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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 студенттерге арналған. 

Экономика факультеті мамандықтары бойынша элективті пәндер каталогы кафедра 

бойынша құрылған және 3 бӛлімнен тұрады: 

1 бӛлім - «Есеп және қаржы» кафедрасы; 

2 бӛлім - «Экономика және менеджмент» кафедрасы; 

3 бӛлім - «Есеп және қаржы» 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 2022-2023 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 «Учет и финансы». 
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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 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 3 циклға бӛлінеді: 

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 бӛлінеді – 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 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) 2-ден 4-ші курстың  

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

ЖОО компоненті және таңдау компоненті (элективті оқу пәндері). 
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ПАМЯТКА  

 

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». 

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

 
1.1  Негізгі білім беру бағдарламасының 1 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный 

план для 1 курса основной образовательной программы 

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 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний  

PM/PK 1102 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

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 

ООД КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный/ 

General elective 

AOKOT/ 

OBZhОТ/ 1112 

Адам ӛмірінің қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау негіздері/ Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда 

5 

ООД КВ Din/ Rel/ 1112 Дінтану/ Религиоведение 

\\\ООД КВ 
ETD/ EUR/ ESD 

1112 

Экология және тұрақты даму/ Экология 

и устойчивое развитие//Environment and 

sustainable development 

ООД КВ Gen/ Gen/ 1112 Гендерология/ Гендерология 

ООД КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный/ 

General elective 

OMSHN/ ORZh/ 

1112 

Ӛсімдік және мал шаруашылық 

негіздері/ Основы растениеводства и 

животноводства 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 4 

 Академиялық дәрежесі: 6В04104 Есеп және 

аудит білім беру бағдарламасы бойынша бизнес 

және басқару бакалавры 

Академическая степень: бакалавр бизнеса и 

управления  по образовательной программе 

6В04104 Учет и аудит 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 8 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 

ЕТ/ЕТ  1201 Экономикалық теория/Экономическая 

теория 
4 

2 СЕМЕСТР 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.Социология 
4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 6 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
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 
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 

 
1.2 ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 1 курсына арналған оқу 

жоспары / Учебный план для 1 курса очной сокращенной образовательной программы на 

базе ТПО 

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 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний  

PM/PK/ 1105 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология 
4 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 9 

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 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 9 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 

ЕТ/ЕТ/ 1201 Экономикалық теория/Экономическая теория 
4 

БД ВК Minor 2  
Minor 2205 Minor 

5 

 2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 16 

ООД Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний 

AKT/IKT/ 1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке) 

5 

БД ВК 
Minor 

Minor 2210  Minor 
5 

ООД ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік және 

мәдениетін /Социальная 

коммуникативность и 

культура 

SA/PS 1106 
Саясаттану. 

Әлеуметтану/Политология.Социология 
4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 11 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KK/VF/ 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 3 

БД ВК 
Базалық/Базовый 

BEAN/OBUA/ 

2208 

Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы 

бухгалтерского учета 
5 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
OP / PP /  2215 

Ӛндірістік / Производственная  

 
3 

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 

 
1.3  ЖКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 1 курсына арналған оқу 

жоспары/ Учебный план для 1 курса очной сокращенной образовательной программы на 

базе ВПО 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 13 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 10 

БД ВК Қаржылық/Финансовый/ KK/VF/IF 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 3 

БД ВК Базалық/Базовый 
BEN/OBU/BA 

2208 

Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы 

бухгалтерского учета  
5 

БД ВК Базалық/Базовый AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 5 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД  

ОК 

Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

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 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 

* 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый 
KET/AFO/AFS 

4223 

Қаржылық есептілікті талдау/Анализ 

финансовой отчетности/ 3 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый KT/FA/FA 4223 Қаржылық талдау/Финансовый анализ/ 
* 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый 
ENSEA/AURSE 

3221 

Экономиканың нақты секторын есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета реального 

сектора экономики 

4 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый 
MSEA/AUOSE 

3221 

Мемлекеттік секторды есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета 

общественного сектора экономики 

* 

2 СЕМЕСТР 30 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 10 

 
Қаржылық/Финансовый BT/UA 3219 Басқару талдауы/Управленческий анализ 5 

 
 ET/EA 3219 Экономикалық талдау/Экономический анализ * 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой SEA/UAT 3304 
Саудадағы есеп және аудит/Учет и аудит в 

