
 

 
 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА 

 

 

2022-2023 оқу жылына арналған 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2022 г. 

М. ДУЛАТОВ атындағы 

ҚОСТАНАЙ 

ИНЖЕНЕРЛІК-

ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

КОСТАНАЙСКИЙ 

ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени М. ДУЛАТОВА 

 



 

Элективті пәндер каталогы /Каталог элективных дисциплин 

 

2 
 

Экономикалық  факультетінің Әдістемелік кеңес отырысында қарастырылды,  

25.03.2022ж. № 8 хаттама 

Рассмотрен на заседании Методического совета экономического факультета,    протокол  

№ 8 от 25.03.2022 г 

 

М. Дулатов атындағы ҚИнЭУ-дың Әдістемелік кеңес отырысында бекітілді, 28.03.2022 ж. № 

8 хаттама 

 

Утвержден на заседании учебно-методического совета КИнЭУ имени М. Дулатова, протокол 

№ 8  от 28.03.2022 г. 

 

Элективті пәндер каталогы қысқаша сипаттамасы, оқылу мақсаты, оқу мазмұны және 

күтілетін оқу нәтижесі кӛрсетілген таңдау компонентіне кіретін пәндер тізімін қамтиды. 

2022-2023 оқу жылындағы кредиттік технология бойынша оқитын магистранттарға арналған. 

Каталог элективных дисциплин содержит перечень дисциплин компонента по выбору и 

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

обучения. Предназначен для магистрантов, обучающихся по кредитной технологии  в 2022-

2023  учебном году. 

 



 

Элективті пәндер каталогы /Каталог элективных дисциплин 

 

3 
 

Мазмұны / Содержание 

Магистрантқа жаднама/ Памятка магистранту……………………………...................... 4-5 

               7М04136 УЧЕТ И АУДИТ (ғылыми- педагогикалық бағыт)\ 

7М04136 УЧЕТ И АУДИТ (научно-педагогическое направление) 

 

1  2022-2023 жылдың оқу жоспары / Учебный план на 2022-2023 год 6 

1.1   1 курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса.................................. 6 

2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание 

образовательных программ и элективных дисциплин 

8 

7М04137 УЧЕТ И АУДИТ (кәсіби бағыт)/ 

7М04137 УЧЕТ И АУДИТ (профильное направление, 1,5 года) 

 

1 1курсқа арналған оқу жоспары / Учебный план для 1 курса ……….......................... 16 

2 Білім беру бағдарламаларының және элективті пәндердің сипаттамасы / Описание 

образовательных программ и элективных……………………......................................... 

18 



 

Элективті пәндер каталогы /Каталог элективных дисциплин 

 

4 
 

МАГИСТРАНТҚА ЖАДНАМА 

 

Құрметті магистрант! 

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

жүйеленген аннотациялық тiзбесі. Ол Сізге жеке оқу траекториясын ӛз бетіңізбен, жедел, 

икемді және жан-жақты құруға мүмкіндік беру мақсатымен жасалған. ЭПК Сiздiң жеке оқу 

жоспарыңызды құрудағы кӛмекшіңіз. 

Кредиттік оқыту технологиясы бойынша барлық оқу пәндері 2 циклға бӛлінеді: 

базалық пәндер циклы (БП) және кәсіптендіру пәндер циклы (КП). Базалық пәндер циклы 

болашақ маманның мамандығына сәйкес фундаменталдық білімінің қалыптасуына 

бағытталады. Кәсіптендіру пәндері циклы кәсіби қызметтің нақты саласында қолданылатын 

арнайы білімді, дағдыны, құзыреттілікті анықтайды.  

Әр циклдің ішінде оқу пәндері 2 түрге бӛлінеді: міндетті компонент және таңдау 

бойынша компонент (элективті, яғни таңдалатын оқу пәндері).  Міндетті компоненттің 

пәндері мамандық бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында 

бекітілген және тиісті мамандық бойынша міндетті түрде барлық магистранттарға 

оқытылады. Магистрант Типтік оқу бағдарламасымен  бекітілген мамандықтардың міндетті 

компонент пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша пәндерді таңдап 

алуы тиіс.  

Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Элективті оқу пәндері тізбесінің 

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

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

компонент және таңдау бойынша компонент (элективті оқу пәндері). 
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ПАМЯТКА МАГИСТРАНТУ 

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 2 цикла –

цикл базовых дисциплин (БД) и цикл профилирующих дисциплин (ПД).  

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 2 вида – 

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

дисциплины). Дисциплины обязательного компонента установлены Типовым учебным 

планом специальности и изучаются всеми без исключения магистрантами данной 

специальности. Наряду с изучением дисциплин обязательного компонента, магистрант  

также должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.  

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). 
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7М04137 ЕСЕП ЖӘНЕ  АУДИТ (ғылыми- педагогикалық бағыт) 

7М04137 Учет и аудит (научно-педагогическое направление) 

 

 
1   2022-2023 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2022-2023 УЧ.ГОД  

1.1  2 жылдық оқу (2022-2023 оқу жылы түскендер ғылыми-бағытқа арналған оқу 

жоспары / Учебный план для научно-педагогического направления, 2 года обучения 

(поступившие в 2022-2023 уч.г) 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количеств

о 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 20 

БД ВК 
Ғылыми зерттеулер/Научно 

- исследовательский 

 GTF/IFN   

5201 

Ғылым тарихы және 

философиясы/История и философия 

науки   

5 

БД ВК Кәсіби/Профессиональный 
ShT/IYa   

5202 

Шетел тілі (кәсіби)/Иностранный язык 

(профессиональный) 
5 

БД ВК 
Педагогикалық/Педагогиче

ский 
BР/PU  5203 

Басқару психологиясы/Психология 

управления 
4 

БД ВК 
Педагогикалық/Педагогиче

ский 

ZhMP /PVSh  

5204 

Жоғары мектеп 

педагогикасы/Педагогика высшей 

школы 

3 

ПД ВК Кәсіби/Профессиональный 
KM/FM 

5301 

Қаржылық менеджмент/Финансовый 

менеджмент 
3 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

НИРМ  
Ғылыми зерттеулер/Научно 

- исследовательский 

MGZZh/EIR

M/5401 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы/Научно-исследовательская 

работа магистранта 

5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

 Академиялық дәрежесі:  7М04137  Есеп және 

аудит білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару магистрі 

Академическая степень:  магистр бизнеса и 

управления по образовательной программе  

7М04137 Учет и аудит 

 



 

Элективті пәндер каталогы /Каталог элективных дисциплин 

 

7 
 

БД КВ Кәсіби/Профессиональный 

BEKTA/ 

STMBU 

5205 

Бухгалтерлік есептің қазіргі теориясы 

мен әдіснамасы/Современная теория и 

методология бухгалтерского учета 

5 

БД КВ Кәсіби/Профессиональный 
ShEBEM/M

BUZS 5205 

Шет елдердегі бухгалтерлік есеп 

модельдері/Модели бухгалтерского 

учета в зарубежных странах 

* 

2 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 17 

 

ПД ВК 

Стратегиялық/Стратегичес

кий 

SKE/SFU53

02 

Стратегиялық қаржылық 

есеп/Стратегический финансовый учет 
5 

ПД ВК Кәсіби/Профессиональный 
ShEE/KUO5

303 

Шоғырландырылған есеп және 

есептілік/Консолидированный учет и 

отчетность 

5 

ПД ВК 
Стратегиялық/Стратегичес

кий 

SBE/SUU53

04 

Стратегиялық басқару 

есебі/Стратегический управленческий 

учет 

3 

НИРМ  
Ғылыми зерттеулер/Научно 

- исследовательский 

MGZZh/NIR

M 5402 

Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы/Научно-исследовательская 

работа магистранта 

4 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 10 

БД КВ 
Ғылыми зерттеулер/ 

- исследовательский 

GalZA/MetN

I 5206 

Ғылыми зерттеу 

әдістемесі/Методология научного 

исследования 

5 

БД КВ 
Ғылыми зерттеулер/Научно 

- исследовательский 

BZhZ/ISU 

5206 

Басқару жүйелерін 

зерттеу/Исследование систем 

управления 

* 

БД КВ 
Аналитикалық/Аналитичес

кий 

EZAT/SITU 

5207 

Есептегі заманауи ақпараттық 

технологиялар /Современные 

информационные технологии в учете 

5 

БД КВ 
Аналитикалық/Аналитичес

кий 

AZAT/STA 

5207 

Аудиттегі заманауи ақпараттық 

технологиялар/Современные 

информационные технологии в аудите 

* 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 3 

БД ВК 
Педагогикалық/Педагогиче

ский/Pedagogical 
PT/PP5208 

Педагогикалық 

тәжірибе/Педагогическая практика 
3 
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2  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ЖӘНЕ ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕРДІҢ 

СИПАТТАМАСЫ / ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И 

ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2.1 7М04137 Учет и аудит білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание 

образовательной  программы 7М04137 Учет и аудит 

Ғылыми-педагогикалық бағыты/Научно-педагогическое направление 

Кәсіби қызмет саласы Сфера профессиональной деятельности 

Компанияны басқару, қаржылық жоспарлау және 

бюджеттеу. Шығындарды оңтайландыру, бизнестегі 

бағыттарды әртараптандыру жолдары; бухгалтерлік 

есептің ғылыми аспектілері. Қысқа мерзімді және 

ұзақ мерзімді болжамдар жасау; іргелі теориялық 

және практикалық дайындыққа бағытталу. 

