учет краткосрочных активов: денежных средств и 

дебиторской задолженности. Учет запасов (МСФО IAS 2). Учет запасов (МСФО IAS 2).. 

Учет нематериальных активов (МСФО IAS 38). Обесценение активов (МСФО IAS 36). 

Учет обязательств организации. Выручка, признание доходов и расходов (МСФО IAS 18). 

Учет капитала и резервов. Представление финансовой отчетности (МСФО IAS 1).  

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы финансового учета, понимать 

порядок организации и ведения финансового учета. Иметь навыки в организации и 

ведении учета хозяйственных средств и процессов предприятия, уметь вести учет активов, 

обязательств, капитала, доходов и расходов предприятия. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения, уметь  составлять 

годовую финансовую отчетность хозяйствующего субъекта. Уметь организовать порядок 

ведения финансового учета хозяйствующего субъекта. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области передовых технологий;  уметь генерировать пути 

улучшения в организации и ведении финансового учета.  

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

 

KEHS 3218 Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары  

 

Пререквизеттері: Аудиттін теориясы мен тәжірибесі.  

Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Коммерциялық банктің қаржылық есебін 

талдау Мемлекеттік қаржы. 

Оқу мақсаты: қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарын қолдану саласында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Осы курста негізгі анықтамалар, әдістер және қаржылық 

есептер қарастырылады. Олар мынадай МСФО (IFRS) 1  «МСФО бірінші рет қабылдау», 

МСФО (IАS) 41 «ауылшаруашылығы», МСФО (IFRS) 6 «барлау және минералды 

ресурсарды бағалау», МСФО (IАS) 23 «Қарыздар бойынша шығындар». Мемлекеттік 

субсидияларды есепке алу және мемлекеттік көмек туралы ақпаратты ашу, МСФО (IFRS) 

4 «Сақтандыру келісімшарттары», МСФО (IFRS) 2 «акцияларда негізделген төлем», 

МСФО (IFRS) 8 «Операционды сегменттер», МСФО (IАS) 26 «зейнетақы жоспарлар 

бойынша есепке алу және есептілік, МСФО (IАS) 29 «Гиперинфляция жағдайында 

қаржылық есеп» 
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Оқыту нәтижесі: Есеп және есеп беруді ұйымдастыру бойынша заңдық және 

инструктивтік материалдарды білу. халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарын 

тағайындалуы мен құрылымын түсіну. Бухгалтерлік есеп әдістері мен қағидаттары 

нысандарын жан-жақты оқып үйренуге және оларды әрі қарай есепті профильді пәндерде 

қолданып қана қоймай, әрі қарай практикалық қызметінде қолдану. Мәселені құрастыра 

білу және оны шешу жолдарын көрсете білу қабілеттілігі, корреспонденция шоттарын 

үздік құрастыра білу. Консолидерленген қаржылық есепті құрастыра білу. ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп беру облысында білімдерін толықтыру үшін жеткілікті дайындыққа ие 

болу. Халықаралық қаржылық есеп беру тандарттарына сәйкес қаржылық көрсеткіштерді 

жақсарту жолдарын қалыптастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

MSFO 3218 Международные стандарты финансовой отчетности 

 

Пререквизиты: Теория и практика аудита. 

Постреквизиты:  Экономический анализ, Анализ финансовой отчетности коммерческого 

банка государственные финансы 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в сфере применения международных стандартов финансовой отчетности.  

Краткое содержание курса: В данном курсе рассматриваются основные определения, 

методы и приемы международных стандартов финансовой отчетности, таких как МСФО 

(IFRS) 1 «Принятие МСФО впервые», МСФО (IАS) 41 «Сельское хозяйство», МСФО 

(IFRS) 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов», МСФО (IАS) 23 «Затраты по 

займам». Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной 

помощи», МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», МСФО (IFRS) 2 «Платеж 

основанный на акциях», МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», МСФО (IАS) 26 

«Учет и отчетность по пенсионным планам», МСФО (IАS) 29 «Финансовая отчетность в 

условиях гиперинфляции». 

Результаты обучения: Знать сущность, методы и формы финансового учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, понимать порядок 

организации и ведения финансового учета в соответствии с  международными 

стандартами финансовой отчетности. Иметь навыки в организации и ведении учета 

хозяйственных средств и процессов предприятия, уметь вести учет аренды, подоходного 

налога, финансовых инструментов, межкорпоративных инвестиций, влияния  изменений 

валютных курсов.  иметь готовность сформулировать проблему и способность показать 

пути ее решения. Уметь  составлять консолидированную финансовую отчетность 

хозяйствующего субъекта. Уметь организовать порядок ведения финансового учета 

хозяйствующего субъекта в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий, уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении 

финансового учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

Eсo 3219 Эконометрика  

 

Пререквизеттері: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

Постреквизиттері: Ақпараттық экономикалық жүйедегі жаңа технологиялар.  

Оқу мақсаты: эконометрика облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 



 232 

Курстың қысқаша мазмұны: Математикалық статистика және ықтимал теориясының 

ақпараты. Жұптық сызықтық регрессияның классикалық моделі.  Ең кіші квадраттар үшін 

көптік сызықтық регрессияның әдісі.   

Көп сызықтық регрессияның классикалық моделі. Детерминация коэффициенті. 

Айнымалы сипаттама. Сызықсыз экономерикалық моделдер. Мультиколленир. Фиктивті 

айнымал. Автокорреляция. Сызықтық бір мезгілде болатын теңдеулер. 

Оқыту нәтижесі: Шаруашылық статистикалық талдаудың, субъекттің қызметін  

сипаттайтын әдістер есептеулер көрсеткіштерін білу; Талдау нәтижелерінің қолданылу 

бағыттарын түсіну керек; Қойылған есептерден, есепке алумен ақпараттық және 

әдістемелік мүмкіндіктерден тәуелділікте кешенді талдауды орындаудың дағдыларын алу 

керек: аналитикалық шешімдер құрай білу керек, өткізілген талдау нәтижелері бойынша 

құрастыру керек және кәсіпорын қызметінің тиімділігін жоғарлату бойынша кепілдемелер 

өндеу керек; Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі.  

Эконометрикалық талдау қорытындыларын бағалай білу. Қазіргі жағдайда оларды 

қолдану мен статистикалық зерттеулер облысында білімдер алу үшін жеткілікті 

дайындыққа ие болу.  Экономикалық талдауды жүзеге асырудың жолдарын қалыптастыра 

білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

Eсo  3219 Эконометрика 

 

Пререквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

Постреквизиты: Новые технологии в информационных экономических системах 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области эконометрики. 

Краткое содержание курса: Сведения из теории вероятности и математической  

статистики. Классическая модель парной  линейной регрессии. Метод наименьших 

квадратов для множественной линейной регрессии. Классическая модель множественной 

линейной регрессии. Коэффициент детерминации. Спецификация переменных. 

Нелинейные эконометрические модели. Мультиколлениарность. Фиктивные переменные. 

Гетероскадичность. Автокорреляция. Системы линейных одновременных уравнений 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории эконометрики, 

понимать основы эконометрики. Иметь навыки обобщения эконометрики. Уметь 

самостоятельно строить и исследовать эконометрические модели; Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать  пути ее решения. Уметь оценить 

результаты эконометрического анализа, уметь проведения анализа имперического 

изучения связей зависимостей. Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  

в области эконометрических исследований  и применения их в современных условиях. 

Уметь генерировать пути совершенствования эконометрического анализа. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

EMM 3219 Экономиканы-математикалық модельдеу 

 

Пререквизеттері: Жобалық менеджмент. 

Постреквизиттері: қаржыдағы ақпараттық жүйелер 

Оқу мақсаты: экономиканы-математикалық модельдеу облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Эконометриканың негізгі түсінігі, терминдері, 

қолданылатын моделдер. Математикалық моделдердің және сәйкес тәсілінің 

классификациясы. Статистикалық моделдер және оның бағалау әдісі. Көптеген 
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критериилермен оптималды міндеттерді шешудің әдісі және қойылымы. Экономикалық 

жүйелердегі базалық нүктенің әдісі. Салыстырудың идеалды матрицасы. Салыстыру 

шкаласы. 

Оқыту нәтижесі: Экономико-математикалық пішіндеулер ортақ теориялар 

көрсеткіштерін білу әдістерін, жүйелерді, экономико-математикалық пішіндеу негіздерін 

түсіну керек.Экономико-математикалық пішіндеулер жалпылаулар дағдыларын алу керек. 

Экономико-математикалық пішіндеулерін дербес тұрғызу және зерттей білу 

керек;Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі. Экономико-

математикалық модельдеу қорытындыларын бағалай білу Қазіргі жағдайда оларды 

қолдану мен экономико-математикалық модельдеуді зерттеу облысында білімдер алу 

үшін жеткілікті дайындыққа ие болу. Экономико-математикалық модельдеуді жүзеге 

асырудың жолдарын қалыптастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Хамбар Б. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

 

EMM 3219 Экономика-математическое моделирование 

 

Пререквизиты: Проектный менеджмент. 

Постреквизиты: информационные системы в финансах 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в экономико – математическом моделировании. 

Краткое содержание курса: Основные понятия и термины, используемые модели. Общая 

классификация математических моделей и соответствующие подходы. Статистические 

модели и методы их оценки. Постановка и методы решения оптимизационных задач с 

многими критериями. Метод базовой точки в экономических системах. Идеальная 

матрица сравнений. Шкала сравнений. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  экономико-математического 

моделирования, понимать основы экономико-математического моделирование. Иметь 

навыки обобщения экономико-математического моделирования. Уметь самостоятельно 

строить и исследовать экономико-математические модели и их результаты. Иметь 

готовность сформулировать проблему и способность показать  пути ее решения. Уметь 

оценить результаты экономико-математического исследования.  Уметь провести анализ 

имперического исследования связей и зависимостей. Иметь достаточную  подготовку для 

приобретения знаний  в области экономико-математического исследования  и применения 

их в современных условиях.  

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: Учет  и финансы  

 

Sta 2020 Статистика 

 

Пререквизеттері: Қаржы  

Постреквизиттері: Қаржылық - банктік статистика 

Оқу мақсаты: студенттерде теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

сандық бағасы мен сапасы - анықталған, массалық әлеуметтік-Экономикалық жағдайлар 

мен үрдістердің қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Статистиканың пәні, әдісі және міндеті. Статистикалық 

байқау.Кестенің статистикалық топтамасы. Көрсеткіштердің абсолютті және графикалық 

бейнесі. Вариацияның орта көрсеткіші. Таңдаулы байқау. Қоғамдық құбылыстардың 

динамикасын статистикалық зерттеу. Индекстер. Әлеуметтік-Экономикалық 

құбылыстардың арасындағы байланыстарды статистикалық зерттеу. Халықтың және 

еңбек ресурстардың статистикасы. Ұлттық шоттардың жүйесі, негізгі ұғымдары, 
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классификациялар және топтамалар. Халықтың өмір сүру деңгейінің статистикасы.  

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономика статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономика  статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика -

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Sta   2020 Статистика 

 

Пререквизиты: Финансы 

Постреквизиты: Финансово-банковская статистика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков количественной оценки качественно – определенных, массовых социально – 

экономических явлений и процессов. 

Краткое содержание курса: Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

наблюдение. Статистическая сводка и группировка, таблицы. Абсолютные, 

относительные величины и их графическое изображение. Средние величины и показатели 

вариации. Выборочное наблюдение. Статистическое изучение динамики общественных 

явлений. Индексы. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических 

явлений. Статистика населения и трудовых ресурсов. Система национальных счетов. 

основные понятия, классификации и группировки в СНС. Статистика уровня жизни 

населения. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики, 

социально-экономической статистики: понимать основы статистического анализа. Иметь 

навыки обобщения статистической информации. Уметь вести  статистические расчеты и 

анализировать полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать  пути ее решения. Уметь оценить результаты статистического 

анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ статистических материалов  

Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в области статистических 

исследований  и применения их в современных условиях. Уметь генерировать пути 

совершенствования статистического анализа. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AES 2220 Әлеуметтік -экономика статистика 

 

Пререквизеттері: Менеджмент  

Постреквизиттері:, Ауыл шаруашылығының статистикасы 

Оқу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық статистика облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың пәні мен 

әдісі. Нарық еңбегінің статистикасы. Ұлттық байлықтың статистикасы. Негізгі 

капиталдың статистикасы. Айналым қордың статистикасы. Табиғи ресурстардың және 

қоршаған ортаны қорғау статистикасы. Шығын және аралық тұтынудың статистикасы. 

Тауар және қызметтерді өндіру нәтижесінің статистикасы. Бағаның, тарифтердің және 

инфляцияның статистикасы. Тауар және ақша айналым статистикасы.Тиімді өндірістің 

статистикасы. Қаржы, несие және сақтау статистикасы. Сыртқы экономикалық қызметтің 

статистикасы. Әлеуметтік статистика. 

Оқыту нәтижесі: Әлеуметтік-экономикалық статистиканың көрсеткіштерін санай білу.   

Әлеуметтік-Экономикалық статистиканың көрсеткіштер жүйесін талдау мен болжауға 



 235 

дағдысының болуы. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсету; Экономика  

статистикалық талдау қорытындыларын түсіндіре білу. Статистикалық материалдарды 

талдап және өңдей білу.   Статистикалық талдауды жүргізу жолдарын аша білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

SES  2220 Социально-экономическая статистика 

 

Пререквизиты:  Менеджмент 

Постреквизиты: Сельскохозяйственная статистика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыком в области социально – экономической статистики. 

Краткое содержание курса: Предмет и метод, задачи социально-экономической 

статистики. Статистика рынка труда. Статистика национального богатства. Статистика 

основного капитала. Статистика оборотных фондов. Статистика природных ресурсов и 

охраны окружающей среды. Статистика затрат и промежуточного потребления. 

Статистика результатов производства товаров и услуг. Статистика цен, тарифов и 

инфляции. Статистика товарного и денежного обращения. Статистика эффективности 

производства. Статистика финансов, кредита и страхования. Статистика 

внешнеэкономической деятельности. Социальная статистика. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики, 

социально-экономической статистики: понимать основы финансово-банковской 

статистики. Иметь навыки обобщения финансово-банковской статистической 

информации.  Уметь вести  социально-экономические статистические расчеты и 

анализировать полученные результаты. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать  пути ее решения. Уметь оценить результаты социально-

экономического статистического анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ 

статистических материалов. Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в 

области социально-экономических статистических исследований  и применения их в 

современных условиях. Уметь генерировать пути совершенствования социально-

экономически статистического анализа. 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

AEZhZhT 3221 Ақпараттық экономикалық жүйедегі жаңа технологиялар 

 

Пререквизеттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Эконометрика . 

Постреквизиттері: Жобаны талдау ,Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит. 

Оқу мақсаты: ақпараттық экономикалық жүйедегі жаңа технологияларды қолдануда 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Экономиканы басқарудағы ақпараттандыру. 

Экономикадағы ақпараттық процестер. Автоматтандырылған ақпараттық технологиялар 

(ААТ). ИЭС және АИТ  ақпаратпен қамтамасыз ету.  ИЭС және АИТ   технологиялық 

қамтамасыз ету. Желілік және бөлінген технологиялар. Түрлі типтегі ұйымдарда АТ 

ерекшеліктері. Гипертексті технологиялар. ИЭС ақпаратты қорғау. Экономикада 

ақпараттарды өндеп, ақпараттық технологияларды қалыптастыру. Бухгалтерлік есептегі 

автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Банк қызметінде автоматтандырылған 

ақпараттық технологиялар. Сақтау қызметінің автоматтандандырылған ақпараттық 

технологиялар. 
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Оқыту нәтижесі: Қаржылық ұйымдардың ақпараттық жүйесіндегі негіздерін түсініп, 

салалардың, кәсіпорын деңгейінде экономикалық ақпараттың құрамын білу.  Әр түрлі 

жаңа ақпараттық  технологиялармен жұмыс істеу қабелеттілігінің болуы,  Қажетті 

ақпаратты іздеу, сақтау, беру, жинақтаудың қазіргі тәсілдерін білу.  Жаңа ақпараттық 

технологиялар құралдарының жұмысын бағалай білу, мәселені құрастыруға 

дайындығының болуы мен оны шешу жолдарын көрсету қабілеттілігі. Әр түрлі қаржылық 

және экономикалық есептерді шешу үшін бағытталған, автоматтандырылған 

технологиялар жұмысын ұйымдастыра білу. Жаңа технологиялар облысында білімдер алу 

үшін жеткілікті дайындығының болуы; қаржылық ұйымдар жүйесіндегі ақпараттық 

экономикалық көрсеткіштерді жақсарту жолдары бойынша жеткілікті дайындыққа ие 

болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра:  Учет  и финансы 

 

NTIES 3221 Новые технологии в информационных экономических системах 

 

Пререквизиты: Информационно-коммуникационные технологии (на англ.языке), 

Эконометрика 

Постреквизиты: Жобаны талдау, Финансовый контроль и аудит  в финансовых и 

бюджетных организациях, 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в применении новых технлогий в информационных экономических системах.  