торговле 
5 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 
SKBEA/UASK 

3304 

Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік 

есеп және аудит/Учет и аудит в страховых 

компаниях 

* 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 18 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 11 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 
KE/FU 3303 Қаржылық есеп/Финансовый учет 5 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управлен

ческий 
BE/UU 4306 Басқару есебі/Управленческий учет 5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 
SSE/NSU 4308 

Салық және статистикалық есеп/Налоговый и 

статистический учет 
5 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
OP/PP 2215 

Ӛндірістік / Производственная  

 
3 

 
1.4 Негізгі білім беру бағдарламасының 2 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план для 2 

курса основной образовательной программы 

 

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-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-

политических знаний  

Fil/ Fil /2107 Философия /Философия  5 

ООД 

ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/FK 1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 13 

БД ВК Minor 2 
Minor 2205 Minor 

5 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KK/VF 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 3 

БД ВК Базалық/Базовый 
BEAN/OBU

A/ 2208 

Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы бухгалтерского 

учета  
5 

Компонент по выбору 8 

БД КВ 
Экономикалық/Экономи

ческий 
KE/EP 2207 Кәсіпорын экономикасы/Экономика предприятия 3 

БД КВ 
Экономикалық/Экономи

ческий 
AE/RE 2207 Аймақтық экономика/Региональная экономика/ * 

БД КВ  Базалық/Базовый Sta/Sta 2209 Статистика/Статистика 5 

БД КВ  Базалық/Базовый 
AES/SES 

2209 

Әлеуметтік-экономикалық статистика/Социально - 

экономическая статистика 
* 

4 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 10 

БД ВК Minor 2 
Minor 2210 Minor 

5 

БД ВК Базалық/Базовый AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 5 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 12 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

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.Кредитю.Банки 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
KShT/PIYa/ 

2213 

Кәсіби шетел тілі/Профессиональный иностранный 

язык 
5 

БД КВ Тілдегі/Языковой 
BMBE/KDOB

E/ 2213 

Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы/Культура 

деловых отношений и бизнес-этикет 

БД КВ Базалық/Базовый 
MB/GB 2214 Мемлекеттік бюджет/Государственный бюджет 

5 
БД КВ Базалық/Базовый 

MS/GZ 2214 Мемлекеттік сатып алу/Государственные закупки 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/FK/ 1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 3 

ОҚТ/ 

ДВО 

Экономикалық/Эконом

ический 

KPO/PPP/ 

2215 
Ӛндірістік/ Производственная 3 

 
1.5  ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 2 курсына арналған оқу 

жоспары / Учебный план для 2 курса очной сокращенной образовательной программы на базе 

ТПО 

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-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний  

Fil/ Fil /2107 Философия /Философия  5 

ООД 

ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/FK 1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 10 

БД ВК 

 

Minor 1  

 
Minor 3216 Minor 

5 

БД ВК Базалық/Базовый AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 13 

БД КВ Қаржылық/Финансовый/ KK/KF 3217 Корпоративтік қаржы/Корпоративные финансы 5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый/ 
KBMM/FGB

U/ 3217 

Қаржы және бюджеттік мемлекеттік 

мекемелер/Финансы государственных и 

бюджетных учреждений 

* 

БД КВ Қаржылық/Финансовый BT/UA 3219 Басқару талдауы/Управленческий анализ 5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый ET/EA 3219 Экономикалық талдау/Экономический анализ * 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 13 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 

Bud/Bud 

3301 
Бюджеттеу/Бюджетирование 

3 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 

BZh/BS 3301 Бюджеттік жүйе/Бюджетная система 
* 

4 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 10 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 
KE/FU 3303 Қаржылық есеп/Финансовый учет 5 

Minor 1  

 

Minor 2 

 

 

EB / EB / 

3302 
Электрондық бизнес / Электронный бизнес  

5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 13 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 

ENSEA/AUR

SE 3221 

Экономиканың нақты секторын есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета реального 

сектора экономики 
3 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 

MSEA/AUOS

E 3221 

Мемлекеттік секторды есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета 

общественного сектора экономики 
* 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 

SEA/UAT/ 

3304 
Саудадағы есеп және аудит/Учет и аудит в торговле 

5 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 

SKBEA/UAS

K 3304 

Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит/Учет и аудит в страховых компаниях * 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 