Теориялық және практикалық материалды есепке 

алу-талдау және аудиторлық сала қызметінің нақты 

және перспективалық тәжірибесіне бейімдеу 

Управление компанией, финансовое 

планирование и бюджетирование. 

Оптимизация расходов, пути 

диверсификации направлений в бизнесе;  

Научные аспекты бухгалтерского учета. 

Создание краткосрочных и долгосрочных 

прогнозов;  Направленность на 

фундаментальную теоретическую и 

практическую подготовку. Адаптация 

теоретического и практического материала 

к реальной и перспективной практике 

деятельности учетно-аналитической и 

аудиторской сферы 

Кәсіби қызметінің объектілері  Объекты профессиональной деятельности 

Ғылыми-зерттеу ұйымдары; 

Жоғары оқу орындарына; 

Жобалау ұйымдары; 

Халықаралық бизнес-құрылымдар; 

Аудиторлық консалтингтік және қаржы 

компаниялары; 

Экономиканың нақты және мемлекеттік 

секторларын ұйымдастыру. 

Научно-исследовательские организации; 

Высшие учебные заведения; 

Проектные организации; 

Международные бизнес-структуры; 

Аудиторские консалтинговые и 

финансовые компании; 

Организации реального и государственного 

секторов экономики. 

Кәсіби қызметінің нысандары Предметы профессиональной деятельности 

Басқару қызметін табысты жүзеге асыру; жоғары 

оқу орны педагогикасы, психология және оқыту; 

халықаралық стандарттарға сәйкес ұйымдардың 

шоғырландырылған қаржылық есептілігін 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау, тіркеу және 

ӛңдеу; экономикалық субъектіні стратегиялық 

басқару мақсаттары үшін есептік-талдамалық 

ақпаратты қалыптастыру; ақпаратты жинау және 

түсіндіру шығындар, шығындар және ӛнімнің 

ӛзіндік құны туралы; шығындарды бағалау, 

бюджеттік жоспарлау, жұмыс істеу кӛрсеткіштерін 

бақылау және ӛлшеу және т. б. 

Решение современных научных и 

практических проблем в области учета и 

аудита; успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую 

деятельность; вузовская педагогика, 

психология и преподавание;  сбор, 

регистрация и обработка информации для 

формирования консолидированной 

финансовой отчетности организаций в 

соответствии с международными 

стандартами; формирование учетно-

аналитической информации для целей 

стратегического управления 

экономическим субъектом; сбор и 
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интерпретации информации о затратах, 

издержках и себестоимости продукции; 

оценка затрат, бюджетное планирование, 

контроль и измерение показателей 

функционирования и др. 

Кәсіби қызметінің түрлері Виды профессиональной деятельности 

Есептік-Талдамалық; 

Жобалау-экономикалық; 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

Аудиторлық қызмет; 

Педагогикалық қызмет (даярлаудың ғылыми-

педагогикалық бағыты үшін); 

Ғылыми-зерттеу қызметі 

Учѐтно-аналитическая; 

Проектно-экономическая; 

Организационно-управленческая; 

Аудиторская деятельность; 

Педагогическая деятельность (для научно-

педагогического направления подготовки); 

Научно-исследовательская деятельность. 

7М04137 ЕСЕП ЖӘНЕ  АУДИТ» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек 

міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной программы «7М04137 Учет и аудит» 

выпускник должен 

Білу: қаржылық және басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін ақпаратқа қажеттілікті қоса алғанда, 

ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін бухгалтерлік 

және қаржылық есептіліктің мазмұнын, 

тұжырымдамасын және мәнін; 

-- нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен 

жақын шет елдердің ӛндірісін аумақтық бӛлу және 

шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты 

туралы; 

 - материалдық ӛндірістің негізгі салаларындағы 

технологиялық процестер туралы, 

қаржылық, банктік, сақтандыру және инвестициялық 

технологияларды ұйымдастыру саласында. 

Знать: содержание, концепцию и значение 

бухгалтерской и финансовой отчетности для 

внутренних и внешних пользователей, 

включая потребности в информации для 

принятия финансовых и управленческих 

решений; 

-о характере территориального распределения 

производства и территориальной организации 

хозяйств Республики Казахстан и стран 

ближнего зарубежья в условиях рынка; 

 - о технологических процессах в основных 

отраслях материального производства, 

в сфере организации финансовых, 

банковских, страховых и инвестиционных 

технологий. 

 

Білу: 

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудитті 

ұйымдастыру және жүргізу;-қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарының ережелеріне сәйкес 

есеп саясатын әзірлеу және кәсіби пікір білдіру; 

салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу; 

ұйымның қаржы - шаруашылық қызметі туралы 

бухгалтерлік, статистикалық, салықтық есептілікті 

белгіленген мерзімде жасау; - қазіргі заманғы ғылыми 

және практикалық есептерді тұжырымдау және шешу 

бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау және 

жүргізу 

жоғары оқу орындарында сабақ беру, зерттеу және 

басқару қызметін табысты жүзеге асыру; 

Уметь: 

организовать и проводить аудит в 

соответствии с международными стандартами 

аудита; - разрабатывать учетную политику и 

выражать профессиональное суждение в 

соответствии с положениями международных 

стандартов финансовой отчетности; знать 

особенности бухгалтерского учета в отраслях; 

составлять в установленные сроки 

бухгалтерскую, статистическую, налоговую 

отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; - формулировать и 

решать современные научные и практические 

проблемы, планировать и вести научно-

исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности, 

преподавать в вузах, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую 
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деятельность; 

 

дағдыларға ие болу: стандартты ғылыми және кәсіби 

міндеттерді шешу, ұйымдар мен кәсіпорындардың 

бухгалтерлік қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы 

практикалық мәселелерді ғылыми талдау және шешу; 

- кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру; 

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

коммуникация, шешендік ӛнер, ӛз ойларын ауызша 

және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресімдеу; 

-ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің жалпы 

ғылыми әдіснамасы, логикасы мен технологиясы; 

- ӛзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- жаңа ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз 

ететін кәсіби қызмет процесінде білімді жаңарту; 

-оқу-тәрбие жағдайларын талдау, педагогикалық 

міндеттерді анықтау және шешудің қарапайым 

дағдылары 

иметь навыки: решения стандартных 

научных и профессиональных задач, научного 

анализа и решения практических проблем в 

организации и управлении бухгалтерской 

деятельностью организаций и предприятий; 

— владения иностранным языком на 

профессиональном уровне, позволяющие 

осуществлять профессиональную 

деятельность; 

— профессионального общения и 

межкультурной коммуникации, ораторского 

искусства, правильного и логичного 

оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме; 

- общенаучной методологии, логики и 

технологии проведения научно-

исследовательской работы; 

- ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- обновления знаний в процессе 

профессиональной деятельности, 

обеспечивающей активное использование 

новой информации; 

- элементарными навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, определения и 

решения педагогических задач 
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2 Элективті пәндерінің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин    

BEKTA Бухгалтерлік есептің қазіргі теориясы мен әдіснамасы 

 

Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 

Постреквизиттері: Шоғырландырылған есеп және есептілік, Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

Оқу мақсаты: бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы теориясы мен әдіснамасында магистранттардың 

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есептің адамзат қоғамы тарихының құрамдас бӛлігі 

ретіндегі рӛлін; мүдделердің қарама-қайшылығын, шаруашылық ӛмірді ұйымдастырудың күрделенуі 

барысындағы бухгалтерлік есептің ӛзгеруін, мемлекет пен құқықтың рӛлін; "есепке алу түрлерін 

интеграциялауға, кәсіпорынның нәтижелерін географиялық аймақтар, халық топтары және басқа да 

параметрлер бойынша айқындауға, перспективада қаржылық жағдайға"негізделген стратегиялық 

жүйені зерделеу. 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; 

ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін 

міндеттерді тұжырымдай және шеше білу басқару жүйелерін зерттеудің ғылыми қағидаттарын, 

тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

STMBU Современная теория и методология бухгалтерского учета  

 

Пререквизиты: Курс бакалавриата  

Постреквизиты: Консолидированный учет и отчетность, Научно-исследовательская работа 

магистранта 

Цель изучения: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в современной 

теории и методологии бухгалтерского учета 

Краткое содержание курса: Изучение роли бухгалтерского учета как составной части истории 

человеческого общества; противоречивости интересов, изменения бухгалтерского учета в ходе 

усложнения организации хозяйственной жизни, роли государства и права; стратегической системы, 

основанной «на интеграции видов учета, определением результатов предприятия по географическим 

зонам, группам населения и другим параметрам, финансового положения в перспективе». 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; 

уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности 

и требующие углубленных профессиональных знаний владеть навыками систематизация научных 

принципов, подходов и методов исследования систем управления 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

ShEBEM Шет елдердегі бухгалтерлік есеп модельдері 

Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 
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Постреквизиттері: Шоғырландырылған есеп және есептілік, Магистранттың ғылыми-зерттеу 

жұмысы. 

Оқу мақсаты: магистранттарда шет елдерде бухгалтерлік есеп үлгілерін жинау, ӛңдеу әдістерінде 

кәсіби құзыреттерді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Айырым сипаттамаларын (мақсаттары, міндеттері) қарау) ағылшын-

американдық,  онтиненталды, Оңтүстік Америка, халықаралық, исламдық есеп модельдері. 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; 

ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін 

міндеттерді тұжырымдай және шеше білу басқару жүйелерін зерттеудің ғылыми қағидаттарын, 

тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

MBUZS  Модели бухгалтерского учета в зарубежных странах 

 

Пререквизиты:  Курс бакалавриата  

Постреквизиты: Консолидированный учет и отчетность, Научно-исследовательская работа 

магистранта 

Цель изучения: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в методах сбора, 

обработки, моделей бухгалтерского учета в зарубежных странах. 

Краткое содержание курса: Рассмотрение отличительных характеристик (цели, задачи) англо-

американской, континентальной, южноамериканской, интернациональной,  исламской моделей 

бухгалтерского учета. 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; 

уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности 

и требующие углубленных профессиональных знаний владеть навыками систематизация научных 

принципов, подходов и методов исследования систем управления 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

GalZA Ғылыми зерттеу әдістемесі 

 

Пререквизиттері: Ғылым тарихы және философиясы, Басқару психологиясы 

 Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқу мақсаты: ғылыми зерттеу әдіснамасын анықтау бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды игеру 

Курстың қысқаша мазмұны: Отандық және шетелдік ғылымның жаңа теориялық, әдіснамалық 

және технологиялық жетістіктерімен, ғылыми зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерімен, 

эксперименттік деректерді ӛңдеу және интерпретациялаумен танысу 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және терең 

кәсіби білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдай және шеше білу; басқару жүйелерін зерттеудің 

ғылыми қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
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MetNI Методология научного исследования 

 

Пререквизиты: История и философия науки, Психология управления 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта. 

Цель изучения: приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

методологии научного исследования. 

Краткое содержание курса: ознакомление с новейшими теоретическими, методологическими и 

технологическими достижениями отечественной и зарубежной науки, современными методами 

научных исследований, обработки и интерпретации экспериментальных данных 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; уметь формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно- исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний 

владеть навыками систематизация научных принципов, подходов и методов исследования систем 

управления. 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

BZhZ Басқару жүйелерін зерттеу 

 

Пререквизиттері: Ғылым тарихы және философиясы, Басқару психологиясы 

 Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы. 

Оқу мақсаты: зерттеудің анықтамасы бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды игеру 

басқару жүйесі. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ерттеу әдіснамасының барлық құрамдастарын белсенді пайдалануды 

болжайтын ғылыми тәсілді пайдалана отырып, ұйымның персоналды басқару жүйесін (ӚҚЖ) 

зерттеу; ӚҚЖ зерттеу әдіснамасының ұғымдары, сондай-ақ басқару жүйелерін зерттеудің 

парадигмасы мен тұжырымдамасы (ББЖ); оларға қатысты оларды зерттеу үшін ғылыми 

қағидаттарды, тәсілдер мен әдістерді жүйелеу жүргізілген ғылыми бағыттар немесе ӚҚЖ кіші 

жүйелері. 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және терең 

кәсіби білімді талап ететін міндеттерді тұжырымдай және шеше білу; басқару жүйелерін зерттеудің 

ғылыми қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

ISU Исследование систем управления 

 

Пререквизиты: История и философия науки, Психология управления 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта. 

Цель изучения: приобрести теоретические знания и практические навыки по определению 

исследования система управления. 

Краткое содержание курса: Исследование систем управления персоналом (СУП) организации с 

использованием научного подхода, предполагающего активное использование всех составляющих 

методологии исследования; понятия методологии исследования СУП, а также парадигма и концепция 
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исследования систем управления (ИСУ); научные направления или подсистемы СУП, относительно 

которых проведена систематизация научных принципов, подходов и методов для их исследования 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; уметь формулировать и решать задачи, возникающие в 

ходе научно- исследовательской деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний 

владеть навыками систематизация научных принципов, подходов и методов исследования систем 

управления. 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

EZAT  Есептегі заманауи ақпараттық технологиялар 

 

Пререквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы  

Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Оқу мақсаты: Есепке алуда заманауи ақпараттық технологияларды жүзеге асыруға және 

ұйымдастыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепте, талдауда жаңа ақпараттық технологиялармен 

танысу, қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді ӛңдеу үшін құрал-саймандарды таңдау, 

есеп, талдау саласындағы мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қабілетін қалыптастыру 

Оқыту нәтижесі:  Ақпаратты автоматтандырылған ӛңдеудің заманауи технологияларын білу; - 

автоматтандырылған жүйе негізінде бухгалтерлік есепті автоматтандырылған жүргізу 

технологиясын; автоматтандырылған бухгалтерлік есепті құқықтық сүйемелдеудің компьютерлік 

технологиясын; экономикалық-статистикалық міндеттерді шешу үшін қажетті заманауи 

бағдарламалық ӛнімдерді білу. Экономикалық-статистикалық және эконометрикалық мәселелерді 

шешу үшін заманауи бағдарламалық жасақтаманы қолдана білу.Заманауи құралдарды қолдана 

отырып микроэкономикалық және Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру; 

эконометриялық модельдерді құрудың заманауи әдістемесі 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SITU  Современные информационные технологии в учете 

 

Пререквизиты:  Научно-исследовательская работа магистранта 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта 

Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и 

организовать современные информационные технологии в учете 

Краткое содержание курса: ознакомление с новыми информационными технологиями в 

бухгалтерском учете, анализе, выбором инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, формирование способности использовать для 

решения задач в области учета, анализа современные технические средства и информационные 

технологии. 