Краткое содержание курса: Информатизация в управлении экономикой. 

Информационные процессы в экономике. Автоматизированные информационные 

технологии (АИТ). Информационное обеспечение ИЭС и АИТ. Технологическое 

обеспечение ИЭС и АИТ. Сетевые и распределенные технологии. Особенности ИТ в 

организациях различного типа. Гипертекстовые технологии. Защита информации в ИЭС. 

Информационные технологии формирования, обработки и представления данных в 

экономике. Автоматизированные информационные технологии в бухгалтерском учете. 

Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности. 

Автоматизированные информационные технологии в страховой деятельности.  

Результаты обучения: Знать состав экономической информации на уровне предприятия, 

отрасли, понимать основы информационных системах финансовых организаций. Иметь 

навыки работы с различными средствами новых информационных технологий, уметь 

использовать современные способы сбора, регистрации, передачи, хранения, поиска 

необходимой информации. Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения, уметь оценить работу различных средств новых 

информационных технологий.Уметь организовать работу автоматизированных 

технологий, ориентированных на решение различных финансовых и экономических задач. 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых 

технологий; уметь генерировать пути улучшения показателей в информационных 

экономических системах финансовых организаций. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

KAZh  3221 Қаржыдағы ақпараттық жүйелер 

 

Пререквизеттері: Қаржыны басқару, Экономика-математикалық модельдеу. 

Постреквизиттері: АӨК қаржылық иституттармен инвестициялық қаржыландыру мен 

несиелендіру Жобаны талдау, Салық әкімшіліктенуі 

Оқу мақсаты: қаржыдағы ақпараттық жүйелер облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 
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Курстың қысқаша мазмұны: Ақпараттық жүйелердің және ақпараттық 

технологиялардың ұғымы. Ақпараттық жүйелердегі ақпаратты қорғау. Бухгалтерлік 

есептегі автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Банк қызметіндегі есептегі 

автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Сақтау қызметіндегі 

автоматтандырылған ақпараттық технологиялар. Салық қызметінде автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерді қалыптастыру. Қазынашылықта автоматтандырылған ақпараттық 

технологиялар. Қаржы менеджментінің ақпараттық жүйелері. Интеллектуалды жүйелер.  

Оқыту нәтижесі: Қажетті мәліметтер жиынының, тіркеудің, берілудің, сақтаудың, 

іздестірудің қазіргі дістерін білу, қаржы ұйымдарының ақпараттық жүйелерге негіздерін 

түсіну керек. Әр түрлі автоматты қпараттық  үйелерде жұмыстар дағдыларын алу керек, 

қажетті мәліметтер жиынның, тіркеудің, берілудің, сақтаудың, іздестірудің қазіргі 

әдістерін қолдану білу керек. Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге 

қабілеттілігі. Қаржы ұйымдарында ақпараттық жүйелердің жұмысын бағалай білу 

керек,әр түрлі қаржылық есептерін шешімге бағдарланған автоматты технологиялар  

жұмысын ұйымдастыра білу керек. Озық технологиялар облысында білімдер алуға 

жеткілікті дайындыққа ие болу; Қаржылық ұйымдардың ақпараттық жүйесіндегі 

көрсеткіштерді жақсарту жолдарын жұмылдыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

ISF  3221 Информационные системы в финансах  

 

Пререквизиты: Управление финансами, Экономико-математическое моделирование 

Постреквизиты: Анализ проектов, Финансирование и кредитование АПК финансовыми 

институтами. /Налоговое администрирование 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области информационных систем в финансах. 

Краткое содержание курса: Понятие информационных систем и информационных 

технологий. Защита информации в информационных системах. Автоматизированные 

информационные технологии в бухгалтерском учете. Автоматизированные 

информационные технологии в банковской деятельности. Автоматизированные 

информационные технологии в страховой деятельности. Автоматизированные 

информационные технологии формирования, обработки и представления данных в 

налоговой службе. 

Автоматизированные информационные технологии в казначействе. Информационные 

системы финансового менеджмента. Интеллектуальные системы.  

Результаты обучения: Знать современные способы сбора, регистрации, передачи, 

хранения, поиска необходимой информации, понимать основы информационных системах 

финансовых организаций. Иметь навыки работы в различных автоматизированных 

информационных системах, уметь использовать современные способы сбора, 

регистрации, передачи, хранения, поиска необходимой информации. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения. Уметь оценить 

работу информационных систем в финансовых организациях, уметь организовать работу 

автоматизированных технологий, ориентированных на решение различных финансовых 

задач. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых 

технологий; уметь генерировать пути улучшения показателей в информационных 

системах финансовых организаций. 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

KT 3222 Қаржылық талдау 
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Пререквизеттері: ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, қаржылық талдаудың  тәжірибелік 

дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік негіздерін 

иемденудің қалыптасуы.    

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы талдау пәні, мәні және мазмұны.қаржы талдаудың 

әдісі және әдістемесі.қаржы талдауды экономикалық ақпаратты өндеу тәсілі.қаржы 

талдауда факторларды өлшеу тәсілдері. Қаржы талдауындағы резервтердің көлемін 

анықтайтын әдістеме. Қаржы талдауды ақпаратпен қамтамасыз ету және ұйымдастыру. 

Кәсіпорынның ликвидтілігін талдау. Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын талдау. 

Кәсіпорын қызметінің қаржы талдауындағы нәтижелер. Кәсіпорын рентабелділігін талдау. 

Кәсіпорын капиталынынң есебін талдау. Берілген есеп бойынша ақша қаражатының 

қозғалысын талдау. Потенциалды банкротты бағалау. Кәсіпорынның іскерлік және нарық 

активін талдау.  

Оқыту нәтижесі: Оқыту нәтижесі: Заманауи ақпараттар технологияларының негізін білу. 

Шаруашылық субъектілерінің міндеттемелері мен капиталы, активтер қозғалысы мен 

барларды есепке алу бойынша және оның шаруашылық-қаржылық қызметі нәтижелерін 

анықтаудағы жўмысын орындау;  құрылтай құжаттары мен коммерциялық келісім-

шарттарды құру, қызметтік кездесулер мен дебаттар өткізу; Кестені сақтаумен жұмысты 

жоспарлау мен шектелген ресурстар қызметінде приоритеттерді анықтауда. Зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, абстракті логикалыќ ойлау, критикалық талдаудың және индукция 

мен дидукцияның әдістерін қабылдау мен қолдану; туындаған мәселелерді шешуде 

дағдыларды қабылдау мен құрылымсыз мәселелерге жету; 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра:  Учет  и финансы 

FA 3222 Финансовый анализ 

 

Пререквизиты: Финансовый учет в соответствии с МСФО 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков финансового анализа, 

необходимых в практической работе.   

Краткое содержание курса: Предмет, значение и содержание финансового анализа. 

Метод и методика финансового анализа. Способы обработки экономической информации 

в финансовом анализе. Способы измерения факторов в финансовом анализе. Методика 

определения величины резервов в финансовом анализе. Организация и информационное 

обеспечение финансового анализа. Анализ финансового положения предприятия.  Анализ 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия. Анализ  

рентабельности предприятия. Анализ капитала предприятия по данным отчётности. 

Анализ движения денежных средств по данным отчётности. Оценка потенциального 

банкротства. Анализ деловой и рыночной активности предприятия.  

Результаты обучения: Знать методику анализа финансовых отчётов, приёмы выявления 

и оценки производственно-экономических и финансовых резервов, Понимать направления 

использования результатов проведённого анализа. Иметь навыки выполнения 

финансового анализа с учётом информационных, технических и методических 

возможностей, уметь аналитически обрабатывать учётную и отчётную информацию. 

Иметь готовность выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 

производственные и финансовые риски. Уметь выполнять работы по оценке финансового 

состояния, рыночной активности, ликвидности баланса, экономической диагностике 

финансового состояния, анализу показателей прибыли и рентабельности. Уметь 

организовать и провести анализ на предприятии и в его структурных подразделениях, 
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осуществлять контроль за движением финансовых потоков, целесообразностью 

осуществления затрат. Иметь соответствующий уровень подготовки для получения 

знаний в области современного финансового анализа; уметь правильно использовать 

методологию и методы анализа, оценивать качество аналитических исследований, 

объяснить результаты анализа на продвинутом уровне. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

ET 3222 Экономикалық талдау  

 

Пререквизеттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, экономикалық талдаудың  тәжірибелік 

дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік негіздерін 

иемденудің қалыптасуы.    

Курстың қысқаша мазмұны: Экономикалық талдаудың пәні мағынасы және міндеттері. 

Экономикалық талдаудың әдісі және әдістемесі. Экономикалық талдауда экономикалық 

ақпаратты өндеу тәсілі. Экономикалық талдауда факторлардың әсер ету тәсілдері. 

Экономикалық талдауда резервтердің анықтау әдістемесі. Экономикалық талдауды 

ақпаратпенн қамтамасыз ету және ұйымдастыру. Өнімді өндіру және өндірісті талдау. 

Кәсіпорын персоналын және төлем ақы қорын талдау. Негізгі құралдарды қолдануды 

талдау. Материалды ресурстарды қолдануды талдау. Кәсіпорын қызметінің қаржылық 

нәтижесін талдау. Маржиналды талдау негізінде басқару шешімдерін қабылдау. 

Кәсіпорын ережелерін қаржылық талдау. Кәсіпорынның банкротқа ұшырауын талдау.  

Оқыту нәтижесі: Шаруашылықтардың экономикалық жағдайының талдауын, әдістер 

субъекттің қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің есептеулерін білу әдістемесін, 

өндірістік-шаруашылық және қаржы резервтерінің айқындалулар мен бағалар 

қабылдауларын; талдау  нәтижелерінің қолданулары бағыттарын түсіну керек. Қойылған 

есептер тәуелділігін кешенді талдаудағы орындаулар, ақпараттық және әдістемелік 

мүмкіндіктерді  есепке алумен дағдыларын алу керек; Аналитикалық шешімдерді тастап 

кете білу керек, өткізілген талдау нәтижелері бойынша құрастыру керек және кәсіпорын 

қызмет тиімділігін жоғарлату бойынша кепілдемелер өндеу керек. Қазіргі және 

потенциалдық мәселені айқындау және болжауға дайындық алу; кәсіпорындағы негізгі 

құралдар және қызыметшіні талдау және тиімді қолдануы бойынша жұмыстар орындай 

білу керек, өндіріс және қаржы күйлері өнімнің, оның өзіндік құнының, қаржы 

нәтижелерін және ортақ бағасының іске асырылуын талдау. Кәсіпорында және оның 

құрылымдық бөлімшелерінде кешенді экономикалық талдауды жүргізу және 

ұйымдастыра білу.   Қазіргі экономикалық талдау облысында білімдер алу үшін 

сәйкесінше дайындық деңгейін білу; зерттеу талдауларының сапасын бағалау, 

экономикалық талдау әдістері мен әдістемесін дұрыс қолдану. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

  

EA 3222 Экономический анализ 

 

Пререквизиты:Международные стандарты финансовой отчетности 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: Формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков экономического анализа, 

необходимых в практической работе. 

Краткое содержание курса: Предмет, значение и задачи экономического анализа.  Метод 

и методика экономического анализа. Способы обработки экономической информации в 
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экономическом анализе. Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

Методика определения величины резервов в экономическом анализе.  Организация и 

информационное обеспечение экономического анализа. Анализ производства и 

реализации продукции. Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной 

платы. Анализ использования основных средств. Анализ использования материальных 

ресурсов. Анализ себестоимости продукции( работ, услуг). Анализ финансовых 

результатов деятельности предприятия. Принятие управленческих решений на основе 

маржинального анализа. Анализ финансового положения предприятия. Анализ угрозы 

банкротства предприятия. 

Результаты обучения: Знать методику исчисления показателей, характеризующих 

деятельность субъекта хозяйствования, методы экономического анализа, приёмы 

выявления и оценки производственно-хозяйственных и финансовых резервов, понимать 

направления использования результатов анализа. Иметь навыки выполнения 

комплексного анализа в зависимости от поставленных задач, с учётом информационных и 

методических возможностей. Уметь составлять аналитические заключения , 

формулировать по результатам проведённого анализа и разрабатывать рекомендации по 

повышению эффективности деятельности предприятия. Иметь готовность выявлять и 

прогнозировать существующие и потенциальные проблемы;  уметь выполнять работы по 

анализу и эффективному использованию основных средств и персонала предприятия, 

производства и реализации продукции, её се-бестоимости, финансовых результатов и 

общей оценки финансового состояния. 

Уметь организовать и провести комплексный экономический анализ на предприятии в его 

структурных подразделениях. Иметь соответствующий уровень подготовки для получения 

знаний в области современного экономического анализа. Уметь правильно использовать 

методологию и методы экономического анализа, оценивать качество аналитических 

исследований. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

IKN   3305 Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

 

Пререквизеттері: Корпоративтік қаржы  

Постреквизиттері: Сақтандыру 

Оқу мақсаты: инвестицияны қаржыландыру және несиелеу облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Нарық қатынасын жүйесіндегі инвестициялар. Қазақстан 

экономикасындағы инвестициялық қызмет және инвестициялық климат. Мемлекеттің 

құрылымдық-инвестициялық саясаты. Қазақстанның қаржылық институттары және 

олардың инвестициялық процестерінің кеңеюі. Қаржыландыру көздері: инвестициялық 

қызметтің құрылымы және құрамы. Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың тәсілі 

ретінде. Лизинг-инвестиция қаржыландыру нысаны ретінде. Ипотекалық несиелендіру 

тәсілі ретінде ұзақ мерзімді инвестицияларды қаржыландыру. Инвестициялық жобаның 

құрылымы, оның талдауы және өмірлік циклі.инвестициялық жобаны бизнес жоспарлау. 

Инвестициялық жобалардың микроэкономикалық фундаменталды талдауы.  

Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері. Тәуекел және белгісіздік 

жағдайда инвестициялық жобаны бағалау.қаржылық инвестициялар, инвестициялық 

сапаларды және тиімділікті бағалау. Халықаралық инвестициялар.  

Оқыту нәтижесі: Экономикалық категория ретінде инвестицияның мәнін түсіну, макро 

және микро деңгейде инвестицияның мәні мен ролін түсіну. Инвестициялық жоба мәні 

мен құрылымын білу, инвестицияның экономикалық тиімділігінің әдістерін бағалау. 

Дағдысы болуы қажет: - макро және микро деңгейде инвестицияны қаржыландырудың 

көздерін бағалау; -инвестицияны қаржыландырудың тәсілдерін бағалау мен талдау;-
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динамикалық және статистикалық әдістерді қолдана отырып инвестициялық жобалардың 

тиімділігін талдау.Инвестицияны қаржыландыру облысында мәселені құрастырып, оны 

шешу жолдарын көрсету. Кәсіпорында инвестицияны тартудың әр түрлі әдістерін қолдана 

білу. ҚР-да инвестициялық процесті ұйымдастыру тақырыбына диспуттар, әңгімесулер 

мен семинарларға қатыса білу. Инвестицияны несиелендіру мен қаржыландыру  

облысында тәжірибелік сұрақтарды шешу кезінде білімдерін қолдану мен жеткілікті 

дайындыққа ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

FKI  3305 Финансирование и кредитование инвестиций 

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизиты:. Страхование 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

финансирования и кредитования инвестиций. 

Краткое содержание курса: Инвестиции в системе рыночных отношений. 

Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат в экономике Казахстана. 

Структурно-инвестиционная политика государства. Финансовые институты Казахстана и 

их роль в расширении инвестиционных процессов. Источники финансирования: состав и 

структура инвестиционной деятельности. Краткосрочное банковское кредитование как 

способ финансирования инвестиционных проектов. Лизинг как способ среднесрочного 

финансирования инвестиций. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного 

финансирования инвестиций. Структура инвестиционного проекта, его анализ и 

жизненный цикл. Бизнес планирование инвестиционного проекта. Микроэкономический 

фундаментальный анализ инвестиционных проектов. Методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Оценка инвестиционного проекта в условиях 

неопределенности и риска.   Финансовые инвестиции, оценка инвестиционных качеств и 

эффективности. Международные инвестиции. 

Результаты обучения: Понимать сущность инвестиций как эко-номической категории, 

роль и значение  инвестиций на макро- и микроуровне.   Знать  сущность и структуру 

инвестиционного проекта,  методы  оценки экономической эффективности инвестиций. 

Владеть навыками:- оценки источников финансирования инвестиций на микро и макро-

уровне; 

- оценки и анализа способов финансирования  инвестиций:- анализа эффективности 

инвестиционных проектов с применением  динамических и статистических методов. 