KBEA/UAS33

05 

 Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит/Учет и 

аудит в строительстве 5 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 

KNMEA/UAF

KI 3305 

Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және 

аудит/Учет и аудит финансово-кредитных 

институтов 
* 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/FK/ 1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 5 

БД ВК Қаржылық/Финансовый/ 
KPO/PPP/ 

3222 
Ӛндірістік/ Производственная 5 

 
1.6  ЖКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 2 курсына арналған оқу 

жоспары/ Учебный план для 2 курса очной сокращенной образовательной программы на базе 

ВПО 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер саны/ 

Количество 

академических 

кредитов 

3.1 триместр/3.1 триместр 20 
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Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 12 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KBEA/UAS/ 

3305 

 Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит/Учет и 

аудит в строительстве 
6 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KNMEA/UA

3305 

Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және 

аудит/Учет и аудит финансово-кредитных 

институтов 

* 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управле

нческий 

Bud/Bud 

3301 

Бюджеттеу/Бюджетирование 
6 

ПД КВ  Басқарушылық/Управле

нческий 

BZh/BS 3301 Бюджеттік жүйе/Бюджетная система 
* 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент  5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 

Aud/Aud 

4307 
Аудит/Аудит 5 

Обязательный компонент 3 

ООД 

ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура / 

Physical Culture 

DSh/FK/PC 

1108 

Дене шынықтыру/ Физическая культура/ Physical 

Culture 
3 

3.2 квартал/ 3.2 квартал 16 

Таңдау бойынша компонент /Компонент по выбору 16 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
AShEA/UAS

H 4309 

Ауыл шаруашылығында есеп және аудит/Учет и 

аудит в сельском хозяйстве 
3 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
BUEA/UAB

O/4309 

Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті/Учет и 

аудит бюджетных организаций 
* 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KUEA/UAT

O 4311 

 Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит/Учет и аудит 

транспортных организаций 
3 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
BTKEZhA/U

AVF 4311 

Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және 

аудит/Учет и аудит внебюджетных фондов 
* 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 
KOKEA/UA

PP 4310 

Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және 

аудит/Учет и аудит в перерабатывающих 

предприятиях 

5 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 
MMEAA/U

AGU 4310 

Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және 

аудит/Учет и аудит государственных учреждений 
* 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 
EZhEAA/UA

EO/ 4312 

Энергиямен жабдықтауды есепке алу және 

аудит/Учет и аудит энергетической отрасли 
5 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 
BEAK/UAS

U/ 4312 

Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері/Учет и 

аудит сферы услуг 
* 

Обязательный компонент 

ООД  

ОК 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура  

DSh/FK/ 

1108 
Дене шынықтыру/ Физическая культура 3 

4 семестр/ 4 семестр 

Кәсіптік практика/ Профессиональная практика 

БД ВК  
Басқарушылық/Управл

енческий 

OP / PP /  

4224 
Ӛндірістік / Производственная 12 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 

DAP / PP / 

4313 
 Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау/Итоговая аттестация  
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ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/MME/

NZDR/ 4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және қорғау 

/Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан / 

Написание и защита дипломной работы (проекта) 

/Подготовка и сдача комплексного экзамена  

12 

 
1.7  Негізгі білім беру бағдарламасының 3 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план 

для 3 курса основной образовательной программы 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент / Вузовский компонент 5 

БД ВК 
Minor Minor  3216 Minor 

5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 

KK/KF 

3217 
Корпоративтік қаржы/Корпоративные финансы 5 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 

KBMM/FGB

U 3217 

Қаржы және бюджеттік мемлекеттік 

мекемелер/Финансы государственных и 

бюджетных учреждений 

* 

БД КВ  Базалық/Базовый SE/CE 3218 Сандық экономика/Цифровая экономика 5 

БД КВ  Базалық/Базовый UE/NE 3218 Ұлттық экономика/Национальная экономика * 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовы

й 
BT/UA 3219 Басқару талдауы/Управленческий анализ 5 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовы

й 
ET/EA 3219 Экономикалық талдау/Экономический анализ * 

БД КВ  
Экономикалық/Эконом

ический 
Sak/Str  3220 Сақтандыру/Страхование 5 

БД КВ  
Экономикалық/Эконом

ический 

EOAT/OAES 

3220 

Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі/Опыт 

агробизнеса Европейского Союза/ 
* 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енческий 
MS/GZ 3301 Мемлекеттік сатып алу/Государственные закупки 5 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енческий 