Результаты обучения: Знать современные технологии автоматизированной обработки информации; 

- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе автоматизированных 

системы; компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного бухгалтерского 

учета; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 
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задач. Уметь использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач. Владеть навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; современной 

методикой построения эконометрических моделей 

.Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

AZAT Аудиттегі заманауи ақпараттық технологиялар 

Пререквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы  

Постреквизиттері: Магистранттың ғылыми-зерттеу жұмысы 

Оқу мақсаты: Аудитте заманауи ақпараттық технологияларды жүзеге асыруға және ұйымдастыруға 

қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Аудиттегі жаңа ақпараттық технологияларды игеру, тапсырмаға 

сәйкес Экономикалық деректерді ӛңдеуге арналған құралдарды таңдау, бухгалтерлік, аналитикалық 

және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен технологияларды қолдану 

қабілетін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі:  Ақпаратты автоматтандырылған ӛңдеудің заманауи технологияларын білу; - 

автоматтандырылған жүйе негізінде бухгалтерлік есепті автоматтандырылған жүргізу 

технологиясын; автоматтандырылған бухгалтерлік есепті құқықтық сүйемелдеудің компьютерлік 

технологиясын; экономикалық-статистикалық міндеттерді шешу үшін қажетті заманауи 

бағдарламалық ӛнімдерді білу. Экономикалық-статистикалық және эконометрикалық мәселелерді 

шешу үшін заманауи бағдарламалық жасақтаманы қолдана білу.Заманауи құралдарды қолдана 

отырып микроэкономикалық және Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру; 

эконометриялық модельдерді құрудың заманауи әдістемесі 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

STA Современные информационные технологии в аудите 

Пререквизиты:  Научно-исследовательская работа магистранта 

Постреквизиты: Научно-исследовательская работа магистранта 

Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и 

организовать современные информационные технологии в аудите. 

Краткое содержание курса: освоение новых информационных технологий в аудите, выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, формирование способности использовать для решения учетных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и технологии. 

Результаты обучения: Знать современные технологии автоматизированной обработки информации; 

- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе автоматизированных 

системы; компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного бухгалтерского 

учета; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач. Уметь использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач. Владеть навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; современной 

методикой построения эконометрических моделей. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 
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7М04137 ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ (кәсіби бағыты) 

7М04137 УЧЕТ И АУДИТ (профильное направление) 

 

1 2022-2023 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ ЖОСПАРЫ (кәсіби бағыты) / УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 

2022-2023 УЧ. ГОД (профильное направление) 

1.1.  1,5 жылдық оқу (2022-2023 оқу жылы түскендер) кәсіби бағытқа арналған оқу 

жоспары / Учебный план для профильного направления, 1,5 года обучения 

(поступившие в 2022-2023 уч.г) 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 16 

БД ВК Кәсіби/Профессиональный Men/Men 5201 Менеджмент/Менеджмент 2 

БД ВК Кәсіби/Профессиональный/ ShT/IYa 5202 
Шетел тілі (кәсіби)/Иностранный язык 

(профессиональный) 
2 

БД ВК 

Эксперименталды-

зерттеу/Экспериментально-

исследовательский  

BР/PU 5203 
Басқару психологиясы/Психология 

управления 
2 

ПД ВК Кәсіби/Профессиональный ShEE/KUO 5301 

Шоғырландырылған есеп және 

есептілік/Консолидированный учет и 

отчетность 

5 

ПД ВК Стратегиялық/Стратегический SKE/SFU 5302 
Стратегиялық қаржылық 

есеп/Стратегический финансовый учет 
5 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

ЭИРМ 

Эксперименталды-

зерттеу/Экспериментально-

исследовательский 

MEZZh/EIRM 

5401 

Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы/Экспериментально-

исследовательская работа магистранта 

5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 9 

БД КВ Аналитикалық/Аналитический EZAT/SITU 5204 

Есептегі заманауи ақпараттық 

технологиялар /Современные 

информационные технологии в учете 

5 

БД КВ Аналитикалық/Аналитический AZAT/STA 5204 

Аудиттегі заманауи ақпараттық 

технологиялар/Современные 

информационные технологии в аудите 

* 

БД КВ Кәсіби/Профессиональный 
BEKTA/STMBU 

5205 

Бухгалтерлік есептің қазіргі теориясы 

мен әдіснамасы/Современная теория и 
4 

 Академиялық дәрежесі:  7М04137  Есеп және 

аудит білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару магистрі 

Академическая степень:  магистр бизнеса и 

управления по образовательной программе  

7М04137 Учет и аудит 
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методология бухгалтерского учета o 

БД КВ Кәсіби/Профессиональный 
ShEBEM/MBUZS 

5205 

Шет елдердегі бухгалтерлік есеп 

модельдері/Модели бухгалтерского учета 

в зарубежных странах 

* 

2 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 10 

ПД ВК Кәсіби/Профессиональный ShEA/AKO 5305 

Шоғырландырылған есептілік 

аудиті/Аудит консолидированной 

отчетности 

5 

ПД ВК Стратегиялық/Стратегический SBE/SUU 5304 

Стратегиялық басқару 

есебі/Стратегический управленческий 

учет 

5 

Оқыту қосымша түрлері  / Дополнительные виды обучения 5 

ЭИРМ 

Эксперименталды-

зерттеу/Экспериментально-

исследовательский  

MEZZh/EIRM 

5402 

Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы/Экспериментально-

исследовательская работа магистранта 

5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

ПД КВ 

Аналитикалық/Аналитический 
SFT/SFA 

5305 

Стратегиялық қаржылық 

талдау/Стратегический финансовый 

анализ 

5 

ПД КВ 

Аналитикалық/Аналитический 
ShEKT/KAKO 

5305 

Шоғырландырылған есептілікті кешенді 

талдау/Комплексный анализ 

консолидированной отчетности 

* 

ПД КВ 

Аналитикалық/Аналитический SBT/SUA 5306 

Стратегиялық басқарушылық 

талдау/Стратегический управленческий 

анализ 

5 

ПД КВ Аналитикалық/Аналитический 
BPTM/AMBP 

5306 

Бизнес-процестерді талдау және 

модельдеу/Анализ и моделирование 

бизнес-процессов 

* 

ПД КВ Стратегиялық/Стратегический SA/SA 5307 
Стратегиялық аудит/Стратегический 

аудит 
5 

ПД КВ Стратегиялық/Стратегический IshB/VK 5307 
 Ішкі шаруашылық 

бақылау/Внутрихозяйственный контроль 
* 
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2.2  7М04137 Учет и аудит білім беру бағдарламасының сипаттамасы / Описание 

образовательной  программы  7М04137 Учет и аудит 

 Кәсіби бағыты /профильное направление  

Кәсіби қызмет саласы  Сфера профессиональной деятельности 

Компанияны басқару, қаржылық жоспарлау 

және бюджеттеу. Шығындарды оңтайландыру, 

бизнестегі бағыттарды әртараптандыру 

жолдары; қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді 

болжамдар жасау; практикалық дайындыққа 

бағытталу. Есепке алу-талдау және 

аудиторлық сала қызметінің нақты және 

перспективалық тәжірибесіне бейімделу 

Управление компанией, финансовое 

планирование и бюджетирование. Оптимизация 

расходов, пути диверсификации направлений в 

бизнесе;  Создание краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов;  Направленность на 

практическую подготовку. Адаптация к реальной 

и перспективной практике деятельности учетно-

аналитической и аудиторской сферы 

Кәсіби қызметінің объектілері  Объекты профессиональной деятельности 

Жобалау ұйымдары; 

Халықаралық бизнес-құрылымдар; 

Аудиторлық консалтингтік және қаржы 

компаниялары; 

Экономиканың нақты және мемлекеттік 

секторларын ұйымдастыру. 

Проектные организации; Международные бизнес-

структуры; Аудиторские консалтинговые и 

финансовые компании; Организации реального и 

государственного секторов экономики. 

Кәсіби қызметінің нысандары Предметы профессиональной деятельности 

Халықаралық стандарттарға сәйкес 

ұйымдардың шоғырландырылған қаржылық 

есептілігін қалыптастыру үшін ақпаратты 

жинау, тіркеу және ӛңдеу; экономикалық 

субъектіні стратегиялық басқару мақсаттары 

үшін есептік-талдамалық ақпаратты 

қалыптастыру; шығындар, шығындар және 

ӛнімнің ӛзіндік құны туралы ақпаратты жинау 

және түсіндіру; шығындарды бағалау, 

бюджеттік жоспарлау, жұмыс істеу 

кӛрсеткіштерін бақылау және ӛлшеу және т. б. 