Уметь  сформулировать проблему  в области финансирования инвестиций  и показать 

пути ее решения. Уметь  использовать различные методы привлечения инвестиций на 

предприятии. Уметь   принимать участие в семинарах, диспутах, обсуждениях на тему 

организации инвестиционного процесса в РК. Иметь достаточную подготовку для 

применения знаний при  решении  практических вопросов в области  финансирования и 

кредитования инвестиций. 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

IR 3305 Инвестициялық ресурстар 

 

Пререквизеттері: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік  қызметті сақтандыр 

Оқу мақсаты: инвестициялық ресурстар облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Инвестициялық  ресурстар: түсінігі және 
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формалары.инвестициялық ресурстарды қалыптастырудың қайнар көзі. Инвестициялық 

ресурстардың түрлері және классификациясы. Кәсіпорынның инвестициялық ресурстары.  

Инвестициялық тәуекелдер және оларды басқару. Инвестициялық жобаның тиімділігі, 

инвестициялық ресурстардың ақталуы. 

Оқыту нәтижесі: Инвестицияларға экономикалық жағдаят дәрежелерге, рөлге және мәні 

сияқты инвестицияларға микро және макро-  деңгейде түсіне білу.   Инвестициялардың 

экономикалық жағдаят тиімділіктері бағалар инвестициялық жобаның, әдісін, мәнін және 

құрылымын білу. Дағдыларын білу керек: 

-инвестицияларға қаржыландыру көздеріне бағаларға микро және макро-деңгейге; - микро 

және макро деңгейге инвестицияларға қаржыландыруларға көздерге бағаларға; -

инвестицияларды қаржыландыруды бағалау әдістерін талдау:-динамикалық және 

статистикалық әдістерді қолданумен инвестициялық жобалардың тиімділіктерін талдау.  

Инвестицияларды қаржыландыру облысында мәселені сипаттай білу керек және оның 

шешуге жолдар көрсету керек. Кәсіпорында инвестициялық тартулардың әр түрлі 

әдістерін қолдана білу керек.  

ҚР-ның инвестициялық процесске ұйым тақырыптарында семинарларда, пікірталастарда, 

талқылауларда қатысуға қабылдай білу. Инвестицияларды қаржыландыруларға және 

несие беру облысында жаттығу сұрақтарын шешуге білімдер қолдану үшін жеткілікті 

әзірлеуді алу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

IR 3305 Инвестиционные ресурсы  

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Страхование предпринимательской деятельности   

Цель изучения. формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

инвестиционных ресурсов. 

Краткое содержание курса: Инвестиционные ресурсы: понятие и формы. Источники 

формирования инвестиционных  ресурсов. Классификация  и виды инвестиционных 

ресурсов. Инвестиционные ресурсы предприятия. Инвестиционные риски и управление 

ими. Эффективность инвестиционного проекта, окупаемость инвестиционных ресурсов.  

Результаты обучения: Знать источники финансирования капитальных вложений и 

методы  выбора наиболее дешевых и надежных из них, понимать сущности инвестиций 

как экономической категории, их роли и значении на макро- и микроуровне. Иметь 

готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения,уметь 

проводить экономическое обоснование капитальных вложений. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения. Уметь проводить 

экономическое обоснование капитальных вложений.  Уметь выявить классификацию 

инвестиций и их структуру.Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в 

области передовых технологий;уметь генерировать мероприятия по улучшению 

инвестиционных ресурсов. 

Руководитель программы:  Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

KBS 3223 Қаржылық - банктік статистика 

 

Пререквизеттері: Банк іс, Статистика 

Постреквизиттері: Банктік бақылау, Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы есеп және 

есеп беру. 

Оқу мақсаты: қаржылық - банктік статистика облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 
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Курстың қысқаша мазмұны: «Қаржылық-банктік статистика» курсын зерттеудің 

теориялық негіздері. Мемлекеттік бюджеттің статистикасы. «қаржы емес 

кәсіпорындардың» қызмет секторының қаржылық  статистика нәтижелері. Банк 

статистикасы. Ақша статистикасы. Сақтандыру қызметінің статистикасы. Құнды қағаздар 

нарығының статистикасы. Макродеңгейдегі заманауи қаржы баланстары. ҚР қаржы 

ресурстар статистикасы. 

Оқыту нәтижесі: Кәсіпорын секторында, мемлекеттік қаржы саласында статистикалық 

талдау ерекшеліктерін қолдана білу. Қаржы нарығы сегментінде, банктік жүйе қызметін 

оқып үйренуде статистикалық әдістерді қолдану мүмкіндігінің мәнін түсіне білу. 

Қаржылық-банктік статистика көрсеткіштерін есептей білу. Қаржылық-банктік статистика 

көрсеткіштер жүйесін талдау мен божамдауға дағдыларының болуы. Мәселені тұйықтай 

білу және оны шешу жолдарын көрсету қабілеттілігінің болуы. Статистикалық талдау 

қорытындыларын бағалай білу. Статистикалық материалдарды жинақтау, өңдеу, талдауды 

ұйымдастыра білу. Статистикалық зерттеулер облысында білімдер алу үшін жеткілікті 

дайындыққа ие болу және оларды қазіргі жағдайда қолдану. Статистикалық талдауды 

жүзеге асыру жолдарын өрбіте білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

FBS  3223 Финансово-банковская статистика 

 

Пререквизиты:  Банковское дело, Статистика 

Постреквизиты: Банковский надзор, Учет и отчетность в финансовых  и бюджетных 

органанизациях. 

Цель изучения: формироввание теоретических знаний и практических навыков в области 

финансово – банковской статистики. 

Краткое содержание курса: Теоретические основы изучения курса «Финансово-

банковская статистика». Статистика государственного бюджета. Статистика финансовых 

результатов деятельности сектора «нефинансовые предприятия». Банковская статистика. 

Денежная статистика. Статистика страховой деятельности. Статистика рынка ценных 

бумаг. Современные финансовые балансы на макроуровне. Статистика финансовых 

ресурсов РК. 

Результаты обучения: Знать особенности применения  статистического анализа в сфере 

государственных финансов, в секторе финансов предприятий: понимать суть и 

возможности  применения статистических  методов исследования в изучении 

деятельности банковской системы, сегментов финансового рынка. Уметь рассчитывать 

показатели финансово-банковской статистики.  Иметь навыки анализа и прогнозирования  

системы показателей финансово-банковской статистики. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать  пути ее решения. Уметь оценить 

результаты статистического анализа. Уметь организовать сбор, обработку и анализ 

статистических материалов. Иметь достаточную  подготовку для приобретения знаний  в 

области статистических исследований  и применения их в современных условиях. Уметь 

генерировать пути совершенствования статистического анализа.  

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

AShS 3223 Ауыл шаруашылығының статистикасы  

 

Пререквизеттері: Әлеуметтік -экономикалық статистика 

Постреквизиттері:  Банктік маркетинг, Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық 

бақылау және аудит, АӨК қаржылық иституттармен инвестициялық қаржыландыру мен 

несиелендіру/ 



 244 

Оқу мақсаты: ауыл шаруашылығының статистикасы облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ауылшаруашылық статистиканың пәні және міндеті. 

Жерді және алқаптарды  пайдалану статистикасы. Егістік көлемнің статистикасы. Егін 

және егіншілік статистикасы. Статистика саны, малды өз төлінен өсіру құрамы. Негізгі 

және айналым капиталдың статистикасы. Жұмыс күшінің статистикасы. Өндіріс 

шығындарының және өнімнің өзіндік құнының статистикасы. Ауылшаруашылық өнімнің 

статистикасы. Ауылшаруашылық өндірістің тиімділігінің статистикасы. 

Оқыту нәтижесі: Санақтар, ауылшаруашылық санақтар ортақ теориялар 

көрсеткіштерінің әдістерін, жүйесін білу. Ауылшаруашылық шаруашылықта болып 

жататын жаппай құбылыстарға және процесстерге зерттеуде статистикалық әдістердің  

қолдану ерекшеліктерін түсіну керек.   Мәліметтер ауылшаруашылық санақтары 

жалпылаулар дағдыларын алу керек. Ауылшаруашылық шаруашылықтар облысында 

статистикалық есеп айырысуларды өткізе білу және алған нәтижелерді талдау керек. 

Шешімдер жолдар көрсету мәселені және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек. 

Ауылшаруашылық өндірістер экономико-статистикалық талдаудың нәтижелерін бағалай 

білу керек. Ауылшаруашылық шаруашылықтары саласында материал жинау, өңдеуді 

және талдауды ұйымдастыра білу керек. Ауылшаруашылық саласында статистикалық 

ақпараттарды өңдеу мен талдауын, жиынын ұйымдастыра білу. Қазіргі шарттарда 

олардың ауылшаруашылық санаққа, зерттеулерге және қолдану облысында білімдер алу 

үшін жеткілікті әзірлеуді алу керек. Ауылшаруашылық басқару жүйесін әбден жетілдіру 

үшін экономико-статистикалық талдауда нәтижелер қолдана білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

SS 3223 Сельскохозяйственная статистика 

 

Пререквизиты:  Социально-экономическая статистика 

Постреквизиты: Банковский маркетинг, Финансовый контроль и аудит  в финансовых и 

бюджетных организациях, Финансирование и кредитование АПК финансовыми 

институтами 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

сельскохозяйственной статистики. 

Краткое содержание курса: Предмет и задачи статистики сельского хозяйства. 

Статистика землепользования и земельных угодий. Статистика посевных площадей. 

Статистика урожая и урожайности. Статистика численности, состава и воспроизводства 

стада. Статистика основного и оборотного капитала.  Статистика рабочей  силы. 

Статистика издержек производства и себестоимости  продукции. Статистика продукции 

сельского хозяйства. Статистика эффективности  сельскохозяйственного производства. 

Результаты обучения: Знать методы, систему  показателей  общей теории статистики, 

сельскохозяйственной статистики:  понимать основы финансово-банковской статистики; 

Иметь навыки обобщения сельскохозяйственной статистики информации. Уметь вести  

финансово-банковские статистические расчеты и анализировать полученные результаты; 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать  пути ее решения. 

Уметь оценить результаты сельскохозяйственной статистики и анализ. Уметь 

организовать сбор, обработку и анализ статистических  материалов; Иметь достаточную  

подготовку для приобретения знаний  в области сельскохозяйственной статистики,  

исследований  и применения их в современных условиях. Уметь генерировать пути 

совершенствования сельскохозяйственной статистики анализа. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 
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IKN 3224 Исламдік қаржыландыру негіздері 

 

Пререквизеттері: Банк ісі  

Постреквизиттері: Банктік тәуекелділік, Салық аудиті. 

Оқу мақсаты:  исламдік қаржыландыру негіздері облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ислам қаржыландырудың құқықтық негіздері. Ислам 

қаржыландырудың дамуы.  Мұсылман елдерде қаржылық институттар. Ислам банктерінің 

формалары және түрлері. Ислам қаржы  институттарының қаржылық өнімдері. Исламдық 

сақтандыру. 

Оқыту нәтижесі: Исламдік қаржыландыруда қаржы рөлі мен қызметтерін, мәнін, қаржы 

негізін білу керек.  Экономиканы реттеуде қаржы механизмі мен қаржы саясатын; қаржы 

жүйесін ұйымдастыруды түсіну. Зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысының болуы, 

Исламдік қаржыны ұйымдасыру мен тәжірибеде қағидаларын қолдана алу. Абстрактілі 

логикалық ойлау дағдысының болуы. Өндірісте болып жатқан шаруашылық тәжірибені 

қолдана алу. Талдау әдістерін қолдану дағдысының болуы. Білу: жұмыс істейтін заңдарға 

орындалуда базирующиеся шешімдер қабылдау керек және финансовй есеп берулер 

халықаралық стандарттардың жағдайларға. Білу: жұмыс істейтін заңдарға орындалуда 

базалық шешімдер қабылдау керек және қаржылық есеп берулер халықаралық 

стандарттардың жағдайларына сәйкес.  Озық технологиялар облысында білімдер алуға 

жеткілікті дайындыққа ие болу.  Үнемдеулерде және қаражаттарда ислам 

қаржыландыруларында жұмыс істейтін шаруашылық тәжірибені белсенді қолдана білу 

керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Халитова А.Г. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

OIF 3224 Основы исламского финансирования 

 

Пререквизиты:  Банковское дело. 

Постреквизиты: Банковские риски, Налоговый аудит. 

Цель изучения: формироввание теоретических знаний и практических навыков в области 

исламского финансирования. 

Краткое содержание курса: Правовые основы исламского финансирования. Развитие 

исламского финансирования Финансовые институты в мусульманских стран.  Виды и 

формы исламских банков. Финансовые продукты исламских финансовых институтов. 

Исламское страхование. 

Результаты обучения: Знать: основы финансов; сущность, функции и роль финансов в 

исламском финансировании. Понимать: организацию финансовой системы; финансовую 

политику и финансовый механизм в  регулировании экономики. Иметь навыки: ведения 

исследовательской работы,  уметь: практически применять принципы и организацию  

исламского финансирования.  Иметь навыки: абстрактного логического мышления.  

Уметь: использовать действующую хозяйственную практику на производств. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий. 

Уметь активно использовать действующую хозяйственную практику  исламского 

финансирования в экономике и финансах 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

BAZh 3224 Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау  

 

Пререквизеттері: Коммерциялық банктің қаржылық қызметін  талдау 

Постреквизиттері: Қаржылық тәуекелділік, Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы есеп 
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және есеп беру/ 

Оқу мақсаты: бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бюджеттік ассигтерді жоспарлаудағы экономикалық 

мағынасы. Бюджеттік ассигтерді жоспарлаудың пайда болу тарихы  және дамуы. 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың және бюджет параметрлерін болжау. Қазақстан 

Республикасында бюджеттік ассигтік жоспарлау мінездемесінің құрылымы. Бюджеттік 

ассигтердің қаржылық әдістері және негізгі принциптері.ҚР Қаржы Министрлігі 

департаментінде республикалық бюджеттің есебін ұйымдастыру және орындау. 

Жоспарлау және болжау бюджетке түсетін түсімдер. Бюджеттеу бағдарланған нәтижелері 

– Қазақстанда бюджет процесінің ұйымдастыру. Қазақстанда  бюджеттік өтініштердің 

және стратегиялық жобалардың жоспарын құрастыру және қарастыру тәртібі. Бюджет 

жүйесінің деңгейі бойынша шығыстарды жоспарлау және қалыптастыру ерекшеліктері. 

Мәдениетке, спортқа, туризмге және ақпараттық кеңістікке жоспарлау және 

қалыптастыру.бюджет шығыстарын қорғанысқа, қоғамдық тәртіпке, қауіпсіздікке 

қалыптастыру.мемлекеттік бюджеттің басқа сфераларына жоспарлаудфң және 

қалыптастырудың ерекшеліктері. Бюджеттің шығыстарын ауылға, орман, су, балық 

шаруашылығына, табиғатты қорау іс-шараларына қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік қаржы теориясын білу: мемлекеттік және жергілікті 

бюджеттердің құрастыруларын, олардың функцияларын және рөлін, бюджеттік қаржылық 

бөлулердің жоспарлаулар мәні мен ерекшелігін; қоғамды дамытуға және оның 

нәтижелеріне бюджеттік тетіктің әсерлері мен бағыттарын; Қазақстан Республикасының 

бюджеттік және салық жүйелері жұмыс жасаулар қағидалары және тетіктерін; елдегі 

қазіргі кезеңдегі қаржы тұрақтануында табыстарының, ықтимал жолында Қазақстанында 

олардың дамытуларына аумалы-төкпелі мерзімге, тенденцияларға бюджеттік-салық 

қатынастардың жүйелердің жұмыс жасау заңдылықтарын білу керек. Болжамдық және 

бюджеттік қаржы бөлулер әдістеріне баға беру үшін қаржы көрсеткіштерінің жоспарлы 

есеп айырысуларынан ұсыныс алу керек.Бюджеттік қаржылық бөлулерді жоспарлау 

саласында құбылыстар және процесстерді талдай білу керек, қорытындыларды дұрыс 

істеу және бар мәселелерді ұғындыру; нақты шаруашылық есептерді шешуде алған 

білімдерін қолдану керек, қаржы –несиелік қорларға қолдануға тиімді жақындау керек; 

заң шығарушы және нормативтік құжаттардың бәрі болу керек, реттелетін бюджеттік 

қатынастар отандық және шетел экономисттеріне бұл облыста өте жаңа әзірлеулермен, 

бар материалдарды талдау, дәрісхананың алдында баяндаманы дайындау және онымен сөз 

сөйлеу.Тапсырмалардың орындауларын дербес жұмыстар, өздігінен ұйымдасулар және  

ұйымдардың негізгі қағидаларын және дағдыларын қолдануды білу керек.  

Бағдарлама жетекшісі: Наурзбаев Б.Т. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

PBA 3224  Планирование бюджетных ассигнований 

 

Пререквизиты: Анализ финансовой деятельности коммерческого банка 

Постреквизиты: Финансовые риски, Учет и отчетность в финансовых  и бюджетных 

органанизациях 

Цель изучения:  формироввание теоретических знаний и практических навыков в 

области планирования бюджетных ассигнований. 