BZh/PBA 

3301 

Бюджетті жоспарлау/Планирование бюджетных 

ассигнований 
* 

6 СЕМЕСТР 30 

Жоғары оқу орны компонент / Вузовский компонент 10 

ПД ВК 
Minor Minor 3302 Minor 

5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 
KE/FU 3303 Қаржылық есеп/Финансовый учет 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 

Bud/Bud/ 

3221 
Бюджеттеу/Бюджетирование 5 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 
BZh/BS/ 3221 

Бюджеттік жүйе/Бюджетная система/Budget system 

 
* 
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ПД КВ   Салалық/Отраслевой 
SEA/UAT 

3304 

Саудадағы есеп және аудит/Учет и аудит в торговле 

 
5 

ПД КВ   Салалық/Отраслевой 
SKBEA/UAS

K 3304 

Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп 

және аудит/Учет и аудит в страховых компаниях 

 

* 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KBEA/UAS 

3305 

 Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит/Учет и 

аудит в строительстве 

 

5 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KNMEA/UAF

KI/ 3305 

Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және 

аудит/Учет и аудит финансово-кредитных 

институтов 

 

* 

Жоғары оқу орны компонент /Вузовский компонент 5 

БД ВК 
Қаржылық/Финансовы

й 

KPO/PPP  

3222 
Ӛндірістік / Производственная 5 

 

 
1.8 ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 3 курсына арналған оқу 

жоспары / Учебный план для 3 курса очной сокращенной образовательной программы на базе 

ТПО 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

5.1 триместр/5.1 триместр 20 

Жоғары оқу орны компонент / Вузовский компонент 15 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управл

енческий 
BE/UU 4306 Басқару есебі/Управленческий учет 5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит/ 
Aud/Aud 4307 Аудит/Аудит 5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит/\ 

SSE/NSU 

4308 

Салық және статистикалық есеп/Налоговый и 

статистический учет/ 
5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
AShEA/ 

UASH 4309 

Ауыл шаруашылығында есеп және аудит/Учет и 

аудит в сельском хозяйстве 
5 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
BUEA/ 

UABO 4309 

Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті/Учет и 

аудит бюджетных организаций 
* 

5.2 квартал/ 5.2 квартал 16 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 

ENSEA/AUR

SE 4223 

Экономиканың нақты секторын есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета реального 

сектора экономики 

3 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 

MSEA/AUOS

E 4223 

Мемлекеттік секторды есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета 

общественного сектора экономики 

* 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
MMBEA/UA

GU 4310 

Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және 

аудит/Учет и аудит в перерабатывающих 

предприятиях 

5 
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ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
BMBEA/ 

4310 

Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және 

аудит/Учет и аудит государственных учреждений 
* 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KBEA/UAS 

4311 

 Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит/Учет и аудит 

транспортных организаций 
3 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
KNMEA/UAF

KU 4311 

Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және 

аудит/Учет и аудит внебюджетных фондов 
* 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
BMM/BMM 

4312 

Энергиямен жабдықтауды есепке алу және 

аудит/Учет и аудит энергетической отрасли 
5 

ПД КВ  Салалық/Отраслевой 
SM/NM 

4312 

Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері/Учет и 

аудит сферы услуг 
* 

6 СЕМЕСТР  

Кәсіптік практика/Профессиональная практика  

Практика  для обучающихся, выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК  
Басқарушылық/Управл

енческий 

KPO/PPP 

4224 
Ӛндірістік / Производственная 10 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 

KPDa/PPP  

4313 
 Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 12 

ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/NZ

DR 4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу және 

қорғау /Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан / Написание и защита дипломной 

работы (проекта) /Подготовка и сдача 

комплексного экзамена  

 

12 

 

1.9  Негізгі білім беру бағдарламасының 4 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план 

для 4 курса основной образовательной программы 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

7.1 триместр/ 7.1 триместр 20 

Вузовский компонент 15 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управл

енческий 
BE/UU 4306 Басқару есебі/Управленческий учет 5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 
Aud/Aud 4307 Аудит/Аудит 5 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 

SSE/NSU/TS

A 4308 

Салық және статистикалық есеп/Налоговый и 

статистический учет 
5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 
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ПД КВ 
Салалық/Отраслевой 

AShEA/UAS

H 4309 

Ауыл шаруашылығында есеп және аудит/Учет и 

аудит в сельском хозяйстве 
5 

BUEA/UABO 

4309 

Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті/Учет и 

аудит бюджетных организаций 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 16 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовы

й 

ENSEA/AUR

SE/AARSE 

4223 

Экономиканың нақты секторын есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета реального 

сектора экономики 
3 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовы

й 

MSEA/AUOS

E/APSA 4223 

Мемлекеттік секторды есепке алуды 

автоматтандыру/Автоматизация учета 

общественного сектора экономики 
* 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 

MMBEA/UA

GU/AAPI 

4310 

Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және 

аудит/Учет и аудит в перерабатывающих 

предприятиях 
5 

 Салалық/Отраслевой 
BMBEA/UAB

U/AAPI 4310 

Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және 

аудит/Учет и аудит государственных учреждений * 

ПД КВ Салалық/Отраслевой 
KBEA/UAS/A

AC 4311 

 Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит/Учет и аудит 

транспортных организаций 
3 

 Салалық/Отраслевой 

KNMEA/UAF

KU/AAFCI 

4311 

Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және 

аудит/Учет и аудит внебюджетных фондов 
* 

 Салалық/Отраслевой 
BMM/BMM/

BMM 4312 

Энергиямен жабдықтауды есепке алу және 

аудит/Учет и аудит энергетической отрасли/Energy 

Transmission Accounting and Audit 
5 

БД КВ Салалық/Отраслевой 
SM/NM/TM 

4312 

Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері/Учет и 

аудит сферы услуг/Accounting and audit of services * 

Кәсіптік практика/Профессиональная практика 
12 

БД ВК  
Басқарушылық/Управл

енческий 

KPO/PPP 

4224 
Ӛндірістік / Производственная 10 

ПД ВК 
Есеп және аудит/Учет и 

аудит 

KPDa/PPP  

4313 
 Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 12 

ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/MME/

NZDR/PSKE/ 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/Мамандық 

бойынша мемлекеттік емтихан / Написание и 

защита дипломной работы (проекта) /Подготовка и 

сдача комплексного экзамена  

 

12 
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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 ӛзінің 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 кӛрсетуге 

бағытталған.Салык тӛл еушiлермен бакылау 

жарысын уйымдастыру шет мемлекеттердің салык 

органдары мен ӛзара 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, ӛндірістік 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 қызметінің нысандары Предметы профессиональной деятельности 

- Кәсіпорын мүлкін және оны калыптастыру 

кӛздерiн 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, еѐ 

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. 

- нормативтi-адистемелик;  

- бакылау және аудит. 

- учетно – аналитическая; 

- организационно - управленческая; 

- образовательная (педагогическая); 

- экспертно - консалтинговая; 

- аудиторская; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская. 

- нормативно-методическая;  

- контрольно-ревизионная. 
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин 

 
AOKOT Адам ӛмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

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

шығындарды тӛмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. Антропогендік, 

адам қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан техносфераға адам қорғау құру. 

Курстың қысқаша мазмұны: адамның тіршілік ету ортасымен (ӛндірістік, тұрмыстық, қалалық) 

және қауіпті және аса қауіпті жағдайларда теріс факторлардан қорғану негіздерімен қауіпсіз ӛзара 

іс-қимылы саласында теориялық негіздерді зерделеу және практикалық дағдыларды меңгеру. 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Кобланова С.А.. 

Кафедра: Стандарттау және тағам технологиялары кафедрасы 

 

OBZhOT  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: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

в области безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайно опасных 

ситуациях. 

Результаты обучения: 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  

Руководитель программы: Кобланова С.А. 

Кафедра: Стандартизация и пищевые технологии 

 

Din  Дінтану 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Философия 

Оқу мақсаты: Идеялық диалог жүргізуге және дін талдау қатысты ӛз гуманитарлық білімді 

кӛрсету үшін студенттер-антропологтар қалыптастыру кәсіби қабілеті осы курстың мақсаты болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: діннің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтарын, оның 

құрылымы мен әртүрлі компоненттерін, оның әр түрлі құбылыстарын зерттеу, олар қоғам 

тарихында, діннің және мәдениеттің басқа салаларының ӛзара байланысы мен ӛзара іс-қимылын 

кӛрсетті және ғылымның, ӛнердің, әдебиеттің, моральдың экономикалық, саяси тарихының 

қызықты фактілері мен оқиғаларының жиынтығы туралы ақпарат берілед 

Оқыту нәтижесі: Оқыту нәтижелері: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және 

ауыл шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер 

мен тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 
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Кафедра: Жалпы білім беру пәндері 

 

Rel  Религиоведение 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Философия  

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: изучение закономерности возникновения, развития и 

функционирования  религии, еѐ строение и различные компоненты, еѐ многообразные  феномены, 

как они представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей 

культуры и дается информация о совокупности интересных фактов и событий экономической, 

политической истории науки, искусства, литературы, морали 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Дик П.Ф. 