Сбор, регистрация и обработка информации для 

формирования консолидированной финансовой 

отчетности организаций в соответствии с 

международными стандартами; формирование 

учетно-аналитической информации для целей 

стратегического управления экономическим 

субъектом; сбор и интерпретации информации о 

затратах, издержках и себестоимости продукции; 

оценка затрат, бюджетное планирование, 

контроль и измерение показателей 

функционирования и др. 

Кәсіби қызметінің түрлері Виды профессиональной деятельности 

Есептік-Талдамалық; 

Жобалау-экономикалық; 

Ұйымдастырушылық-басқарушылық; 

Аудиторлық қызмет. 

Учѐтно-аналитическая; 

Проектно-экономическая; 

Организационно-управленческая; 

Аудиторская деятельность. 

7М04137 ЕСЕП ЖӘНЕ  АУДИТ» білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында түлек 

міндеті  / 

По итогам обучения в рамках образовательной программы «7М04137 Учет и аудит» 

выпускник должен 

Білу: қаржылық және басқарушылық шешімдер 

қабылдау үшін ақпаратқа қажеттілікті қоса алғанда, 

ішкі және сыртқы пайдаланушылар үшін бухгалтерлік 

және қаржылық есептіліктің мазмұнын, 

тұжырымдамасын және мәнін; 

-- нарық жағдайында Қазақстан Республикасы мен 

Знать: содержание, концепцию и значение 

бухгалтерской и финансовой отчетности для 

внутренних и внешних пользователей, 

включая потребности в информации для 

принятия финансовых и управленческих 

решений; 
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жақын шет елдердің ӛндірісін аумақтық бӛлу және 

шаруашылықты аумақтық ұйымдастыру сипаты 

туралы; 

 - материалдық ӛндірістің негізгі салаларындағы 

технологиялық процестер туралы, 

қаржылық, банктік, сақтандыру және инвестициялық 

технологияларды ұйымдастыру саласында. 

-о характере территориального распределения 

производства и территориальной организации 

хозяйств Республики Казахстан и стран 

ближнего зарубежья в условиях рынка; 

 - о технологических процессах в основных 

отраслях материального производства, 

в сфере организации финансовых, 

банковских, страховых и инвестиционных 

технологий. 

Білу: 

Аудиттің халықаралық стандарттарына сәйкес аудитті 

ұйымдастыру және жүргізу;-қаржылық есептіліктің 

халықаралық стандарттарының ережелеріне сәйкес 

есеп саясатын әзірлеу және кәсіби пікір білдіру; 

салалардағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін білу; 

ұйымның қаржы - шаруашылық қызметі туралы 

бухгалтерлік, статистикалық, салықтық есептілікті 

белгіленген мерзімде жасау; - қазіргі заманғы ғылыми 

және практикалық есептерді тұжырымдау және шешу 

бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жоспарлау және 

жүргізу 

жоғары оқу орындарында сабақ беру, зерттеу және 

басқару қызметін табысты жүзеге асыру; 

Уметь: 

организовать и проводить аудит в 

соответствии с международными стандартами 

аудита; - разрабатывать учетную политику и 

выражать профессиональное суждение в 

соответствии с положениями международных 

стандартов финансовой отчетности; знать 

особенности бухгалтерского учета в отраслях; 

составлять в установленные сроки 

бухгалтерскую, статистическую, налоговую 

отчетность о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; - формулировать и 

решать современные научные и практические 

проблемы, планировать и вести научно-

исследовательскую деятельность по 

избранной научной специальности, 

преподавать в вузах, успешно осуществлять 

исследовательскую и управленческую 

деятельность; 

дағдыларға ие болу: стандартты ғылыми және кәсіби 

міндеттерді шешу, ұйымдар мен кәсіпорындардың 

бухгалтерлік қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы 

практикалық мәселелерді ғылыми талдау және шешу; 

- кәсіби қызметті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

шет тілін кәсіби деңгейде меңгеру; 

- кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

коммуникация, шешендік ӛнер, ӛз ойларын ауызша 

және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресімдеу; 

-ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізудің жалпы 

ғылыми әдіснамасы, логикасы мен технологиясы; 

- ӛзіндік ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- жаңа ақпаратты белсенді пайдалануды қамтамасыз 

ететін кәсіби қызмет процесінде білімді жаңарту; 

-оқу-тәрбие жағдайларын талдау, педагогикалық 

міндеттерді анықтау және шешудің қарапайым 

дағдылары 

иметь навыки: решения стандартных 

научных и профессиональных задач, научного 

анализа и решения практических проблем в 

организации и управлении бухгалтерской 

деятельностью организаций и предприятий; 

— владения иностранным языком на 

профессиональном уровне, позволяющие 

осуществлять профессиональную 

деятельность; 

— профессионального общения и 

межкультурной коммуникации, ораторского 

искусства, правильного и логичного 

оформления своих мыслей в устной и 

письменной форме; 

- общенаучной методологии, логики и 

технологии проведения научно-

исследовательской работы; 

- ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

- обновления знаний в процессе 

профессиональной деятельности, 

обеспечивающей активное использование 

новой информации; 

- элементарными навыками анализа учебно-

воспитательных ситуаций, определения и 
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EZAT  Есептегі заманауи ақпараттық технологиялар 

 

Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқарушылық талдау, Магистранттың эксперименталды-зерттеу 

жұмысы 

Оқу мақсаты: Есепке алуда заманауи ақпараттық технологияларды жүзеге асыруға және 

ұйымдастыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есепте, талдауда жаңа ақпараттық технологиялармен 

таныстыру, қойылған міндетке сәйкес Экономикалық деректерді ӛңдеу үшін құрал-саймандарды 

таңдау, есеп, талдау саласындағы мәселелерді шешу үшін қазіргі заманғы техникалық құралдар мен 

ақпараттық технологияларды пайдалану қалыптастыру 

Оқыту нәтижелері: Знать современные технологии автоматизированного обработки информации; - 

технология автоматизированного проведения бухгалтерского учета на основе автоматизированных 

систем; компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного бухгалтерского 

учета; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач.Экономикалық-статистикалық және эконометрикалық мәселелерді шешу үшін заманауи 

бағдарламалық жасақтаманы қолдана білу.Заманауи құралдарды қолдана отырып 

микроэкономикалық және Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру; эконометриялық 

модельдерді құрудың заманауи әдістемесі 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SITU  Современные информационные технологии в учете 

Пререквизиты:  Курс бакалавриата  

Постреквизиты: Стратегический управленческий анализ, Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта 

Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и 

организовать современные информационные технологии в учете 

Краткое содержание курса: ознакомление с новыми информационными технологиями в 

бухгалтерском учете, анализе, выбором инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, формирование способности использовать для 

решения задач в области учета, анализа современные технические средства и информационные 

технологии. 

Результаты обучения: Знать современные технологии автоматизированной обработки информации; 

- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе автоматизированных 

системы; компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного бухгалтерского 

учета; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач. Уметь использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач.Владеть навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; современной 

методикой построения эконометрических моделей 

.Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

решения педагогических задач 
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AZAT Аудиттегі заманауи ақпараттық технологиялар 

Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқарушылық талдау, магистранттың эксперименттік-зерттеу 

жұмысы. 

Оқу мақсаты: Аудитте заманауи ақпараттық технологияларды жүзеге асыруға және ұйымдастыруға 

қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Курстың қысқаша мазмұны: Аудиттегі жаңа ақпараттық технологияларды игеру, тапсырмаға 

сәйкес Экономикалық деректерді ӛңдеуге арналған құралдарды таңдау, бухгалтерлік, аналитикалық 

және зерттеу мәселелерін шешу үшін заманауи техникалық құралдар мен технологияларды қолдану 

қабілетін қалыптастыру. 

Оқыту нәтижесі:  Ақпаратты автоматтандырылған ӛңдеудің заманауи технологияларын білу; - 

автоматтандырылған жүйе негізінде бухгалтерлік есепті автоматтандырылған жүргізу 

технологиясын; автоматтандырылған бухгалтерлік есепті құқықтық сүйемелдеудің компьютерлік 

технологиясын; экономикалық-статистикалық міндеттерді шешу үшін қажетті заманауи 

бағдарламалық ӛнімдерді білу. Экономикалық-статистикалық және эконометрикалық мәселелерді 

шешу үшін заманауи бағдарламалық жасақтаманы қолдана білу.Заманауи құралдарды қолдана 

отырып микроэкономикалық және Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру; 

эконометриялық модельдерді құрудың заманауи әдістемесі 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

STA Современные информационные технологии в аудите 

 

Пререквизиты: Курс бакалавриата 

Постреквизиты: Стратегический управленческий анализ, Экспериментально-исследовательская 

работа магистранта. 

Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и 

организовать современные информационные технологии в аудите. 

Краткое содержание курса: освоение новых информационных технологий в аудите, выбор 

инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, формирование способности использовать для решения учетных, аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и технологии. 

Результаты обучения: Знать современные технологии автоматизированной обработки информации; 

- технологию автоматизированного ведения бухгалтерского учета на основе автоматизированных 

системы; компьютерную технологию правового сопровождения автоматизированного бухгалтерского 

учета; современные программные продукты, необходимые для решения экономико-статистических 

задач. Уметь использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач. Владеть навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; современной 

методикой построения эконометрических моделей. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

BEKTA Бухгалтерлік есептің қазіргі теориясы мен әдіснамасы 
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Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 

 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі, Стратегиялық аудит 

Оқу мақсаты: бухгалтерлік есептің қазіргі заманғы теориясы мен әдіснамасында магистранттардың 

кәсіби құзыреттерін қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Бухгалтерлік есептің адамзат қоғамы тарихының құрамдас бӛлігі 

ретіндегі рӛлін; мүдделердің қарама-қайшылығын, шаруашылық ӛмірді ұйымдастырудың күрделенуі 

барысындағы бухгалтерлік есептің ӛзгеруін, мемлекет пен құқықтың рӛлін; "есепке алу түрлерін 

интеграциялауға, кәсіпорынның нәтижелерін географиялық аймақтар, халық топтары және басқа да 

параметрлер бойынша айқындауға, перспективада қаржылық жағдайға"негізделген стратегиялық 

жүйені зерделеу. 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; 

ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін 

міндеттерді тұжырымдай және шеше білу басқару жүйелерін зерттеудің ғылыми қағидаттарын, 

тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

STMBU Современная теория и методология бухгалтерского учета 

  

Пререквизиты:  Курс бакалавриата 

Постреквизиты: Стратегический управленческий учет, Стратегический аудит. 

Цель изучения: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в современной 

теории и методологии бухгалтерского учета 

Краткое содержание курса: Изучение роли бухгалтерского учета как составной части истории 

человеческого общества; противоречивости интересов, изменения бухгалтерского учета в ходе 

усложнения организации хозяйственной жизни, роли государства и права; стратегической системы, 

основанной «на интеграции видов учета, определением результатов предприятия по географическим 

зонам, группам населения и другим параметрам, финансового положения в перспективе». 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; 

уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности 

и требующие углубленных профессиональных знаний владеть навыками систематизация научных 

принципов, подходов и методов исследования систем управления 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

ShEBEM Шет елдердегі бухгалтерлік есеп модельдері 

Пререквизиттері: Бакалавриат курсы 

Постреквизиттері: Стратегиялық басқару есебі, Стратегиялық аудит 

Оқу мақсаты: магистранттарда шет елдерде бухгалтерлік есеп үлгілерін жинау, ӛңдеу әдістерінде 

кәсіби құзыреттерді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Айырым сипаттамаларын (мақсаттары, міндеттері) қарау) ағылшын-

американдық,  онтиненталды, Оңтүстік Америка, халықаралық, исламдық есеп модельдері. 

Оқыту нәтижесі:  бухгалтерлік есепті дамытудың заманауи үрдістері мен әдіснамасын, шет елдердің 

бухгалтерлік есебінің тәжірибесін білу; 
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ғылыми - зерттеу қызметі барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін 

міндеттерді тұжырымдай және шеше білу басқару жүйелерін зерттеудің ғылыми қағидаттарын, 

тәсілдері мен әдістерін жүйелеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

MBUZS  Модели бухгалтерского учета в зарубежных странах 

 

Пререквизиты:  Курс бакалавриата 

Постреквизиты: Стратегический управленческий учет, Стратегический аудит. 

Цель изучения: формирование у магистрантов профессиональных компетенций в методах сбора, 

обработки, моделей бухгалтерского учета в зарубежных странах. 

Краткое содержание курса: Рассмотрение отличительных характеристик (цели, задачи) англо-

американской, континентальной, южноамериканской, интернациональной,  исламской моделей 

бухгалтерского учета. 

Результаты обучения: знать современные тенденции и методологию развития бухгалтерского учета, 

опыт бухгалтерского учета зарубежных стран; 

уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно- исследовательской деятельности 

и требующие углубленных профессиональных знаний владеть навыками систематизация научных 

принципов, подходов и методов исследования систем управления 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

SFT Стратегиялық қаржылық талдау 

 

Пререквизиттері: Шоғырландырылған есеп және есептілік, Стратегиялық қаржылық есеп. 

Постреквизиттері: Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы 

Оқу мақсаты: Магистранттардың зерттеу жұмысының дағдыларын дамытудан, сондай-ақ 

стратегиялық қаржылық талдау саласында практикалық білім мен дағдыларды қалыптастырудан 

тұрады. 

Курстың қысқаша мазмұны: Шаруашылық жүргізуші субъектіні экономикалық басқару 

жүйесіндегі қаржылық талдаудың мазмұнын, міндеттері мен бағыттарын; қаржылық талдауда 

ситуациялық қолдануға арналған әдістемелік құралдарды; ағымдағы және болжамды қаржылық 

талдаудың жеке және жалпылама кӛрсеткіштерін есептеу мәні мен алгоритмін, сондай-ақ оларды 

экономикалық түсіндіру мен егжей-тегжейлі бағалау тәсілдерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  Шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық басқару жүйесіндегі 

қаржылық талдаудың мазмұнын, міндеттері мен бағыттарын; қаржылық талдауда ситуациялық 

қолдануға қол жетімді әдістемелік құралдарды білу; ағымдағы және болжамды қаржылық талдаудың 

жеке және жалпылама кӛрсеткіштерін есептеудің мәні мен алгоритмі, сондай-ақ оларды 

экономикалық түсіндіру және егжей-тегжейлі бағалау тәсілдері міндеттер қоюды экономикалық 

тұрғыдан дұрыс тұжырымдай білу, шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық 

диагностикасының мақсатты бағдарларына сәйкес қаржылық талдаудың әдістемелік құралдарын 

тиімді пайдалану; ақпараттық қамтамасыз ету деңгейіне және қаржылық талдау нәтижелеріне сәйкес 

аналитикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша толық тұжырымдар тұжырымдау; жүргізілген 

талдау жұмысының егжей-тегжейлі тереңдігі; қаржылық стратегия қағидаттарына қол жеткізу және 

ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру тұрғысынан қаржылық ақпаратты 
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Талдамалық ӛңдеу нәтижелеріне сапалы баға ұсыну. Қаржылық талдауды барабар ақпараттық-

әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастыру міндетін табысты шешуге мүмкіндік беретін 

Фирмаішілік және сыртқы қаржылық талдаудың пәрменді алгоритмдерін қолдану дағдыларын 

меңгеру;   жасалған экономикалық жұмысты визуализациялаудың ӛзге де таныстыру құралдарының 

кестелік, графикалық материалдарын пайдалана отырып, қаржылық ақпаратты Талдамалық бағалау 

нәтижелерін ұсынудың оңтайлы құралдарын таңдау тәсілдерімен; қаржылық талдау нәтижелерін 

түсіндіру және оларды шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық міндеттерін шешу үшін 

қолдану ерекшеліктерімен айқындалады. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SFA Стратегический финансовый анализ  

 

Пререквизиты:  Консолидированный учет и отчетность, Стратегический финансовый учет. 

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта. 

Цель изучения: Состоит в развитии навыков исследовательской работы у магистрантов, а также в 

формировании практических знаний и навыков в области стратегического финансового анализа. 