Краткое содержание курса: Экономическое значение планирования бюджетных 

ассигнований. История возникновения и развития планирования бюджетных 

ассигнований. Прогноз социально-экономического развития и бюджетных параметров. 

Структурная характеристика планирования бюджетных ассигнований Республики 

Казахстан. Основные принципы и методы финансирования бюджетных ассигнований. 

Организация учета исполнения республиканского бюджета в департаменте Казначейства 
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Министерства Финансов РК. Планирование и прогнозирование поступлений в бюджет. 

Бюджетирование ориентированное на результаты (БОР)- основа новой организации 

бюджетного процесса в Казахстане.  Порядок составления и рассмотрения проектов 

стратегических планов и бюджетных заявок в Казахстане. Особенности планирования и 

формирования расходов по уровням бюджетной системы. Особенности планирования и 

формирования расходов бюджета на социальное обеспечения и государственные услуги 

общего характера. Планирование и формирование расходов на культуру, спорт, туризм и 

информационное пространство. Формирование расходов бюджета на оборону, 

общественный порядок и безопасность. Особенности планирования и формирования на 

другие сферы государственного бюджета. Формирование расходов бюджета на сельское, 

лесное, 

Результаты обучения: Знать  основы финансово-бюджетного прогнозирования и 

планирования;основы прогнозирования и планирования расходов бюджета; основы 

прогнозирования и планирования доходов бюджета;основы планирования при 

осуществлении бюджетного регулирования;основы финансового планирования в 

бюджетных учреждениях и коммерческих организациях. 

Иметь навыки выполнения качественного и количественного анализа в соответствии с 

методическими требованиями; уметь  - практически использовать теоретический 

материал,- решать задачи, составлять логические схемы по изучаемым вопросам,- быть 

готовыми к выполнению индивидуального задания.Иметь представление о зависимости 

бюджетного прогнозирования и планирования от экономической, финансовой и 

социальной политики государства, а также о влиянии на них политических факторов;  

о направлениях совершенствования бюджетного планированияуметь использовать 

прогнозные показатели макроэкономического развития страны в финансовом 

планировании;планировать и прогнозировать доходы бюджетов всех уровней бюджетной 

системы;планировать и прогнозировать расходы бюджетов всех уровней бюджетной 

системы.  

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

KBKT 3306 Коммерциялық банктегі қаржылық талдау 

 

Пререквизеттері: ХҚЕС сәйкес қаржылық есеп. 

Постреквизиттері: Банктік тәуекелділік. 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, коммерциялық банктің қаржылық есеп 

беруін талдаудың  тәжірибелік дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау 

жолымен әдістемелік негіздерін иемденудің қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны:  «Коммерциялық банктегі қаржылық талдау» курсының 

пәні, әдістері мен есебі. Қаржылық есеп беру коммерциялық банктегі қаржылық 

талдаудың ақпараттық негізі ретінде. Банктік ресурстардың қалыптасуы бойынша 

коммерциялық банктегі қаржылық  талдау. Кірістер мен шығындар есебінің негізінде  

коммерциялық банктегі қаржылық қорытындыларын талдау. Қазақстан Республикасында 

коммерциялық банктер қызметін реттеу.  Банктік қауіп – қатерді талдау.   

Оқыту нәтижесі: Білу: - коммерциялық банктер жұмыстарының негізгі бағыттарының 

мазмұнын;  

- есеп-кассалық әдістемені жүргізу, депозиттік,  несиелік, инвестициялық және валюталық 

операцияларды білу;- әлемдік тәжірибеде нарықты реттеу үшін қаржылық-несиелік 

құралдарды қолдану. ҚР-ның банктік жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, 

коммерциялық банктер қызмет етуінің механизмін түсіну.  Макро және микро деңгейде 

ақшалай-несиелік саясатты жүргізу шегінде шараларды ұйымдастыра білу; банктер мен 

қаржылық институттар жүйесінде коммерциялық банктерде орнын анықтай білу. 

Мәселені тұжырымдауға және оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын болу; 
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коммерциялық банктің қаржылық жағдайын талдау, заемщиктің несиеқабілеттілігі мен 

оны бағалай білу.  

Қаржылық нарық жағдайында ақпаратты түсіндіре білу.  Білу: - қаражаттар және банктік 

шаруа және басқа экономикалық жағдаят ғылымдар бойынша әдебиетті іздеу және 

қолдану сияқты зерттеуші жұмысқа қатынас болатын мәліметтер басқа көздерін білу. - 

материалдарды дербес үйренуге қажетті үйрену үшін қаржылық талдау әдістерімен және 

қабылдаулармен танысу керек, қызметтер жеке тұрғылардағы сияқты талдау және 

кризистік жағдайда банк қызметін кешенді түрде бағалай білу керек.   

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

FACB 3306 Финансовый анализ в коммерческих банках 

 

Пререквизиты:  Финансовый учет в соответствии с МСФО. 

Постреквизиты: Банковские риски. 

Цель изучения: Формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков финансовго анализа в 

коммерческих банках, необходимых в практической работе. 

Краткое содержание курса: Предмет, методы и задачи курса «Финансовый анализ в 

коммерческих банках». Финансовая отчетность как информационная основа финансового 

анализа в коммерческих банках. Анализ деятельности коммерческого банка по 

формированию банковских ресурсов. Анализ деятельности коммерческого банка по 

размещению банковских ресурсов. Анализ финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка на основании отчета о прибылях и убытках. Регулирование 

деятельности коммерческих банков в РК. Анализ банковских рисков. 

Результаты обучения:  знать направления и пути осуществления стратегического и 

финансового планирования в коммерческих банках. Иметь навыки выполнения 

качественного и количественного анализа в соответствии с методическими требованиями; 

уметь - применять методы и инструменты финансового анализа. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь  выявлять 

причино-следственные связи и проводить выбор приемов их качественного измерения; 

устанавливать степень влияния факторов на изменение результатного показателя; 

прогнозировать различные показатели функционирования банка на предстоящей период. 

Уметь собирать необходимый статистический материал для анализа основных 

направлений деятельности коммерческого банка;  использовать методики финансового 

анализа для оценки финансового состояния, кредитоспособности, инвестиционной 

привлекательности. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

теории и практики финансового анализа в банках второго уровня; уметь правильно 

использовать методологию и методы анализа оценивать состояние экономики банка, его 

потенциала, выполнение нормативов, планов развития и договоров, эффективность 

реализации реформ, проводимых через банковскую систему. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

KBKET 3306 Коммерциялық банктің қаржылық есебін талдау 

 

Пререквизеттері: Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары. 

Постреквизиттері: Банктік тәуекелділік 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, коммерциялық банктің қаржылық есеп 

беруін талдаудың  тәжірибелік дағдыларын алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау 

жолымен әдістемелік негіздерін иемденудің қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: Коммерциялық банктегі қаржылық талдау ерекшеліктерін 
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ұйымдастыру.   Банк балансының әдістері мен тәсілдерін талдау. Жекеменшік жағдайы 

мен банк жұмылдырған құралдарын талдау. Банктің коммерциялық қауіп – қатерлерін 

талдау. Коммерциялық банктің қаржылық қызметінің қорытындысын талдау.  ҚР-ның 

Ұлттық банкімен бекітілген, пруденциалдық нормативтерінің орындалуын талдау.  

Мировая Талдаудың әлемдік тәжірибесі мен банктік қызметті реттеу.  

Оқыту нәтижесі: Бағдарлама жетекшісі: Білу: - коммерциялық банктер жұмыстарының 

негізгі бағыттарының мазмұнын;  - есеп-кассалық әдістемені жүргізу, депозиттік,  

несиелік, инвестициялық және валюталық  перацияларды білу; - әлемдік тәжірибеде 

нарықты реттеу үшін қаржылық-несиелік құралдарды қолдану.  

ҚР-ның банктік жүйесінің қызмет ету ерекшеліктерін, коммерциялық банктер қызмет 

етуінің механизмін түсіну.   Макро және микро деңгейде ақшалай-несиелік саясатты 

жүргізу шегінде шараларды ұйымдастыра білу; банктер мен қаржылық институттар 

жүйесінде коммерциялық банктерде орнын анықтай білу. Мәселені тұжырымдауға және 

оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын болу; коммерциялық банктің қаржылық жағдайын 

талдау, заемщиктің несиеқабілеттілігі мен оны бағалай білу. Қаржылық нарық 

жағдайында ақпаратты түсіндіре білу.  Білу: - қаражаттар және банктік шаруа және басқа 

экономикалық жағдаят ғылымдар бойынша әдебиетті іздеу және қолдану сияқты 

зерттеуші жұмысқа қатынас болатын мәліметтер басқа көздерін білу.  материалдарды 

дербес үйренуге қажетті үйрену үшін қаржылық талдау әдістерімен және қабылдаулармен 

танысу керек, қызметтер жеке тұрғылардағы сияқты талдау және кризистік жағдайда банк 

қызметін кешенді түрде бағалай білу керек.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

AFOKB 3306 Анализ финансовой отчетности коммерческого банка 

 

Пререквизиты:  Международные стандарты финансовой отчетности 

Постреквизиты: Банковские риски 

Цель изучения. Формирование у студентов аналитического мышления путём освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков анализа финансовой 

отчетности коммерческого банка, необходимых в практической работе 

Краткое содержание курса: Особенности организации финансового анализа в 

коммерческих банках. Методы и способы анализа баланса банка. Анализ состояния 

собственных и привлеченных средств банка Анализ коммерческих рисков банка   Анализ 

финансовых результатов деятельности коммерческого банка. Анализ выполнения 

пруденциальных нормативов, установленных Нацбанком РК. Мировая практика анализа и 

регулирования банковской деятельности. 

Результаты обучения: Знать: содержание основных направлений работы коммерческих 

банков;  - методику ведения расчетно-кассовых, депозитных, кредитных, инвестиционных 

и валютных операций; - мировую практику использования финансово-кредитных 

инструментов для регулирования рынка. Понимать механизм функционирования 

коммерческих банков, особенности функционирования банковской системы РК. Иметь 

навыки организации  мероприятий в рамках проводимой денежно-кредитной  политики на 

микро- и макро уровнях; уметь определять место  коммерческого банка  в системе 

финансовых институтов и банков. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения; уметь оценить и анализировать финансовое 

состояние коммерческого банка, кредитоспособность заемщика. Умение представить 

информацию о ситуации на финансовом рынке. Уметь:- искать и использовать литературу 

по финансам и банковскому делу и другим экономическим наукам, также как и другие 

источники информации, имеющие отношение  к исследовательской работе. - 

самостоятельно изучать материал необходимый для продолжения обучения. 

Познакомиться с методами и приемами финансового анализа, уметь анализировать и 
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критически оценивать как отдельные аспекты деятельности банков, так и деятельность 

банка в комплексе. 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

MB 3306 Мемлекеттік бюджет 

 

Пререквизеттері: Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Халық және шаруашылық субъектеріне салық салу, Салықты 

жоспарлау, Салықтық бақылау. 

Оқу мақсаты: мемлекеттік бюджет облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік бюджет экономиканы басқарудың құралы 

ретінде.   Бюджеттік жүйе. Бюджеттің жеке түрлерінің экономикалық мазмұны мен  

сипаттамасы. Бюджеттік жіктеу. Бюджетаралық қатынастарды реттеу механизмі.  

Бюджеттік жүйені басқару. Бюджет түсімдерінің экономикалық сипаттамасы.   Бюджетке 

түсімдерді жоспарлау негізі.  Мемлекеттік бюджетті шығындау жүйесі.  Бюджеттердің 

теңгерімділігі, тапшылық, профицит. Бюджеттік үрдісті ұйымдастыру негізі.  Бюджеттік 

бақылауды ұйымдастыру.   

Оқыту нәтижесі: Қоғамдық орнын толтыруда оның мәнін, функцияларын  мемлекеттік 

бюджеттің негізгі ұйымдарын білу. Қаржы жүйелерінің ұйымдарын ; қаржы саясатын 

және қаржы тетігін түсіну; Зерттеу жұмысын жүргізу дағдысының болуы. Білу: 

қоғамдарға әлеуметтік - экономикалық жағдаят дамытуларға нақты шарттарда қолдану 

керек. Абстрактілі логикалық ойлаудың дағдысының болуы. Білу: тиімді бюджеттік 

саясаттарды таңдау негізінде есепке алулар және есеп берулер ұйымдары тиімді жүйеде 

істеп шығару керек, индукциялар және дедукцияның және кризистік талдаудың әдістерін 

қолданулар және қолданулар дағдысын алу керек. Білу: жұмыс істейтін тәжірибені 

қолдану керек, алдыңғы қатарлы технологиялар облысында білімдер алу үшін жеткілікті 

әзірлеуді алу керек.Бюджеттік жоспарлауда шаруашылық тәжірибені белсенді қолдана 

білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

GB 3306 Государственный бюджет 

 

Пререквизиты:  Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Налогообложение  хозяйствующих субъектов и населения, Налоговое 

планирование,Налоговый контроль. 

Цель изучения. формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

государственного бюджета. 

Краткое содержание курса: Государственный бюджет как инструмент управления 

экономикой. Бюджетная система. Экономическое содержание и характеристика 

отдельных видов бюджета. Бюджетная классификация. Механизм регулирования 

межбюджетных отношений. Управление бюджетной системой. Экономическое 

содержание поступлений в бюджет. Основы планирования поступлений в бюджет. 

Система расходов государственного бюджета. Сбалансированность бюджетов, дефицит, 

профицит. Основы организации бюджетного процесса. Организация бюджетного 

контроля. 

Результаты обучения: Знать: основы  организации государственного бюджета его 

сущность, функции  в общественном  воспроизводстве. Понимать: организацию 

финансовой системы; финансовую политику и финансовый механизм; государственное 

финансовое регулирование экономики.иметь навыки ведения исследовательской работы. 
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Уметь: применять в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 

Иметь навыки: абстрактного логического мышления.  Уметь: вырабатывать рациональную 

систему организации учета и отчетности на основе выбора эффективной бюджетной 

политики, иметь навык применения и использования методов индукции и дедукции и 

критического анализа. Уметь:  использовать действующую практику, иметь достаточную 

подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий. Уметь активно 

использовать действующую хозяйственную практику  при  бюджетном планировании  

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

MK  3306 Мемлекеттік қаржы 

 

Пререквизеттері: Салықтардың теориясы мен ұйымы 

Постреквизиттері: Шет мемлекеттердің салығы, Салық әкімшіліктенуі. 

Оқу мақсаты: мемлекеттік қаржы облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: мемлекеттік қаржы әлеуметтік – экономикалық ғылым 

ретінде, берілген пән мемлекеттік қаржы түсінігін, қаржылық қатынастар жүйесіндегі 

олардың орны мен ролін зерттейді.   Мемлекеттік қаржы құрамын, оның жіктелу сипатын. 

Қаржылық жүйе құрылымындағы бейнесі.   «Мемлекеттік қазына» түсінігі. 

Республикалық және жергілікті қазына құрамы. Мемлекеттік бюджет мәні, оның 

спецификалық белгілері. Мемлекеттік бюджет кірістері мен шығыстарының құрамы. 

Салықтар бюджеттің негізгі табыс түрі ретінде. Бюджет балансы, бюджет тапшылығы. 

Бюджеттің жіктелуі. Бюджеттің қалыптасу принциптері. Бюджеттік жүйе мен бюджеттік 

құрылым.  Бюджеттік процесс, оның кезеңдері. 

Оқыту нәтижесі: Білу: осы пәндер дәрежелер және ұғымдар негіздерін, қолдану бойынша 

жұмыс істейтін тәжірибені белсенді қолдану үнемдеулерде және қаражаттарда нарықтық 

бастады.  Бюджеттік шығыстарға формаларға ресімдеуде жаттығу дағдыларын алу керек 

мемлекеттік қарыздарды; Функционалдық жүйелер құрастыруларын – қаржы жоспарлау 

және болжау, бақылау, заңға сүйенген, қаржы нарықтарын білу.  Теориялық 

материалдарды жаттығуда қолдана білу керек, есептерді шешу, оқылатын сұрақтар 

бойынша логикалық схемалар құрау керек, болу дайын жеке тапсырмаға орындауға.  

Мәселені тұжырымдауға және оны шешу жолдарын көрсетуге  дайын болу;   Қарж ылық 

категориялармен, түсініктермен, терминдермен, олардың жіктелуімен; елдің әлеуметтік-

экономикалық процестерінің мәні мен орнын түсіну.   Озық технологиялар облысында 

білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу.  Мемлекеттің дамуындағы экономиканы 

қаржылық реттеудің нысандары мен әдістерін қолдана білу. 

Бағдарлама жетекшісі:  Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

 

 

GF 3306 Государственные финансы 

 

Пререквизиты:  Теория и организация налогов 

Постреквизиты: Налoги зарубежных государств, Налоговое администрирование. 

Цель изучения. формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

государственных финансов. 