Кафедра: Общеобразовательных дисциплин 

 

ETD  Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизиттері: 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: Экология және қазіргі заманғы ӛркениеттің 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 ӛркениеттің 

мәселелері. Экологиялық дағдарыс және қазіргі заманғы ӛркениеттің мәселелері.  

Оқыту нәтижесі: Табиғат пен қоғамның ӛзара іс-қимыл негізгі заңдарын білу; экожүйелер мен 

биосфераның даму істеуі; ӛндіру 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;  

Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: Стандарттау және тағам технологиялары кафедрасы 

 

EUR  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: 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. 
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Экологический кризис и проблемы современной цивилизации. Экологический кризис и проблемы 

современной цивилизации.  

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;  

 Руководитель программы: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

ESD  Environment and sustainable development 

 

Prerequisites: School course  

Postrequisites: The philosophy,Professional activity  

The purpose of the study is to form an ecological worldview, gain deep systemic knowledge and ideas 

about the foundations of sustainable development of society and nature, theoretical and practical 

knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources and environmental protection.  

Course outline: Ecology and problems of modern civilization. Autecology is the ecology of organisms. 

Demecology is the ecology of populations. Synecology is the ecology of communities. The doctrine of the 

biosphere and noosphere. Biosphere and its stability. Living substance concept. Modern biosphere. Global 

biogeochemical cycles. Sustainable development concept. Ecological crisis and problems of modern 

civiliza-tion. Environmental crisis and problems of modern civilization. Green economy and sustainable 

develop-ment. The mechanism of nature management and environmental protection.  

Learning outcomes: know the basic laws of interaction between nature and society; the foundations of 

the functioning of ecosystems and the development of the biosphere; the influence of harmful and 

dangerous factors of production and the environment on human health; have the skills to search and 

organize scientific and special literature;  

Program manager: Zhamalova D.B.  

Department: Standardization and Food Technologies 

 

Gen  Гендерология 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: Гендерлік теориясының мақсаты гендерлік стереотиптер қалыптасқан және олар 

әрекет қалай ретінде осы тетіктері пайда қалай кӛрсету болып табылады. Осы күш түпкі мақсаты 

«гендерлік соқыр» жою болып табылады. Пән әлемдегі және әлеуметтік мәселелерді таза (ер 

немесе әйел) кӛрінісін 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 бӛлектеу . 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік жұмыстың гендерлік мәселелерін сипаттайтын 

тұжырымдамалық аппаратты, Әлеуметтік жұмыстағы практикалық мәселелерді шешудегі 

гендерлік тәсілді, әлеуметтік факторларды зерттеу, жыныстар арасындағы қарама-

қайшылықтардың себептерін талдау; феминизммен идеологиялық бағыт ретінде танысу, 

студенттердің ер клиенттермен және әйел клиенттермен әлеуметтік жұмысты саралауды кӛздейтін 

кәсіби қызметке бағытталуы 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Жалпы білім беру пәндері 
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Gen 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: изучение понятийного аппарата, описывающего гендерные проблемы 

социальной работы, гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе, 

социальных факторов, анализ причин существующих противоречий между полами; ознакомление с 

феминизмом как идеологического течения, ориентация студентов на профессиональную 

деятельность, предусматривающую дифференциацию социальной работы с мужчинами-клиентами 

и женщинами-клиентами 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Общеобразовательных дисциплин 

 

OMSHN  Ӛсімдік және мал шаруашылық негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

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

ӛсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жемшӛп ӛндірісін негіздерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының негізгі 

салаларының ӛнімдерін шығарудың негізгі ұғымдарын, әдістерін, технологияларын, ауыл 

шаруашылығы жануарларының ӛнімді және асыл тұқымды қасиеттерін, жануарлар мен құстардың 

жекелеген түрлері мен тұқымдарын, олармен жұмыс істеу әдістерін, ӛнім ӛндіруді неғұрлым тиімді 

жолмен арттыру жолдарын зерделеу. 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есеева Ғ.К. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

ORZh Основы растениеводства и животноводства 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии 

сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства. 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, методов, технологий выпуска 

продукции основных отраслей растениеводства и животноводства, продуктивных и племенных 

качеств сельскохозяйственных животных, отдельных видов и пород животных и птицы, методов 

работы с ними, путей повышения производства продукции наиболее эффективным путем. 