Краткое содержание курса: Изучение содержания, задач и направления финансового анализа в 

системе экономического управления субъектом хозяйствования; методического инструментария, для 

ситуационного применения в финансовом анализе; сущности и алгоритма расчета индивидуальных и 

обобщающих показателей текущего и прогнозного финансового анализа, а также подходов к их 

экономической интерпретации и детализированной оценке 

Результаты обучения: Знать содержание, задачи и направления финансового анализа в системе 

экономического управления субъектом хозяйствования; методический инструментарий, доступный 

для ситуационного применения в финансовом анализе; сущность и алгоритм расчета 

индивидуальных и обобщающих показателей текущего и прогнозного финансового анализа, а также 

подходы к их экономической интерпретации и детализированной оценке Уметь экономически 

правильно формулировать постановку задач, эффективно пользоваться методическим 

инструментарием финансового анализа в соответствии с целевыми ориентирами экономической 

диагностики хозяйствующего субъекта; формулировать развернутые выводы по результатам 

аналитических исследований, адекватные уровню информационного обеспечения и глубине 

детализации проведенной аналитической работы; предлагать качественную оценку результатов 

аналитической обработки финансовой информации с позиции достижения принципов финансовой 

стратегии и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Владеть навыками навыками применения действенных алгоритмов внутрифирменного и внешнего 

финансового анализа, позволяющими успешно решить задачу формирования адекватного 

информационно-методического обеспечения финансового анализа;   подходами выбора оптимальных 

средств представления результатов аналитической оценки финансовой информации с 

использованием табличных, графических материалов иных презентационных инструментов 

визуализации проделанной экономической работы; особенностями интерпретации результатов 

финансового анализа и их применения для решения экономических задач субъекта хозяйствования.   

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

ShEKT Шоғырландырылған есептілікті кешенді талдау 

 

Пререквизиттері: Шоғырландырылған есеп және есептілік, Стратегиялық қаржылық есеп. 

Постреквизиттері: Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы. 
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Оқу мақсаты: магистранттарды шоғырландырылған есептілікті кешенді талдаудың ғылыми 

негіздерімен таныстыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Шоғырландырылған деректер бойынша тұтастай шоғырландырылған 

топтың қаржылық жай-күйін зерделеу жеке қаржылық есептілік деректері бойынша топтың 

жекелеген кәсіпорындарының қаржылық жай-күйі туралы есеп береді. 

Оқыту нәтижесі:  Шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық басқару жүйесіндегі 

қаржылық талдаудың мазмұнын, міндеттері мен бағыттарын; қаржылық талдауда ситуациялық 

қолдануға қол жетімді әдістемелік құралдарды білу; ағымдағы және болжамды қаржылық талдаудың 

жеке және жалпылама кӛрсеткіштерін есептеудің мәні мен алгоритмі, сондай-ақ оларды 

экономикалық түсіндіру және егжей-тегжейлі бағалау тәсілдері міндеттер қоюды экономикалық 

тұрғыдан дұрыс тұжырымдай білу, шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық 

диагностикасының мақсатты бағдарларына сәйкес қаржылық талдаудың әдістемелік құралдарын 

тиімді пайдалану; ақпараттық қамтамасыз ету деңгейіне және қаржылық талдау нәтижелеріне сәйкес 

аналитикалық зерттеулердің нәтижелері бойынша толық тұжырымдар тұжырымдау; жүргізілген 

талдау жұмысының егжей-тегжейлі тереңдігі; қаржылық стратегия қағидаттарына қол жеткізу және 

ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің тиімділігін арттыру тұрғысынан қаржылық ақпаратты 

Талдамалық ӛңдеу нәтижелеріне сапалы баға ұсыну. Қаржылық талдауды барабар ақпараттық-

әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастыру міндетін табысты шешуге мүмкіндік беретін 

Фирмаішілік және сыртқы қаржылық талдаудың пәрменді алгоритмдерін қолдану дағдыларын 

меңгеру;   жасалған экономикалық жұмысты визуализациялаудың ӛзге де таныстыру құралдарының 

кестелік, графикалық материалдарын пайдалана отырып, қаржылық ақпаратты Талдамалық бағалау 

нәтижелерін ұсынудың оңтайлы құралдарын таңдау тәсілдерімен; қаржылық талдау нәтижелерін 

түсіндіру және оларды шаруашылық жүргізуші субъектінің экономикалық міндеттерін шешу үшін 

қолдану ерекшеліктерімен 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

KAKO Комплексный анализ консолидированной отчетности 

  

Пререквизиты:  Консолидированный учет и отчетность, Стратегический финансовый учет. 

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта. 

Цель изучения: ознакомить магистрантов  с научными основами комплексного анализа 

консолидированной отчетности. 

Краткое содержание курса: Изучение финансового состояния собственно консолидированной 

группы в целом по данным консолидированной  отчетности, финансового состояния отдельных 

предприятий группы по данным индивидуальной финансовой отчетности каждого из них. 

Результаты обучения: Знать содержание, задачи и направления финансового анализа в системе 

экономического управления субъектом хозяйствования; методический инструментарий, доступный 

для ситуационного применения в финансовом анализе; сущность и алгоритм расчета 

индивидуальных и обобщающих показателей текущего и прогнозного финансового анализа, а также 

подходы к их экономической интерпретации и детализированной оценке Уметь экономически 

правильно формулировать постановку задач, эффективно пользоваться методическим 

инструментарием финансового анализа в соответствии с целевыми ориентирами экономической 

диагностики хозяйствующего субъекта; формулировать развернутые выводы по результатам 

аналитических исследований, адекватные уровню информационного обеспечения и глубине 

детализации проведенной аналитической работы; предлагать качественную оценку результатов 
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аналитической обработки финансовой информации с позиции достижения принципов финансовой 

стратегии и повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Владеть навыками навыками применения действенных алгоритмов внутрифирменного и внешнего 

финансового анализа, позволяющими успешно решить задачу формирования адекватного 

информационно-методического обеспечения финансового анализа;   подходами выбора оптимальных 

средств представления результатов аналитической оценки финансовой информации с 

использованием табличных, графических материалов иных презентационных инструментов 

визуализации проделанной экономической работы; особенностями интерпретации результатов 

финансового анализа и их применения для решения экономических задач субъекта хозяйствования 

Руководитель программы: Сисимбаев К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

SBT Стратегиялық басқарушылық талдау 

 

Пререквизиттері:Есептегі заманауи ақпараттық технологиялар  

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе  

Оқу мақсаты: бұл магистранттардың стратегиялық басқарушылық талдау саласындағы дағдыларын 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық басқарушылық талдаудың мәнін зерттеу; сыртқы 

ортаның кәсіпорын қызметіне әсерін Стратегиялық талдау; кәсіпорынның ішкі ортасы; мемлекеттік 

және муниципалдық мұқтаждықтарды қамтамасыз ету үшін сатып алуды басқару саласында 

бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу түсінігі, тәсілдері мен мүмкіндіктері, Мемлекеттік және 

муниципалдық мұқтаждар үшін сатып алуды басқару саласында деректерді жинау әдістері 

Оқыту нәтижесі: Басқарушылық талдаудың теориялық негіздерін білу; басқарушылық талдауда 

қолданылатын заманауи әдістер мен тәсілдер 

Міндет қоюды экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдай білу, стратегиялық басқарушылық 

талдаудың Талдамалық құралдарын дұрыс және тиімді пайдалана білу; талдамалық зерттеулердің 

нәтижелері бойынша қорытынды дәлелді түрде жасау; экономикалық стратегия мен басқару 

тактикасын тұжырымдауға, шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыруға және кәсіпорынды 

(ұйымды)басқаруды ұтымды етуге бағытталған негізделген шешімдер қабылдау 

Стратегиялық басқарушылық талдаудың әдістемесі мен әдіснамасын; кәсіпорын деңгейінде 

экономикалық міндеттерді шешу үшін, бизнесті бағалау және басқарушылық шешімдерді қабылдау 

кезінде басқарушылық талдаудың Талдамалық құралдарын; стратегиялық басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде экономикалық нәтижелерді болжауды меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SUA  Стратегический управленческий анализ 

 

Пререквизиты:  Современные информационные технологии в учете 

Постреквизиты: Производственная практика. 

Цель изучения: является формирование у магистрантов навыков в  в области стратегического 

управленческого анализа. 