Краткое содержание курса: Государственные финансы как социально-экономическая 

наука, данная дисциплина изучает понятие государственных финансов, их место и роль в 

системе финансовых отношений. Состав государственных финансов, их 

классификационные черты. Отражение в структуре финансовой системе. Понятие 
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«государственная казна». Состав республиканской и местной казны. Сущность 

государственного бюджета, его специфические признаки. Состав доходов и расходов 

госбюджета. Налоги как основной вид доходов бюджета. Баланс бюджета, дефицит 

бюджета. Бюджетная классификация. Принципы построения бюджета. Бюджетная 

система и бюджетное устройство. Бюджетный процесс, его этапы.  

Результаты обучения: Знать: основы  организации государственных финансов его 

сущность, функции  в общественном  воспроизводстве. Понимать: организацию 

финансовой системы; финансовую политику и финансовый механизм; государственное 

финансовое регулирование экономики.иметь навыки ведения исследовательской работы. 

Уметь: применять в конкретных условиях социально-экономического развития общества. 

Иметь навыки: абстрактного логического мышления.  Уметь: вырабатывать рациональную 

систему организации учета и отчетности на основе выбора эффективной бюджетной 

политики, иметь навык применения и использования методов индукции и дедукции и 

критического анализа. Уметь:  использовать действующую практику, иметь достаточную 

подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий. Уметь активно 

использовать действующую хозяйственную практику  при  бюджетном планировании  

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 

Кафедра: Учет  и финансы  

 

TShSSS 4307 Тұрғындар және шаруашылық субъектеріне салық салу 

 

Пререквизеттері: Мемлекеттік бюджет/ 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: тұрғындар және шаруашылық субъектеріне салық салу облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Халық және шаруашылық субъектеріне салық салудың 

нормативті-құқықтық базасы. Корпоравтивті табыс салығы. Жеке табыс салығы. Халық 

және шаруашылық субъектеріне салық салудың мүлігі. НДС субъектілері және 

объектілері. Қажетке салық түрлердің акциздері. Халық және шаруашылық субъектеріне 

салық салу құрылымындағы әлеуметтік салық рөлі. Қазіргі заманда  жер қойнауын 

пайдаланушыларға салық салу.  Шаруашылық субъектілеріне бизнес саласындағы салық 

салу.  Жеке тұлғалар мен заң тұлғаларына салық салуды басқарудың режимі. 

Оқыту нәтижесі: Тұрғындар және шаруашылық субъектілеріне салық салу негізгі 

жағдайы мен концепциларын, оның қағидаттары, формалары мен әдістерін, оның негізін 

түсініп білуі қажет.  Қазіргі әдістемелік талаптарға сәйкес салық есептеулерінің 

орындалуына дағдыларының болуы; фиксация әдістері мен ақпаратты өңдеуді 

практикалық негізде қолдана білу. Мәселені шешуге дайындығы мен оны шешу жолдарын 

көрсету қабілеттілігінің болуы,  кәсіпорында салық мәселесін бағалай білу.  

Кәсіпорында салық бақылауын жүргізу, салық төлемдерінің максималды есептеу 

мүмкіндіктерін оптимизациялауды негіздей білу. Салық салу облысында және оны 

жоспарлау облысында білімін шыңдауға жеткілікті дайындыққа ие болу, салықты 

болжамдаудың жақсарту жолдарын қарастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

NHSN 4307 Налогообложение  хозяйствующих субъектов и населения 

 

Пререквизиты: Государственный бюджет 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогообложения хозяйствующих субъектов и населения . 

Краткое содержание курса: Нормативно-правовая база налогообложения 
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хозяйствующих субъектов и населения,  Подоходное налогообложение. Корпоративный 

подоходный налог. Индивидуальный подоходный налог.  Налог на собственность 

хозяйствующих субъектов и населения.  Субъекты и объекты НДС. Акцизы как 

разновидность налога на потребление.  Роль социального налога в структуре налогов 

хозяйствующих субъектов. Налогообложение недропользователей в современных 

условиях. Налогообложение хозяйствующих субъектов в области игорного бизнеса.  

Управление режима налогообложения для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения хозяйствующих субъектов 

и населения; формы и способы их налогообложения, понимать механизм исчисления 

налогов. Иметь навыки исчисления налогов, сборов, пошлин и других обязательных 

платежей, предприятия  и населения. Уметь вырабатывать   рациональную систему  

организации налоговой политики на основе выбора эффективной учетной политики, 

базирующейся на соблюдении действующего законодательства и принципах укрепления  

экономики хозяйствующего  субъекта. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения. Уметь  рассчитывать суммы налогов, подлежащих  

перечислению в бюджет хозяйствующих субъектов и других платежей. Уметь провести 

расчеты по налогам  и населения предприятия. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области передовых технологий;  уметь генерировать пути 

улучшения  системы налогообложения в РК. 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: Учет  и финансы 

 

ShMS 4307 Шет мемлекеттердің салығы 

 

Пререквизеттері: Мемлекеттік қаржы 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: шет мемлекеттердің салығы облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салық жүйелерін құрудың негізгі принциптері. Салықты 

төлеуді бақылау және салық қызметтерін ұйымдастыру. Ұлыбританияның салық жүйесі. 

Францияның салық жүйесі. Италияның салық жүйесі. Швецияның салық жүйесі. 

Испанияның салық жүйесі.  Америка Құрама Штаттарының салық жүйесі. Германияның 

салық жүйесі. Ресей Федерацияның салық жүйесі. 

Оқыту нәтижесі: Шет мемлекеттерде салықтарды есептеу қағидалары мен элементтерін 

білу керек.  

Шетел мемлекеттерінде салық өндірулер облысында шығыс формалар ресімдеулерге 

жаттығу дағдыларын алу керек. 

Шетел елдерге салық өндірулерге әкімшілік етулерге облысында нақты жағдайлар   

талдай білу керек және алған білімдерге тәжірибеде дұрыс қолдану керек.  

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі;  

Шетел мемлекеттерінің дағдылармен, ұғымдармен, терминдермен, олардың 

классификациясымен ; мән және орын талқылану салық елдерге әлеуметтік - 

экономикалық жағдаят процесстерінде шетел мемлекеттерінің теориямен және 

тәжірибелерін құрастыру. 

Озық технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу; 

Үнемдеулермен қаржы реттеулер формаларын және әдістерін қолдана білу сол немесе 

басқа кезеңге мемлекеттер дамытулар жасау.  

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

NZG  4307 Налoги зарубежных государств 
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Пререквизиты: Государственные финансы 

Постреквизиты: профессиональная деятельность. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогообложения зарубежных государств . 

Краткое содержание курса: Основные принципы построения налоговых систем. 

Организация налоговых служб и контроль над уплатой налогов. Налоговая система 

Великобритании. Налоговая система Франции. Налоговая система Италии. Налоговая 

система Швеции. Налоговая система Испании. Налоговая система Соединенных Штатов 

Америки. Налоговая система Германии. Налоговая система Российской Федерации.      

Результаты обучения: Знать основы теории налогообложения зарубежных государств, 

понимать механизм исчисления налогов. Иметь навыки исчисления налогов, сборов, 

пошлин и других обязательных платежей, предприятия и населения. Уметь вырабатывать   

рациональную систему  организации налоговой политики на основе выбора эффективной 

учетной политики, базирующейся на соблюдении действующего законодательства и 

принципах укрепления  экономики хозяйствующего субъекта.Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения, уметь  рассчитывать 

суммы налогов подлежащих перечислению в бюджет;уметь провести расчеты по налогам 

и населения предприятия.Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в 

области передовых технологий; уметь генерировать пути улучшения  системы 

налогообложения в РК. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

SZh 4308 Салықты жоспарлау 

 

Пререквизеттері: Салық және салық салу  

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: салықты жоспарлау облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салықты жоспарлаудың табиғаты, 

қажеттілігі,экономикалық мәні. Салықтық жоспарлау салықты тетік элементі ретінде. 

Бюджеттік-салықтық жоспарлау және болжау.  Жалпымемлекеттік салықты жоспарлау 

кезеңдері. Салықты жоспарлау және оның қаржылық-шаруашылық субъектілер 

қызметінің рөлі. Кәсіпорындағы ішкі салықт жоспарлау. Стратегиялық салықты 

жоспарлау. Әлем тәжірибеде салықты жоспарлау. Жеке және корпоративті халықаралық 

салықты жоспарлау. Халықаралық конвециялар. 

Оқыту нәтижесі: Салықты жоспарлаудың қажеттілігі, табиғаты, экономикалық мәні. 

Салықтық жоспарлау салық механизмінің элементі ретінде. Бюджеттік-салықтық 

жоспарлау және болжау. Жалпымемлекеттік салықтық жоспарлаудың кезеңдері. 

Салықтық жоспарлау, қаржылық-шаруашылық қызметінің, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің  және оның рөлі. Кәсіпорында ішкі салықты жоспарлау.стратегиялық 

салықтық жоспарлау. Әлем тәжірибесінде салықты жоспарлау.  Жеке және корпоративті 

халықаралық салықты жоспарлау. Халықаралық конвенциялар. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

NP  4308 Налоговое планирование 

 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 
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навыков в области налогового планирования. 

Краткое содержание курса: Экономическая сущность, природа, необходимость 

налогового планирования. Налоговое планирование как элемент налогового механизма. 

Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование Этапы общегосударственного 

налогового планирования Налоговое планирование и его роль в финансово хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. Внутреннее налоговое планирование на 

предприятии. Стратегическое налоговое планирование. Налоговое планирование в 

мировой практики. Индивидуальное и корпоративное международное налоговое 

планирование. Международные конвенции. 

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового контроля, его 

принципы, формы и методы, понимать основы налогового планирования. Иметь навыки 

выполнения налоговых расчетов в соответствии с современными методическими 

требованиями;  уметь на практической основе методов фиксации и обработки 

информации. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения, уметь  оценить налоговую проблему на предприятии. Уметь обосновывать 

действия по  аксимальному учету возможностей оптимизации налоговых платежей, 

проведение налогового планирования на предприятиях. 

Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области налогообложения и 

его планирования и контроля; уметь генерировать пути улучшения налогового 

планирования и прогнозирования. 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

STB 4308 Салық түсімін болжау  

 

Пререквизеттері: Салықтардың теориясы мен ұйымы 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: салық түсімін болжау облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Жоспарлаудың және болжаудың түсінігі. Болжау әдістері. 

Жоспарлардың және болжаулардың белгісіздіктері және қателері. Мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі жоспарлау және болжау. Бюджетке салықтық түсімдердің түсуін жоспарлау 

және болжау процесін ұйымдастыру. Мемлекеттің саяси және экономикалық салығына 

түсімдерді жоспарлау және болжау. Бөлек түрдегі салықтардың түсімдерін болжау әдәсі. 

Кәсіпорында салықтық жоспардаудың функциялары және түсінігі. Халықаралық салықты 

жоспарлау. 

Оқыту нәтижесі:  Салықтық өндіруде болжауларға және жоспарлау негіздерін білу 

мемлекеттік және ішкі фирмалық деңгейлерге, салық төлеушілердің ұйымдардың салық 

міндеттемелерінің жоспарлы есеп айырысулардың әдістері және ұйымдарын білу; 

ұйымдарға салық міндеттемелерін есеп айырысуларға әдістерге барлық деңгейлеріне 

бюджеттерге салық табыстарға болжауларға және жоспарлаулар мерзімге, әдістерге 

жоспарланатын және мемлекетке. Басқа бюджеттік емес қорлардың салықпен есеп 

айырысу міндеттерін жоспарлау.  

Әдістемелік талаптармен сәйкестікте сапалы және сандық талдаудың орындауларға 

дағдылар алу керек; салық төлемдеріне болжауларына және жоспарлауларына барлық 

процесстеріне талдау өткізе білу микродеңгейде кезекті қаржы және орта мерзімді 

алғышарт жылына; салық кірісінің мерзімін ұзартқан бюджет бойынша болжаудың және 

жобалаудың әзірлеулері және мемлекеттік бюджеттік емес қорлардың бюджеттерін) 

деңгейлер (бойынша орта мерзімді алғышартқа және кезекті қаржы жылына).  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 
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PNP 4308 Прогнозирование налоговых поступлений 

 

Пререквизиты: Теория и организация налогов 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области прогнозирования налоговых поступлений. 

Краткое содержание курса: Понятие прогнозирования и планирования. Методы 

прогнозирования.  Ошибки и  неопределенности планов и прогнозов.  Прогнозирование  и 

планирование в системе государственного управления. Организация процесса 

прогнозирования и планирования налоговых поступлений в  бюджет. Прогнозирование и 

планирование налоговых поступлений в экономической и налоговой политике 

государства. Методы прогнозирования поступлений по отдельным видам налогов.  

Понятие и функции налогового планирования на предприятии. Международное налоговое 

планирование. 

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового 

прогнозирования, его принципы, формы и методы, понимать основы налогового 

прогнозирования. Иметь навыки выполнения налоговых расчетов в соответствии с 

современными методическими требованиями;  уметь на практической основе методов 

фиксации и обработки информации. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения, уметь  оценить налоговую проблему на 

предприятии. Уметь обосновывать действия по максимальному учету возможностей 

оптимизации налоговых платежей, проведение налогового прогнозирования на 

предприятиях. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

налогообложения и его планирования , уметь генерировать пути улучшения налогового  

прогнозирования. 

Руководитель программы:  Джукеева К.К. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

 

KBUEEB 4309 Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы есеп және есеп беру 

 

Пререквизеттері: Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: қаржы және бюджеттік ұйымдардағы есеп және есеп беру облысында 

студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Республикалық және бюджететердің бухгалтерлік 

есептерді ұйымдастыру. Бюджеттік лимиттер және шығыстар ұйымдарда ұсынылатын 

есебінен республикалық және жергілікті бюджеттерді  есепке алу. Бюджетті 

классификация. Бюджет жүйесін басқарудың қаржы органдарының жұмысы. Ақша 

қаражаттар есебінің ерекшеліктері. Негізгі қаражаттарды есептеу. Еңбек ақы есебін санау.  

Бюджетке төлінетін төлемдер бойынша айырысу. Қорлар мен нысаналы мақсаттағы 

қаражаттар. 

Оқыту нәтижесі:  Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

қаржылық бақылау процесстері туралы ұсыныс алу керек.Қаржы бақылауының 

тағайындауын, затын және жүйесін түсіну керек. Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы 

қаржылық бақылау және аудит қаржылық бақылауының негізгі дәрежелерге және 

қағидалар түралы жаттығу және теориялық дағдыларын алу керек. Ғылыми қалыптастыру 

– қаржы бақылауының әдістемелік қамтамасыз етуі.Нақты есеп пен қорытындыларға 

сүйене отырып, бақылау мен тексеру мәселелерін негіздей білу. Қаржы және бюджеттік 

ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудитта қаржы бақылауының талқыланған 

формалары және әдістерін жан-жақты қолдану керек. Тетіктердің жүйесін білу, қаржы 

бақылаудың қағидаларды және әдістемелікті және аудитін, әдеп – қаржы бақылауының 
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заңға сүйенген тетіктері және концептуалды негіздері және оның тәжірибеде жүйелі түрде 

жетілдіруін білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

UOFBO 4309 Учет и отчетность в финансовых  и бюджетных органанизациях 

 

Пререквизиты: Планирование бюджетных ассигнований 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области учета и формирования отчетности финансовых и бюджетных 

организаций. 

Краткое содержание курса: Организация бухгалтерского учета в организациях, 

содержащихся. за счет республиканского и местных бюджетов. Учет бюджетных лимитов 

и расходов в организациях содержащихся за счет республиканских и местных бюджетов. 

Бюджетная классификация. Работа финансовых органов по управлению бюджетной 

системой. Особенности учета денежных средств. Учет основных средств. Учет расчетов 

по оплате труда. Учет и отчетность расчетов по платежам в бюджет. Фонды и средства 

целевого назначения. 

Результаты обучения: Знать основы учета  и отчетности в финансовых и бюджетных 

организациях;. Иметь навыки выполнения качественного и количественного анализа в 

соответствии с методическими требованиями, уметь анализировать учетную 

документацию. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути 

ее решения, уметь оценить качество учетной документации с точки зрения введения 

правильного учета. Уметь организовать проведение учета и отчетности в финансовых и 

бюджетных организациях, иметь навыки выполнения качественного и количественного 

анализа в соответствии с методическими требованиями. Уметь обрабатывать 

аналитическую информацию для принятия решений о целесообразности и необходимости 

осуществления отдельных хозяйственных операций.    

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

KBUKBA 4309 Қаржы және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит  

 

Пререквизеттері: Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау. 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: қаржы және бюджеттік ұйымдардағы қаржылық бақылау және аудит 

облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы бақылаудың жүйесі, пәні мен мәні. Қаржылық 

бақылаудың және аудиттің әдістері мен принциптері, механизм жүйесі. Қаржылық 

бақылауды және аудитті ғылыми –әдістемелік қамтамасыз ету. Аудиттің және қаржылық 

бақылауды ақпаратпен қамтамасыз ету. Аудиттің және қаржылық бақылаудың этикалық-

құқықтық механизмдері. Аудиттің және қаржылық бақылаудың концептуалды негіздері. 

Бақылау іс-шараларын өткізудің спецификасы. 

Оқыту нәтижесі: Салық өндіруде болжауларға және жоспарлау негіздеріне мемлекеттік 

және ішкі фирмалық деңгейлерге, салық төлеушілердің ұйымдардың салық 

міндеттемелердің жоспарлы есеп айырысулардың әдістерін және ұйымдарын білу;  

Бюджеттік емес қорлар.  

Әдістемелік талаптармен сәйкестікте сапалы және сандық талдау орындаулар дағдыларын 

алу керек; Салық төлемдеріне болжауларына және жоспарлауларына барлық 

процесстерінің талдауын   өткізе білу микродеңгейде кезекті қаржы және орта мерзімді 



 258 

алғышарттарын өткізу;  

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі.  Ұйымдардың 

дамытулары қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді қаржы саясаттар және стратегиялары 

әзірлеумен басқара білу керек, ашық-заңға сүйенген білімдеріне қаржы-экономикалық 

жағдаят тиімділіктеріне, және қаржы саясаттарына белгілеріне негізінде қаржы-несие 

және олардың жеке бөлімшелеріне бөлу; қамтамасыз ету қабілеттілікпен игерілген және 

бекіткен бюджеттер орындау бойынша жұмыстар ұйымды; жүзеге асыру қабілеттілікпен 

облыста кәсіби қаржы қызметке салаға қаржы жататын зерттехатын процесстердің, 

құбылыстардың және объекттердің теориялық иновых эконометрикалық үлгілердің 

әзірлеуді және қарызды, бағаны беру және түсіндіріп беру нәтижелерге зерттеулерге 

жүрісте алу қабілеттілігі. Ұйымда болатын салық жоспарлауды дербес жүзеге асыра білу 

керек, ұйымға салық жүктемесін талдау және жоспарлау бойынша есеп айырысулар өткізу 

керек, салық міндеттемелердің ықшамдаулар қабылдауларын қолдану керек; салық 

туралы және жиын жеңілдіктері туралы заңмен бекітілгендерді дұрыс қолдана білу.  

Озық технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу;  

Дамыту үшін кәсіби қызметте салада жаңа мәліметті шығару қабілеттілігінің болуы, 

қорғауларға ақпараттық қауіпсіздікке, сол санда негізгі талаптар мемлекеттік құпияны 

сақтау; дербес меңгеру қабілеттілікпен қаржы-несие саласында кәсіби қызмет 

профильінде ауысымда жаңа дағдылар және білулер; зерттеуші және жобалық 

жұмыстарға ұйымда білулерге және дағдыларға тәжірибеде қолдануға қабілеттілікпен, 

ұжымды басқара білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

FСAFBO 4309Финансовый контроль и аудит  в финансовых и бюджетных 

организациях 

 

Пререквизиты: Планирование бюджетных ассигнований 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области финансового контроля, аудита в финансовых и бюджетных 

организациях.            

Краткое содержание курса: Назначение, предмет и система финансового контроля. 

Система механизмов, принципы  и методология финансового контроля и аудита. Научно – 

методическое обеспечение финансового контроля и аудита. Информационное обеспечение 

финансового контроля и аудита. Этико – правовые механизмы финансового контроля и 

аудита. Концептуальные основы финансового контроля и аудита. Специфика проведения 

контрольных мероприятий. 

Результаты обучения: Знать основы финансового контроля и аудита в финансовых и 

бюджетных организациях, понимать основы финансового контроля и аудита в 

финансовых и бюджетных организациях. Иметь навыки выполнения качественного и 

количественного анализа в соответствии с методическими требованиями, уметь 

анализировать учетную документацию. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения, уметь оценить качество учетной документации с 

точки зрения введения правильного учета. Уметь организовать проведение финансового 

контроля и аудита в финансовых бюджетных организациях, иметь навыки выполнения 

качественного и количественного анализа в соответствии с методическими требованиями. 

Уметь обрабатывать аналитическую информацию для принятия решений о 

целесообразности и необходимости осуществления отдельных хозяйственных операций.    

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 
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GT 4310 Жобаны талдау  

 

Пререквизеттері: Салық және салық салу, Қаржылық  менеджмент, Ақпараттық 

экономикалық жүйедегі жаңа технологиялар. 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность. 

Оқу мақсаты: жобаны талдау облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Курстың мақсаттары мен міндеттері, негізгі түсінігі, пәнге 

кіріспе. Кәсіпкерліктің инвестициялық сыпайлықтың түсінігі. Жобалық талдаудың негізгі 

кезеңдері. Жобаның талдау қажеттіліктері. Жоба талдаудың қаржылық-математикалық 

негіздері. Жобалардың капитал құнын бағалау. Жобалардың талдау әдісін бағалау. 

Жобалардың бизнес-жоспарын құрастыру тәртібі. Талдаудың түрлері. Инвестициялық 

тәуекелдерді бағалау. 

Оқыту нәтижесі: Пәнге кіріспе, негізгі түсініктері, мақсаттары және курс міндеттері. 

Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығының түсінігі.жобалық талдаудың негізгі 

кезеңдері. Жобаның инвестициялық қажеттіліктері және оларды қаржыландыру көздері. 

Инвестициялық жобаны қаржылық-математикалық негіздері. Талдау жобанын капитал 

бағасын бағалау.инвестициялық жобалардың бағалауын талдау әдісі. Инвестициялық 

жобалардың бизнес-жоспарын құрастыру тәртібі. Инвестициялаудың тәуекелдерін 

бағалау. 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

AP 4310 Анализ проектов 

 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Финансовый менеджмент, Новые технологии 

в информационных экономических системах. 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области аналиа проектов. 

Краткое содержание курса: Введение в предмет, основные понятия, цели и задачи курса. 

Понятие инвестиционной привлекательности предприятия Основные этапы проектного 

анализа. Инвестиционные потребности проекта и источники их финансирования. 

Финансово-математические основы инвестиционного проектирования. Оценка стоимости 

капитала анализа проекта. Методика анализа оценки инвестиционных проектов. Порядок 

составления бизнес-плана инвестиционного проекта Виды анализа, их последовательность 

проведения Оценка рисков инвестирования 

Результаты обучения: Иметь представление: о сущности анализа проектов, их 

необходимости и доходности.   Приобрести практические и теоретические навыки 

относительно основных категорий и принципов анализа проектов и принимать 

инвестиционные решения. Уметь обосновывать выгодность того или иного анализа 

проекта, опираясь на конкретные расчеты и выводы. Всесторонне применять изученные 

методы долгосрочного инвестирования и финансирования, методы финансового 

планирования, Знать: методику управления финансовыми ресурсами предприятия и 

систематически ее совершенствовать на практике 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

AOKKIIKMN  4310 АӨК қаржылық иституттармен инвестициялық қаржыландыру 

мен несиелендіру 

 

Пререквизеттері: Салықтардың теориясы мен ұйымы Қаржыдағы ақпараттық жүйелер.  
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Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: АӨК қаржылық иституттармен инвестициялық қаржыландыру мен 

несиелендіру облысында студенттердің теориялық білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: Агроөндірістік кешеннің тұрақты дамудың теориялық-

әдістемелік негіздері. Қазақстанның АӨК дамудың мемлекеттік қолдауы және заманауи 

жағдайы. АӨК шаруашылық формалары, АӨК қаржы механизмінің әдістері. Заманауи 

жағдайда АӨК механизмдерін қаржыландыру.АӨК қаржыландырудың лизингі және оның 

рөлі. Қазақстанның АӨК қаржылық тұрақты дамудың негізгі бағыттары. 

Оқыту нәтижесі: АӨК тұрақты даму негізін білу; қаржы институттары мен АӨК 

қаржылық институттарын несиелендіру нысандары мен әдістерін қаржыландыру;   

Инвестициялық жобаны қаржылық талдауды жүргізу дағдысының болуы;   

 АӨК несиелендірудің әр түрлі  нысандарын қолдана білу. мәселені түйіндеп және оның 

шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі;  

Болған жағдайда қаржыландыру мен несиелендірудің тиімді нұсқасын таңдай білу.  

АӨК инвесстицияның тиімді бағыттарын түсіндіре білу және АӨК қаржы 

институттарымен субсидирлеу механизмін білу  

АӨК қаржыландыру мен несиелендіру облысында білімдер алу үшін қажетті дайындыққа 

ие болу;   

Қаржыландырудың жаңа әдістерін қолдану мен АӨК қатысты несиелендіру   

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

FKAPKFI  4310 Финансирование и кредитование АПК финансовыми институтами  

 

Пререквизиты: Теория и организация налогов, Информационные системы в финансах  

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области финансирования и кредитования АПК финансовыми институтами.  

Краткое содержание курса: Теоретико-методические основы  устойчивого развития 

агропромышленного комплекса. Современное состояние и государственная поддержка 

развития АПК Казахстана. Формы хозяйствования  в АПК, формы и методы финансового 

механизма в АПК. Механизм финансирования АПК в современных условиях. Правила 

субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам 

субъектов агропромышленного комплекса для финансового оздоровления. Лизинг и его 

роль  в финансировании АПК. Основные направления финансового устойчивого развития 

АПК Казахстана. 

Результаты обучения: Знать особенности (повышенные условия неопределенности и 

риска) и возможности финансирования и кредитования инвестиций в АПК.  Уметь 

осуществлять выбор инвестиционного решения, провести проектный анализ, в т.ч. 

финансовый анализ, дать оценку эффективности  инвестиционного проекта, возможности 

его окупаемости и степени риска. Иметь навыки и достаточную подготовку для 

проведения полноценного анализа,   оценки инвестиционных решений в АПК и выбора 

наиболее приемлемого варианта его финансирования в сложившихся условиях 

финансового рынка. Знать: методику финансирования и управления финансовыми 

ресурсами предприятия и систематически ее совершенствовать на практике.  

Руководитель программы:  Хамбар Б. 

Кафедра: ««Финансов и учета»» 

 

SB 4311 Салықтық бақылау 

 

Пререквизеттері: Мемлекеттік бюджет 
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Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты:  салықтық бақылауды жүргізу мен ұйымдастыру облысында теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтық бақылаудың міндтері мен мақсаттары, 

экономикалық мазмұны. Салықтық бақылаудың классификациясы. Салықтық бақылаудың 

формалары және әдістері. Салықтық міндет. Салық төлеушілердің тіркеу есебі: 

мақсаттары, міндеттері, өткізу тәртібі. Салық салуға байланысты салық салудың 

объектілерінің есебі. Бюджетке түсетін салық төлімдерінің міндетті есебі. Салық 

төлеушілердің салық есебі. Салықтық тексерулер. Камералы бақылау.  Салықтық бақылау 

формасындағы мониторинг. Жылжымайтын мүлікті бақылау. Уәкілетті органдарды 

бақылау. 

Оқыту нәтижесі: Салықтық бақылаудың негізгі жағдайын және тұжырымдамаларын, 

оның қағидаларын, формаларын және әдістерін, негіздерін түсіну салықты жоспарлай 

білу.  

Қазіргі әдістемелік талаптарға сәйкес салық есеп айырысулардың орындау дағдыларын 

алу; мәліметте бекітулерге және өңдеулерге әдістерге жаттығу негізін білу керек.  

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі, әр түрлі әкімшілік 

деңгейлерде салық жүйесін басқарудың мәселелерін бағалай білу.  

Салық төлемдер ықшамдау мүмкіндіктерін максималды есепке алу бойынша әсерлер 

негіздей білу керек, кәсіпорындарда салық бақылауын өткізу. 

Салықты болжамдау облысында білімдер алу үшін жеткілікті дайындыққа ие болу, салық 

заңдылығының жақсару жолдарын жұмылдыра білу.  

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

NK 4311Налоговый контроль 

 

Пререквизиты: Государственный бюджет 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области организации и ведении налогового контроля. 

Краткое содержание курса: Экономическое содержание, цели и задачи налогового 

контроля. Классификация налогового контроля. Формы и методы налогового контроля. 

Налоговое обязательство. Регистрационный учет налогоплательщиков: цели, задачи, 

порядок проведения. Учет объектов налогообложения и объектов, связанных с 

налогообложением. Учет поступлений в бюджет сумм налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. Учет налогоплательщиков налога на добавленную стоимость. 

Правила применения ККМ с фискальной памятью. Налоговые проверки. Камеральный 

контроль. Мониторинг как форма налогового контроля. Контроль налоговых органов за 

производством и реализацией отдельных подакцизных товаров. Контроль за движением 

имущества, обращенного в собственном государства. Контроль над уполномоченными 

органами 

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового контроля, его 

принципы, формы и методы, понимать основы налогового  контроля. Иметь навыки 

выполнения налоговых расчетов в соответствии с современными методическими 

требованиями;  уметь на практической основе методов фиксации и обработки 

информации. Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее 

решения, уметь  оценить налоговую проблему на предприятии. Уметь обосновывать 

действия по максимальному учету возможностей оптимизации налоговых платежей, 

проведение налогового  контроля на предприятиях.  Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области налогообложения и его планирования, уметь генериро-

вать пути улучшения налогового  контроля. 
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Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

CA 4311 Салық әкімшіліктенуі 

 

Пререквизеттері: Мемлекеттік қаржы 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: салық әкімшіліктенуі облысында теориялық білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Салықтық құпия. ҚҚС төлеушілерді тіркеулік есепке алу. 

Салық нысандарын қабылдау, камералдық бақылау.  Салықтық зерттеу. Акцизделетін 

тауарларға бақылау жасау түрінде таңбалау және акциздік постыларды белгілеу. 

Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау. қамтамасыз ету тәсілдері мен, мерзімінде 

орындалмаған салық міндеттемесін орындау. Тәуекелдерді басқару жүйесі. Салықтық 

тексерулер. 

Оқыту нәтижесі: Салықты бақылау концепцияларын және негізгі жағдайларды, оның 

қағидаларын, әдістері мен нысандарын, салықты жоспарлаудың негізін түсіну.   

Қазіргі әдістемелік талаптарға сәйкес салық есептеулерін орындауға дағдысының болуы; 

фиксациялау әдісі мен ақпаратты тәжірибе негізінде өңдей білу.    

Мәселені түйіндеп және оның шешу жолдарын көрсетуге қабілеттілігі, әр түрлі әкімшілік 

деңгейлерде салық жүйесін басқарудың мәселелерін бағалай білу.  

Салық заңдылығына сүйене отырып және салық жүйесін басқару тиімділігін есепке алу 

мүмкіндігін максималдандыру бойынша   қызметтерін негіздей білу.  

Салық жүйесін басқару облысында білімдер алу үшін жеткілікті дайындыққа ие болу, 

салық заңдылығының жақсару жолдарын жұмылдыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

NA 4311 Налоговое администрирование 

 

Пререквизиты: Государственные финансы 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области налогового администрирования. 

Краткое содержание курса: Налоговая тайна. Регистрационный учет плательщиков НДС. 

Прием налоговых форм, камеральный контроль. Налоговое обследование. Контроль за 

подакцизными товарами в форме маркировки и установления акцизных постов. Контроль 

при трансфертном ценообразовании. Способы обеспечения исполнения, не выполненного 

в срок налогового обязательства. Меры принудительного взыскания налоговой 

задолженности. Система управления рисками. Налоговые проверки.  

Результаты обучения: Знать основные положения и концепции налогового 

администрирования, его принципы, формы и методы, понимать основы налогового  

администрирования. Иметь навыки выполнения налоговых расчетов в соответствии с 

современными методическими требованиями;  уметь на практической основе методов 

фиксации и обработки информации. Иметь готовность сформулировать проблему и 

способность показать пути ее решения, уметь  оценить  проблемы  управления налоговой 

системой на различных  административных уровнях. Уметь обосновывать действия по 

максимальному учету возможностей оптимизации управления  налоговой  системой и 

соблюдения налогового законодательства.   Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области  управления нологовой системой, уметь генерировать 

пути улучшения налогового   законодательства. 

Руководитель программы: Сыздыкова Г.А. 
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Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

Sak/ 4214 Сақтандыру 

 

Пререквизеттері: Саясаттану Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу   

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: сақтандыру облысында теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының 

қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: «Сақтандыруға» кіріспе. Сақтандырудың экономикалық 

мәні.Сақтандырудың классификациясы. Тәуекелддің түсінігі және оның экономикалық 

әсерлер. Сақтандыру сұрақтарының заңды регламентациясы. ҚР сақтандыру нарығының 

институционалды құрылымы. Сақтандыру компания қызметін ұйымдастыру. Өзекті қызмет. 

ҚР сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. Қайта сақтандыру – сақтандыру 

компаниялардың қаржылық тұрақтылығының құрамдас бөлігі. 