Краткое содержание курса: Изучение сущности стратегического управленческого анализа; 

стратегический анализ влияния внешней среды на деятельность предприятия; внутренней среды 

предприятия; понятие, способы и возможности достижения конкурентных преимуществ в области 

управления закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, методы сбора 

данных в области управления закупками для государственных и муниципальных нужд 
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Результаты обучения: Знать теоретические основы управленческого анализа; современные методы 

и приемы, применяемые в управленческом анализе 

Уметь экономически правильно формулировать постановку задачи, корректно и эффективно 

пользоваться аналитическим инструментарием стратегического управленческого анализа; 

доказательно делать выводы по результатам аналитических исследований; принимать обоснованные 

решения, направленные на формулирование экономической стратегии и тактики управления, 

повышение эффективности хозяйственной деятельности и рационализации управления предприятием 

(организации) 

Владеть методикой и методологией стратегического управленческого анализа; аналитическим 

инструментарием управленческого анализа для решения экономических задач на уровне 

предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений; прогнозированием 

экономических результатов при принятии стратегических управленческих решений. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

BPTM Бизнес-процестерді талдау және модельдеу 

Пререквизиттері: Аудиттегі заманауи ақпараттық технологиялар 

Постреквизиттері: Ӛндірістік тәжірибе  

Оқу мақсаты: Бизнес-процестерді талдау және модельдеудің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын игеру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бизнес-процестер теориясын, ұйымды құрылымдау принциптерін, 

құрылымдық талдау әдіснамасын және бизнес-процестерді модельдеудің қазіргі заманғы 

әдіснамаларын, бизнес-процестерді сипаттау үшін пайдаланылатын құрал-саймандарды, бизнес-

процестерді талдаудың негізгі қағидаттарын, сондай-ақ ұйымды басқарудағы технологиялық тәсілді 

пайдалану нұсқаларын және бизнес-процестерді модельдеу және талдау құралдары нарығын дамыту 

саласындағы әлемдік үрдістерді зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  Басқарушылық талдаудың теориялық негіздерін білу; басқарушылық талдауда 

қолданылатын заманауи әдістер мен тәсілдер 

Міндет қоюды экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдай білу, стратегиялық басқарушылық 

талдаудың Талдамалық құралдарын дұрыс және тиімді пайдалана білу; талдамалық зерттеулердің 

нәтижелері бойынша қорытынды дәлелді түрде жасау; экономикалық стратегия мен басқару 

тактикасын тұжырымдауға, шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыруға және кәсіпорынды 

(ұйымды)басқаруды ұтымды етуге бағытталған негізделген шешімдер қабылдау 

Стратегиялық басқарушылық талдаудың әдістемесі мен әдіснамасын; кәсіпорын деңгейінде 

экономикалық міндеттерді шешу үшін, бизнесті бағалау және басқарушылық шешімдерді қабылдау 

кезінде басқарушылық талдаудың Талдамалық құралдарын; стратегиялық басқарушылық шешімдерді 

қабылдау кезінде экономикалық нәтижелерді болжауды меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

AMBP Анализ и моделирование бизнес-процессов  

 

Пререквизиты:  Современные информационные технологии в аудите. 

Постреквизиты: Производственная практика 
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Цель изучения: Приобрести теоретические знания и практические навыки анализа и моделирования 

бизнес-процессов. 

Краткое содержание курса: Изучение теории бизнес-процессов, принципов структурирования 

организации, методологии структурного анализа и современных методологий моделирования бизнес-

процессов, инструментальных средств, используемых для описания бизнес-процессов, основных 

принципов анализа бизнес-процессов, а также вариантов использования процессного подхода в 

управлении организацией и мировых тенденций в области развития рынка средств моделирования и 

анализа бизнес-процессов 

Результаты обучения: Знать теоретические основы управленческого анализа; современные методы 

и приемы, применяемые в управленческом анализе 

Уметь экономически правильно формулировать постановку задачи, корректно и эффективно 

пользоваться аналитическим инструментарием стратегического управленческого анализа; 

доказательно делать выводы по результатам аналитических исследований; принимать обоснованные 

решения, направленные на формулирование экономической стратегии и тактики управления, 

повышение эффективности хозяйственной деятельности и рационализации управления предприятием 

(организации) 

Владеть методикой и методологией стратегического управленческого анализа; аналитическим 

инструментарием управленческого анализа для решения экономических задач на уровне 

предприятия, при оценке бизнеса и принятии управленческих решений; прогнозированием 

экономических результатов при принятии стратегических управленческих решений. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

SA Стратегиялық аудит 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есептің қазіргі теориясы мен әдіснамасы 

Постреквизиттері: Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы. 

Оқу мақсаты: магистранттардың стратегиялық аудит саласында теориялық білім алуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: Стратегиялық аудиттің негізгі ұғымдарын, нысанасы мен әдістерін 

зерделеу; Ұйымның экономикалық қауіпсіздігіне ықтимал және нақты қауіп-қатерлерді айқындау 

мақсатында стратегиялық аудит әдістерін қолдану; стратегиялық аудит бағдарламасын қалыптастыру 

Оқыту нәтижесі:  Стратегиялық аудиттің негізгі түсініктерін, пәні мен әдістерін білу. Ұйымның 

экономикалық қауіпсіздігіне ықтимал және нақты қауіптерді анықтау мақсатында стратегиялық 

аудит әдістерін қолдана білу. Стратегиялық аудит бағдарламасын қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

SA Стратегический аудит  

 

Пререквизиты:  Современная теория и методология бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта 

Цель изучения: получение магистрантами  теоретических знаний в области стратегического аудита. 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, предмета и методов стратегического 

аудита; применение методов стратегического аудита в целях определения потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности организации; формирования программы стратегического аудита 

Результаты обучения: Знать основные понятия, предмет и методы стратегического аудита. Уметь 

применять методы стратегического аудита в целях определения потенциальных и реальных угроз 
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экономической безопасности организации. Владеть навыками формирования программы 

стратегического аудита 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 

 

IshB Ішкі шаруашылық бақылау 

Пререквизиттері: Шет елдердегі бухгалтерлік есеп модельдері 

 Постреквизиттері: Магистранттың эксперименталды-зерттеу жұмысы. 

Оқу мақсаты: Шаруашылықішілік бақылауды жүзеге асыруға және ұйымдастыруға қабілетті 

жоғары білікті мамандарды даярлау 

Курстың қысқаша мазмұны: Есепке алуда бақылауды дамытудың негізгі міндеттері мен 

мақсаттарын; шаруашылық - қаржы қызметінің тәуекелдерін шектеу жӛніндегі шаралар жүйесін 

ұйымдастыру қағидаттарын; бақылау саласындағы ғылыми және практикалық проблемалар жӛніндегі 

ақпарат кӛздерін зерделеу. 

Оқыту нәтижесі:  Есепке алуда бақылауды дамытудың негізгі міндеттері мен мақсаттарын, 

шаруашылық-қаржылық қызметтің тәуекелдерін шектеу бойынша шаралар жүйесін ұйымдастыру 

принциптерін білу.Бақылау саласындағы ғылыми және практикалық проблемалар бойынша ақпарат 

кӛздерін ӛз бетінше таңдай білу, жиналған ақпаратты талдау және қаржылық проблемалардың 

әртүрлі аспектілері бойынша негізделген қорытындылар жасау; бақылау нәтижелерін дайындауды, 

жүргізуді және құжаттамалық ресімдеуді ұйымдастыру; 

Бақылау тексерулерін жүргізу әдістемелерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

VK Внутрихозяйственный контроль 

  

Пререквизиты:  Модели бухгалтерского учета в зарубежных странах 

Постреквизиты: Экспериментально-исследовательская работа магистранта 

Цель изучения: Подготовка высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять и 

организовать внутрихозяйственный контроль. 

Краткое содержание курса: Изучение основных задач и цели развития контроля в учете; принципов 

организации системы мер по ограничению рисков хозяйственно - финансовой деятельности; 

источников информации по научным и практическим проблемам в области контроля 

Результаты обучения: Знать основные задачи и цели развития контроля в учете; принципы 

организации системы мер по ограничению рисков хозяйственно-финансовой деятельности 

Уметь самостоятельно подбирать источники информации по научным и практическим проблемам в 

области контроля, анализировать собранную информацию и делать обоснованные выводы по 

различным аспектам финансовых проблем; организовать подготовку, проведение и документальное 

оформление результатов контроля; 

Владеть методиками проведения контрольных проверок 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра:  «Учет и финансы» 

 