Оқыту нәтижесі: Нарықтық үнемдеулерде сақтандырудың мәнін білу, сақтандыру 

шаруалар, сақтандыру нарық сақтандыруларды, ұйымды жіктеуді және негізгі терминдерді; 

сақтандыру серіктестіктерінің тәртібін жасауға негіздерін түсіну керек және мемлекеттік 

сақтандыру қадағалауының қызметін білу.   

Сақтандыру қызметтерін тұтынушыларға сапалы  сақтандыру келісім шарттарын шешу 

дағдыларын алу керек, солай сақтандыру серіктестігінде өкілге сапалы, сақтандыруда және 

қайта қауіпсіздендіруде келісім шарттарында әр түрлі түрлерде сақтандыру серіктестігі және 

шешімдегі қызметті талдауда сақтандыру терминологиясын пайдалана білу керек.  Оны 

шешуге жолдар көрсету мәселесі және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; 

активизацияда сақтандыру серіктестігінің шығындарын анықтау төлемдерді жүзеге асыру 

бойынша есептер шеше білу керек.   Тәуекелдерді минимизациялауда ықтимал әдістерді 

қолдануларға нәтижелі зардаптарды талдауды өткізуді ұйымдастыра білу керек.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Есеп және аудит» 

 

Str/ 3214 Страхование 

 

 

 

Пререквизиты:  Политология,Финансирование и кредитование инвестиций 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования. 

Краткое содержание курса: Введение в «Страхование».Экономическая сущность и 

назначение страхования. Классификация страхования.Понятие риска и его экономические 

последствия. Законодательная регламентация вопросов страхования.Институциональная 

структура страхового рынка РК.Организация деятельности страховой компании. Актуарная 

деятельность.Фонд гарантирования страховых выплат РК. Перестрахование – составная 

часть финансовой устойчивости страховой компании. 

Результаты обучения: Знать значение страхования в рыночной экономике, классификацию 

и основные термины страхования, организацию страхового дела, страховой рынок; понимать 

основы порядка создания страховых компаний и деятельность государственного страхового 

надзора. Иметь навыки заключения страховых договоров как в качестве потребителя 

страховых услуг, так и в качестве представителя страховой компании, уметь пользоваться 

страховой терминологией при анализе деятельности страховой компании и при заключении 

различных видов договоров страхования и перестрахования. Иметь готовность 

сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; уметь  решать  задачи 

по определению затрат страховой компании при активизации и осуществлению выплат. 
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Уметь организовать проведение анализа  последствий в результате использования 

возможных способов минимизации рисков. Иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области страхования; уметь определять величину страховых взносов 

и выплат с учетом различных систем ответственности, идентифицировать риски, оценивать 

их, выбирать способы их минимизации. 

Руководитель программы: Михайлова О.В. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KKS/ 3214 Кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру 

 

Пререквизеттері: Әлеyметтану Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу 

 Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: кәсіпкерлік  қызметті сақтандыру облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметінің 

құқықтық негіздерін реттеу.Сақтандыру тарифтердің теориялық негіздерін құрастыру. 

Сақтандыру резервтері және оның қалыптасуы.Қаржы тәукелдерін сақтандыру. Кәсіпкерлік 

тәуекелдерді сақтандыру. Сақтандыру жауапкершілігі. Қайта сақтандырудың экономикалық 

мәні. 

Оқыту нәтижесі: Нарықтық үнемдеулерде сақтандырулардың мәнін білу, сақтандыру 

шаруаларын, сақтандыру нарық сақтандыруларын, ұйымды жіктеуді және негізгі 

терминдерді; сақтандыру серіктестіктерінің тәртібін жасаулар негіздерін түсіну керек және 

мемлекеттік сақтандыру қадағалауының қызметін білу.  Сақтандыру қызметінде тұтынушыға 

сапалы сақтандыру келісім шарттарына шешуге дағдыларын алу керек, солай сақтандыру 

серіктестікте өкілге сапада, сақтандыруда және қайта қауіпсіздендірде келісім шарттарында 

әр түрлі түрлерде сақтандыру серіктестіктері және шешімде қызметте талдауда сақтандыру 

терминологиясымен пайдалана білу керек. Оның шешуге жолдар көрсету мәселені және 

қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; активизацияда сақтандыру серіктестік 

шығындарын анықтау бойынша есептер шеше білу керек және төлемдердің жүзеге асыруын 

бақылау. Тәуекелдерді минимизациялауда ықтимал әдістерді қолдану нәтижесіндегі 

зардаптарды талдаудың өткізуін ұйымдастыра білу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SPD/  3214 Страхование предпринимательской деятельности 

 

Пререквизиты: Социология, Финансирование и кредитование инвестиций 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

страхования предпринимательской деятельности. 

Краткое содержание курса: Правовые основы и регулирование страхования 

предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. Теоретические основы 

страховых тарифов.  Страхование финансовых  рисков.  Страхование предпринимательских 

рисков предпринимателей. Страхование ответственности предпринимателей. Экономическая 

сущность перестрахования рисков. 

Результаты обучения: Знать значение страхования предпринимательской деятельности в 

экономике, классификацию и основные термины, организацию страхового дела в 

предпринимательстве; понимать основы порядка создания страховых компаний и  

деятельность государственного страхового надзора. Иметь навыки заключения страховых 

договоров как в качестве потребителя страховых услуг, так и в качестве представителя 

страховой компании, уметь пользоваться страховой терминологией при анализе 

деятельности страховой компании и при заключении различных видов договоров 
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страхования и перестрахования. Иметь готовность сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения; уметь  решать  задачи по определению затрат страховой компании 

при активизации и осуществлению выплат,  организовать проведение анализа  последствий в 

результате использования возможных способов минимизации рисков в 

предпринимательской деятельности. Иметь достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области страхования; уметь определять величину страховых взносов и выплат с 

учетом различных систем ответственности, идентифицировать риски, оценивать их, 

выбирать способы их минимизации. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

BB 4307 Банктік бақылау 

 

Пререквизеттері: Қаржылық - банктік статистика 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: банктік бақылау облысында теориялық білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Банктік бақылау мен тексерудің мақсаты мен қажеттілігін 

білу. Банктік бақылауды ұйымдатсырудың шетел тәжірибесін. ҚР-ның Ұлттық банкі, 

оның ролі мен реттеу мәнін білу.   Банктік бақылау концепциялары мен стратегияның 

бақылау процесі, банктік бақылау кезеңдері. Рейтинговая система классификации CAMEL 

жіктелуінің рейтингтік жүйесі және оның негізгі көрсеткіштерін талдау жүйесі. 

Капиталдың бағалануы мен активтердің сапасы. Банктік менеджмент бағасы. Банк 

өтімділігі мен тиімділігінің бағасы, банктегі аудиторлық тексерісті ұйымдастыру.   

Оқыту нәтижесі: Білу керек:- курстың негізгі ұғымы мен дәрежелерін білу,- банктік 

қадағалаудың заң шығарушы нормативтік негіздерін: банктердің орындалуын тексеру 

туралы қойылған заң шығарушы акт, шаралар қабылданумен және кемшіліктерін 

дұрыстауға;  

Орындаулар дағдыларын алу сапалы және әдістемелік талаптармен сәйкестікте сандық 

талдаудың; теориялық материалын жаттығуда қолдана білу керек, есептерді шешу, 

оқылатын сұрақтар бойынша логикалық схемалар құрау керек, жеке тапсырмаға 

орындауға дайын болу.   Мәселені құрастыру дайындығы мен оны шешу жолдарын 

көрсету қабілеттерінің болуы; ҚР-ның ҰБ-тің қадағалауын өткізуде жүзеге асырулар 

негізгі қағидаларды қолдана білу керек  «ҚР-ның ҰБ туралы»  заңына сәйкес банктік 

қызметті реттеуге негізгі қағидаларды қолдана білу. Банктік қызметте дистанциялық 

қадағалауда қаржылық талдаудың рөлін ұйымдастыра білу керек.  

Озық технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу. CAMELS 

жүйесін жақсарту жолдарын жұмылдыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

BN 4307 Банковский надзор 

Пререквизиты: Финансово-банковская статистика 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области банковского надзора. 

Краткое содержание курса: Цель и необходимость банковского регулирования и 

надзора. Зарубежный опыт организации банковского надзора. Национальный банк РК, его 

роль и значение в регулировании. Концепция банковского надзора и надзорный процесс 

Стратегии и этапы банковского надзора. Рейтинговая система классификации CAMEL и 

анализ его основных показателей. Оценка адекватности капитала и качества активов. 

Оценка банковского менеджмента. Оценка ликвидности и доходности банка Организация 
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аудиторских проверок в банках. 

Результаты обучения: Знать  - основные понятия и категории курса, - законодательную и 

нормативную основу банковского надзора:  о проверке соблюдения банками 

установленных законодательных актов, с принятием мер и исправлению недостатков; о 

мерах воздействия на нарушителей законодательных актов в области банковского 

законодательства.Иметь навыки выполнения качественного и количественного анализа в 

соответствии с методическими требованиями; уметь практически использовать 

теоретический материал, решать задачи, составлять логические схемы по изучаемым 

вопросам, быть готовыми к выполнению индивидуального задания.  

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; 

уметь  применять основные принципы осуществления НБ РК при проведении надзора и 

регулировании банковской деятельности в соответствии с Законом «О Национальном 

Банке РК». Уметь организовать роль финансового анализа в дистанционном надзоре за 

деятельностью банка. Иметь достаточную подготовку для приобретения знаний в области 

передовых технологий; уметь генерировать пути улучшения Системы CAMELS.  

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: ««Учет  и финансы» 

  

BM   4307 Банктік маркетинг 

 

Пререквизеттері: Ауыл шаруашылығының статистикасы/ 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: банктік меркетинг облысында теориялық білімдері мен тәжірибелік 

дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Банкте маркетингтің қызметі. Маркетингтік зерттеулер.  

Қазақстанның банктік жүйесінің бәсекелестігі. Банктік маркетинг жүйесіндегі бағаның 

құрылуы. Банктік өнімнің саясаты. Клиенттермен өзара қарым-қатынасты басқару. Банк 

қызметінің маркетингтік коммуникациялары. Банктің маркетингтік коммуникациясын 

құру ретінің негізі, брендинг. Коммерциялық банкте стратегиялық жоспарлаудың 

ерекшелігі.  Банктің даму стратегиясын таңдау. Банктегі реинжиринг және маркетингтік 

аудит. Банктік логистика. 

Оқыту нәтижесі: Білу керек: 

- банктік маркетингтің функцияларын, мақсаттарын, қағидаларын және құрама 

элементтерін білу;  

- спецификалық ерекшеліктерінің банктік өнімін; 

- негізгі коммерциялық банкте маркетингтік процесстің кезеңдерін;  

- ҚР-ның негізгі банктік қызметін реттейтін нормативтік-заңға сүйенген акттар; 

- коммерциялық банкте маркетинг қызметтерін ұйымдастыру тұрғысында. 

- банктік өнімдердің спецификалық ерекшеліктері; 

- коммерциялық банкте маркетингтік үрдістің негізгі кезеңдерін;  

- ҚР-ның банктік қызметін реттейтін, негізгі нормативті-құқықтық актілерін;  

- коммерциялық банкте маркетингтік қызметті ұйымдастыруға  жақындаулар.  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

BM   4307 Банковский маркетинг 

 

Пререквизиты: Сельскохозяйственная статистика 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области банковского маркетинга.  

Краткое содержание курса: Маркетинговая деятельность в банке. Маркетинговые 
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исследования. Конкуренция в банковской системе Казахстана. Ценообразование в системе 

банковского маркетинга. Политика банковского продукта. Управление 

взаимоотношениями с клиентами. Маркетинговые коммуникации в банковской 

деятельности. Брендинг, как основа построения маркетинговых коммуникаций банка. 

Специфика стратегического планирования в коммерческом банке. Выбор стратегии 

развития банка. Маркетинговый аудит и реинжиниринг в банке. Банковская логистика.  

Результаты обучения: Знать: - функции, цели, принципы и составные элементы 

банковского маркетинга; 

-специфические особенности банковских продуктов; -основные этапы маркетингового 

процесса в коммерческом банке; -основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

банковскую деятельность в РК; 

- подходы к организации маркетинговых служб в коммерческом банке. Понимать 

механизм функционирования коммерческих банков, роль и место маркетинговых служб в 

успешной деятельности  коммерческого банка. 

Иметь навыки принятия стратегическихи операционных  решений  по развитию банка,  

предложение  новых продуктов для разных типов клиентов, разработки комплексных 

программ продвижения  банка; уметь формулировать и решать задачи обоснования и 

выбора рыночного сегмента, определения оптимального количества банковских 

продуктов в зоне обслуживания, выбора и расчет места и времени вывода новой 

банковской продукции на обслуживаемой территории, обоснование решения об 

использовании программ продвижения и рекламы.  

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

TG 4308 Төлем жүйесі 

 

Пререквизеттері: Бағалы қағаздар нарығы 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: республиканың қызмет етуші төлем жүйесінің құрамы мен құрылымымен, 

оның негізгі компоненттерімен және әрі қарай даму алғышарттарымен студенттерді 

таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттің төлем жүйесін ұйымдастырудың формалары 

және қағидалары. Қазақстан Республикасында төлем жүйесінің дамуы және қалыптасуы. 

Қазақстан Республикасында ақшалық есептердің жүйесі. Банк аралық есептемелер және 

оларды жүзеге асырудың тәртібі. Ірі төлемдерді аударудың жүйесі. Ақша айналымының 

электронды жүйесі. Қазақстан Республикасының төлем жүйесінің дамуының келешегі.  

Оқыту нәтижесі: Төлем жүйесі субьектілері қызметінің ерекшеліктері мен төлем жүйесі 

қызметінің механизімін түсіну. Қазақстан Республикасының төлем жүйесінің қызмет етуін 

талдау мен қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне дағдысының болуы. Қазақстан 

Республикасының төлем жүйесінің қызметі мен ұйымдастыру сұрақтары бойынша алған 

білімдерін қолдана отырып, мәселені түйіткілеп және оны шешу жолдарын көрсете білу. 

Қазақстан Республикасының экономмикасында төлем жүйесін ұйымдастыру тақырыбы 

бойынша пікірлерді семинарлар мен отырыстарға қатыса білу. Төлем жүйесінің қызмет 

етуі мен ұйымдастыру обылысында тәжірибелік сұрақтарды шешу бойынша білімдерін 

қолдану үшін жеткілікті дайындыққа ие  

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

PS 4308 Платежная система 

 

Пререквизиты: Рынок ценных бумаг 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 
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Цель изучения: ознакомить студентов с сущностью и структурой действующей 

платежной системы республики, ее основными компонентами и перспективами 

дальнейшего развития. 

Краткое содержание курса: Принципы и формы организации платежной системы 

государства. Формирование и развитие платежной системы в Республике Казахстан. 

Система безналичных расчетов в Республики Казахстан. Межбанковские расчеты и 

порядок их осуществления. Система перевода крупных платежей. Система розничных 

платежей. Электронные системы перевода денежных средств. Перспективы развития 

платежной системы Республики Казахстан. 

Результаты обучения: Понимать  механизм функционирования   платежной системы, 

особенности деятельности субъектов  платежной системы. Иметь навыки: анализа 

функционирования платежных  систем РК и  показателей  эффективности их 

деятельности. Уметь сформировать проблему и показать пути ее решения, применяя 

полученные знания  по вопросам организации и  деятельности платежной системы РК. 

Уметь   принимать участие в семинарах, диспутах, обсуждениях на тему организации 

платежной системы в экономике РК. Иметь достаточную подготовку для применения 

знаний при  решении  практических вопросов в области организации и  

функционирования платежной системы. 

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: ««Учет  и финансы»» 

 

BNKA 4308 Банктік несиелендірудің қазіргі әдісі 

 

Пререквизеттері: Биржалық іс 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность. 

Оқу мақсаты: банктік несиелендірудің қазіргі әдістері облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Несие қызметінің мәні. Несиелеудің теориялық-

әдістемелік негіздері. Қазақстанда банктік несиелеу қызметінің ұйымдастыруы. Несиелік 

процесті ұйымдастыру. Несиенің тәртібін ұсыну. Несиені басқару. Лизингтік несиелеу. 

Ипотекалық несиелеу. Қажеттілік несиелеу. Қазақстанда несиелік қарым-қатынастардың 

даму келешегі. 

Оқыту нәтижесі: Қазіргі банктік несие берулердің экономикалық жағдайын дәрежелерін, 

рөлі және мәні сияқты, қарыздың мәнін түсіну керек.  

Дағдыларын білу керек: 

- коммерциялық банкте несиені ұсыну тәртібін және несиелік процессті ұйымдастыру;  

- несие қауіп-қатерімен несиені басқару;   

- несиелендіру әдістерін және оның тиімділігін талдау. 

Қазіргі несиелендіру әдістері облысында мәселені құрастыра білу.  

Жеке және заңды тұлғалар үшін банктік несиелендірудің әр түрлі әдістерін қолдана білу.  

ҚР-ның несие саясатының және несиелік процессті ұйымдастыру тақырыбына 

әңгімелесулер, диспуттар, семинарларға қатыса білу.   

Банктік несие берулерге әр түрлі түрлерге және қазіргі әдістер облысында жаттығу 

сұрақтарын шешуге білімдер қолдану үшін жеткілікті әзірлеуді алу керек.  

Бағдарлама жетекшісі: Хамбар Б. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

SMBK 4308 Современные методы банковского кредитования  

 

Пререквизиты: Биржевое дело 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 
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навыков в области современных методов банковского кредитования.  

Краткое содержание курса: Сущность кредитной деятельности. Теоретико –

методологические основы кредитования. Организация кредитной деятельности банков в 

Казахстане. Организация кредитного процесса. Порядок предоставления кредита. 

Управление  кредитом. Лизинговое кредитование.  Ипотечное кредитование. 

Потребительское кредитование. Перспективы развития кредитных отношений  в 

Казахстане. 

Результаты обучения: Понимать сущность  кредита, как экономической категории, роль 

и значение  банковского кредитования в современной экономике.  Знать  современные  

методы банковского кредитования их сущность и эффективность.Владеть навыками:- 

организации кредитного процесса и порядка предоставления кредита в коммерческом 

банке; 

- управления кредитом и кредитным риском;-  анализа  методов кредитования и их 

эффективности.Уметь  сформулировать проблему  в области  современных  методов 

кредитования . Уметь  использовать различные методы банковского кредитования для 

физических и юридических лиц. 

Уметь   принимать участие в семинарах, диспутах, обсуждениях на тему  организации 

кредитного процесса  и кредитной политики в РК.Иметь достаточную подготовку для 

применения знаний при  решении  практических вопросов в области  различных видов и  

современных методов банковского   кредитования 

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

BT 4309 Банктік тәуекелділік  

 

Пререквизеттері:   Исламдік қаржыландыру негіздері, Коммерциялық банктегі қаржылық 

талдау/ 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: қаржылық тәуекелділіктің ерекшеліктерін, сонымен қатар компанияның 

жақсы қызмет етуін қамтамасыз ету мен қаржылық шығындардың төмендеуі үшін 

басқарудың әр түрлі экономикалық негіздерін оқу.   

Курстың қысқаша мазмұны: Банктік тәуекелдер. Банктік тәуекелдің классификациясы. 

Тәуекелдерді басқарудың стратегиясы. Сырқты тәуекелдер және оларды басқару. 

Валюталық тәуекелдер және оның минимизациялау әдістері. Ішкі тәуекелдер және оларды 

басқару. Несиелік тәуекел және оларды басқару. Проценттік тәуекел және оларды 

минимизациялау әдістері. Ликвидтілікті жоғалтудың тәуекелдері. Есептемелік 

технологиялардың тәуекелдерін басқару. Банктің операциялық тәуекелі.  

Оқыту нәтижесі: Банктік тәуекелдердің мәнін, банктік тәуекелдерімен басқарулары 

банктік тәуекелдерінiң, әдісінің бағалары банктік тәуекелдерінiң, әдісінің айқындаулары 

олардың түрлерін және классификацияларын, әдістерін білу. 

Банктік тәуекелдермен басқарулар дағдыларын алу керек теориялық материалдарды 

жаттығуда қолдана білу керек, есептерді шешу, оқылатын сұрақтар бойынша логикалық 

схемалар құрау керек, жеке тапсырмаға орындауға дайын болу.  

Мәселені шешуге жолдар көрсету және қабілеттілікті сипаттауға дайындық алу керек; 

банктік тәуекелдер деңгейін бағалаудың негізгі қағидаларын қолдана білу керек.  

Ішкі және сыртқы банктік тәуекелдерді минимизациялаулар әдістерін ұйымдастыра білу 

керек.  

Озық технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу;  

стратегиялық ойлай білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 
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BR 4309 Банковские риски 

 

Пререквизиты: Основы исламского финансирования, Финансовый анализ в 

коммерческих банках 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: изучение особенностей финансовых рисков, а также экономических 

основ управления различными их видами для  снижения финансовых потерь и 

обеспечения условий успешного функционирования компании. 

Краткое содержание курса: Банковские риски. Классификация рисков банка. Стратегия 

управления рисками. Внешние риски и управление ими. Валютные риски и методы их 

минимизации. Внутренние риски и управление ими. Кредитный риск и управление им. 

Процентный риск и методы его минимизации. Риск потери  ликвидности. Управление 

риском расчетных технологий.  Операционный риск банка. Внешние риски и управление 

ими. Валютные риски и методы их минимизации. 

Результаты обучения: Знать: сущность банковских рисков, их виды и классификации, 

методы выявления банковских рисков, методы оценки банковских рисков, методы 

управления банковскими рисками. Иметь навыки управления банковскими рисками. уметь 

практически использовать теоретический материал, решать задачи, составлять логические 

схемы по изучаемым вопросам, быть готовыми к выполнению индивидуального задания.  

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; 

уметь  применять основные принципы оценки уровня банковских рисков. Уметь 

организовать способы минимизации внутренних и внешних банковских рисков. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий; 

уметь стратегически мыслить 

Руководитель программы: Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «««Учет  и финансы» 

 

KT 4309 Қаржылық тәуекелділік 

 

Пререквизеттері: Бюджеттік ассигнацияларын жоспарлау,  Коммерциялық банктің 

қаржылық есебін талдау 

Постреквизиттері: професиональная деятельность 

Оқу мақсаты: қаржылық тәуекелділіктің ерекшеліктерін, сонымен қатар компанияның 

жақсы қызмет етуін қамтамасыз ету мен қаржылық шығындардың төмендеуі үшін 

басқарудың әр түрлі экономикалық негіздерін оқу.   

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржылық тәуекелдер: мәні, түсінігі, классификациясы. 

Тәуекел-менеджмент: мәні және мазмұны. Инфляциялық және дефляциялық тәуекелдер. 

Валюталық тәуекелдер: жүйелік және жүйелік емес. Несиелік тәуекел: процентті 

тәуекелдер. Ликвидтілік тәуекелдер: бағалау әдісі және басқару. 

Оқыту нәтижесі: Қаржы тәуекелдері әсерлерге есепке алумен ерекшеліктер 

қаражаттарын басқару облысында қызметтер тәуекелі, негізгі бағыттары ұйымдар мәнін, 

функцияларын және негізгі қағидаларын білу. 

Орындаулар дағдыларын алу керек, сапалы және әдістемелік талаптармен сәйкестікте 

сандық талдаудың, қаржы тәуекелдерге кәсіпорындарға қаржы нәтижелерге ықпал баға 

бойынша ақпараттық және статистикалық материалдарды талдай білу керек, сондай 

бағалар қазіргі әдістер және көрсеткіштер қолдану.  

Мәселені құрастыру дайындығы мен оны шешу жолдарын көрсету; қаржылық қауіп-қатер 

деңгейін бағалаудың негізгі қағидаларын қолдану.  

Ішкі және сыртқы қаржылық қауіп-қатерді минимизациялау тәсілдерін ұйымдастыра білу.  

Озық технологиялар облысында білімдер алуға жеткілікті дайындыққа ие болу;  

Шаруашылық субъектінің қаржылық қызметінің тиімділігін бағалай білу.   

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 
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Кафедра: ««Учет  и финансы» 

 

FR  4309 Финансовые риски 

 

Пререквизиты: Планирование бюджетных ассигновани, Анализ финансовой отчетности 

коммерческого банка 

Постреквизиты: професиональная деятельность 

Цель изучения: изучение особенностей финансовых рисков, а также экономических 

основ управления различными их видами для  снижения финансовых потерь и 

обеспечения условий успешного функционирования компании. 

Краткое содержание курса: Финансовые риски: сущность, понятия, классификация. 

Риск-менеджмент: сущность и содержание.  Инфляционный и дефляционный риски. 

Валютный риск: систематический и несистематический Кредитный риск. Процентный 

риск. Риск ликвидности: методы оценки и управления. 

Результаты обучения: Знать:  сущность, функции и основные принципы организации 

риск-менеджмента, основные направления деятельности в области управления финансами 

с учетом специфики воздействия финансовых рисков. Иметь навыки 

выполнения,качественного и количественного анализа в соответствии с методическими 

требованиями, уметь  анализировать информационные и  статистические материалы по 

оценке влияния на финансовые результаты предприятия  финансовых рисков, используя 

современные методы и показатели такой оценки. 

Иметь готовность сформулировать проблему и способность показать пути ее решения; 

уметь  применять основные принципы оценки уровня финансовых рисков. Уметь 

организовать способы минимизации внутренних и внешних финансовых рисков. Иметь 

достаточную подготовку для приобретения знаний в области передовых технологий; 

уметь  оценивать.   эффективность финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.  

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

BEBEB 4311 Бухгалтерлік есеп және банктегі есеп беру 

 

Пререквизеттері: Аудит негізі, Коммерциялық банктің қаржылық қызметін  талдау. 

Постреквизиттері: профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты: бухгалтерлік есеп және банктегі есеп беру облысында студенттердің 

теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Банктердегі бухгалтерлік есептің пәні мен міндеттері. 

Банкте есептік-жүйелік жұмыстарын ұйымдастыру. Екінші деңгейдегі бухгалтерлік 

есептің есептеу жоспары. Банктің есептік саясаты. Ақшасыз есептердің есебін 

ұйымдастыру. Банк аралық корреспонденттік қарым-қатынастардың есебі. Кассалық 

жүйелердің есебі. Қысқа мерзімді несиелеудің  және несиелік жүйелердің бухгалтерлік 

есебі. Қысқа және ұзақ мерзімді несиелердің бухгалтерлік есебі. Шетел валюталық және 

құнды металларды жүйелеу есебі. Құнды қағаздар жүйесінің есебі. Депозит жүйеелерінің 

есебі. Банктің өзіндік капиталының есебі. Банктердің кірістерін және шығыстарының 

есебі. Коммерциялық банктерде есептілігі. 

Оқыту нәтижесі: Банктерде бухгалтерлік есепке алулар және есеп беруді жүргізулерді 

ұйымдастыру ҚР-ның заңға сүйенген базасын білу, банктерге есепке алу ұйымдарын және 

жүргізу ретін түсіну керек. Қаржылық-шаруашылық қызметте есепке алу ұйымдарында 

және жүргізуде дағдылар алу банк, қаржы-шаруашылық қызметтерді есепке алуды өткізе 

білу банк: шетелдік валютамен және асыл металлдармен ақшалай есеп айырысулардың, 

кассалық және несие операцияларды жасауға дағдысының болуы. Банктік құжаттармен 

жұмыс істей білу керек, банктік баланстың құрастырулар жаттығу дағдылары алу керек, 

бухгалтерлік есепке алуда болатын мәліметтер қолдану білу керек, банктік қызметінде 
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түпкі нәтижесіне олардың қаржы-шаруашылық процесстер, ықпал туралы туралы 

простейших қорытындылар үшін және бұл мәліметтер банктік қызметті басқаруда 

қолдану. Ұлттық банкте банк, есепке алу есеп беруді өткізе білу керек, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкі табыстарымен және шығыстарымен және бас 

бухгалтериямен жоспарлаулар және басқарулар әдістемесін меңгере білу керек. Банктік 

есепті жүргізу мен есеп беруді ұйымдарда жақсарту жолдарын жұмылдыра білу.  

Бухгалтерлік есепке алуға аналитикалық мүмкіндіктерге зерттеулерді жалғастыруға 

қабілеттілік алу керек. 

Бағдарлама жетекшісі: Сыздыкова Г.А. 

Кафедра: ««Учет  и финансы» 

 

BUOB 4311 Бухгалтерский учет и отчетность в банках 

 

Пререквизиты:  Основы аудита ,Анализ финансовой деятельности коммерческого банка 

Постреквизиты: профессиональная деятельность  

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области ведения учета и формирования отчетности в банках.  

Краткое содержание курса: Предмет и задачи бухгалтерского учета в банках. 

Организация учетно-операционной работы в банке. План счетов бухгалтерского учета 

банков второго уровня. Учетная политика банка. Организация учета безналичных 

расчетов. Учет межбанковских корреспондентских отношений. Учет кассовых операций. 

Бухгалтерский учет кредитных операций и краткосрочного кредитования. Бухгалтерский 

учет среднесрочных и долгосрочных кредитов. Учет операций с иностранной валютой и 

драгоценными металлами. Учет операций с ценными бумагами. Учет депозитных 

операций. Учет основных средств, МБП, материалов и нематериальных активов в 

коммерческих банках. Учет собственного капитала банка. Учет доходов и расходов банка.  

Результаты обучения: Знание основных принципов, методов и приемов организации и 

ведении учета в банках. Применение методов и приемов в организации и ведении учета и 

отчетности в банках.Умение выражать  суждения по вопросам формирования  финансовой 

бухгалтерской  отчетности хозяйствующего субъекта.Умение модифицировать знания  о  

принципах  и методах формирования бухгалтерского учета в банках.Способность к   

продолжению изучения  аналитических возможностей бухгалтерского  учета. 

Руководитель программы:  Дюзельбаева Г.М. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 

 

VBU 4311  Банк ісі 

 

Пререквизиттері: Аудиттін теориясы мен тәжірибесі.  

Постреквизиттері: кәсіби қызмет 

Зерттеу мақсаты. студенттердің банктік есеп саласындағы теориялық білімдері мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Коммерциялық банкте бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру. 

Бухгалтерлік есеп және есеп беру негіздері. Банк шоттарының кестесі. Кассалық 

операциялар және олардың есебі. Депозиттік операциялар және оларды есепке алу. 

Несиелік операциялардың есебін ұйымдастыру. Банктің меншікті қаражатын есепке алу. 

Банктің кірістерін, шығыстарын тану және оларды бухгалтерлік есепте көрсету.  

Оқыту нәтижелері: Қазақстан Республикасының банктерінде бухгалтерлік есеп пен есеп 

беруді ұйымдастырудың құқықтық негіздерін білу, банктерде бухгалтерлік есепті 

ұйымдастыру және жүргізу тәртібін түсіну. Қаржылық және шаруашылық есепті жүргізу 

және жүргізу дағдыларына ие болу. банктердің қаржылық-шаруашылық қызметін есепке 

алуды жүргізу: қолма-қол ақшасыз төлемдер, қолма-қол ақшамен және несиелік 

операциялар, шетел валютасымен және қымбат металдармен операциялар.Банктік 
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құжаттармен жұмыс істей білу, банктік балансты құрудың практикалық дағдыларын 

игеру, бухгалтерлік есепте қамтылған ақпаратты қаржы-экономикалық процестер туралы 

қарапайым қорытындылар, олардың банк қызметінің қорытынды нәтижелеріне әсері және 

бұл ақпаратты қалай қолдануға болатындығы туралы білу. банкті басқару.Ұлттық банкте 

банктік есептілікті, бухгалтерлік есепті жүргізе білу, кірістер мен шығыстарды жоспарлау 

мен басқару әдістемесін және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Жалпы 

бухгалтерлік есепті меңгеру. Банктік есеп пен есептілікті ұйымдастыру мен басқаруды 

жетілдіру жолдарын құра білу. Бухгалтерлік есептің аналитикалық мүмкіндіктерін 

зерттеуді жалғастыра білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Хамбар Б. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

VBU 4311  Ведение банковского учета 

Пререквизиты: Теория и практика аудита 

Постреквизиты: профессиональная деятельность 

Цель изучения. формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков в области ведения банковского учета. 

Краткое содержание курса: Организация бухгалтерской  службы в  коммерческом банке. 

Основы учета и отчетности в банках. План счетов бухгалтерского учета в банке. Кассовые 

операции и их учет.  Депозитные вкладные операции и их учет. Организация учета 

кредитных операций. Учет собственных средств банка. Признание доходов,  расходов 

банка и их отражение в бухгалтерском учете. 

Результаты обучения: Знать правовую базу организации ведения бухгалтерского учета и 

отчетности в банках РК, понимать порядок организации и ведения учета банках. Иметь 

навыки в организации и ведении учета финансово-хозяйственной.  деятельности банков, 

уметь вести учет  финансово-хозяйственной деятельности банков: безналичных расчетов, 

кассовых и кредитных операций, операций с иностранной валютой и драгоценными 

металлами. Уметь   работать  с банковскими документами, приобрести практические 

навыки составления банковского баланса, уметь  использовать сведения, содержащиеся в 

бухгалтерском учете, для простейших выводов о финансово-хозяйственных процессах, о 

влиянии их на конечный результат банковской деятельности и в целом, как эти сведения 

могут быть использованы в управлении деятельностью банка. Уметь вести отчетность 

банка, учет в национальном банке, уметь освоить методику планирования и управления 

доходами и расходами и Генеральной бухгалтерией Национального банка Республики 

Казахстан. 

Уметь генерировать пути улучшения в организации и ведении  банковского учета и 

отчетности. Иметь способность к   продолжению изучения  аналитических возможностей 

бухгалтерского учета. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет  и финансы» 