Результаты обучения: знать основы, понятия, принципы, функции, методы и приемы в области 

духовного развития, гендерной политики, экологической безопасности и сельского хозяйства, 
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уметь применять полученные знания на практике и владеть навыками разностороннего 

совершенствования приобретаемых компетенций 

Руководитель программы: Есеева Г.К. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

EANR  Есеп және аудитті нормативтік реттеу 

 

Пререквизиттері:  Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Әлеуметтік-экономикалық статистика, 

Мемлекеттік сатып алу 

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 бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NRUA  Нормативное регулирование учета и аудита 

 

Пререквизиты:  Школьный курс 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Социально - экономическая статистика, 

Государственные закупки. 

 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: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

MK  Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері:  Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Статистика 

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 рӛлі мен орны туралы 

алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: бухгалтерлік кәсіптің бастауын, қазіргі қоғамдағы бухгалтер мен 

аудитордың орны мен рӛлін, жоғары мектептегі оқу процесін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
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беруді және кәсіби қызметтегі біліктілікті арттыруды зерттеу 

Оқыту,нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық сипаттамаларын 

білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS  Введение в специальность 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Статистика 

 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 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: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

EANR  Есеп және аудитті нормативтік реттеу  

 

Пререквизиттері:  ТКБ курсы 

Постреквизиттері: Аудит, Басқару талдауы, Экономикалық талдау. 

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 бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NRUA Нормативное регулирование учета и аудита 

 

Пререквизиты:  курс ТПО 

Постреквизиты: Аудит, Управленческий анализ, Экономический анализ 

 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, 
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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: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MK  Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері: курс ТКБ 

Постреквизиттері: Аудит негіздері 

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 рӛлі мен орны туралы 

алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: бухгалтерлік кәсіптің бастауын, қазіргі қоғамдағы бухгалтер мен 

аудитордың орны мен рӛлін, жоғары мектептегі оқу процесін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді және кәсіби қызметтегі біліктілікті арттыруды зерттеу 

Оқыту нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық сипаттамаларын 

білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS  Введение в специальность 

 

Пререквизиты: курс ТПО 

Постреквизиты: Основы аудита 

 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 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: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

SS  Салық және салық салу 

Пререквизиттері:  курс ЖКБ 
Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқумақсаты:. салық салу саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: салық және салық салу саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру .салық жүйесінің жұмыс істеуінің заңнамалық негіздерін, 

салық салу саласындағы негізгі категориялар мен ұғымдардың мазмұны мен мақсатын, салық 

жүйесін ұйымдастырудың және салық салудың негізгі принциптерін, олардың иелерінен мемлекет 

қазынасына (бюджетке) ақша ресурстарының біржақты қозғалысымен байланысты салық 
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қатынастары тәсілдерінің жиынтығын зерттеу. 

Оқыту,нәтижесі:  салық салу теорияларының негізгі ұғымдарын білу, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметінде салықтарды есептеу механизмін қолдана білу, салықтар мен бюджетке 

тӛлемдерді есептеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NN   Налоги и налогообложение 

Пререквизиты: курс ВПО 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области налогов 

и налогообложения. 

Краткое содержание курса: изучение законодательных основ функционирования налоговой 

системы, содержания и назначения основных категорий и понятий в области налогообложения, 

основных принципов организации налоговой системы и налогообложения, совокупности приемов 

налоговых отношений связанных с односторонним движением денежных ресурсов от их 

собственников в казну государства (бюджет). 

 Результаты обучения: знать основные понятия теорий налогообложения, уметь использовать 

механизм исчисления налогов в деятельности хозяйствующих субъектов, владеть навыками 

исчисления налогов и платежей в бюджет 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

ANB Ақша, несие, банктер 

Пререквизиттері: курс ЖКБ 

Постреквизиттері: Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

Оқумақсаты:. ақша-кредит жүйесі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: ақша-кредит қатынастары мәнінің негізгі ұғымдарын, ақша-кредит 

жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарын; қор нарығының жұмыс істеу тетігі мен ерекшеліктерін, 

бағалы қағаздармен операциялардың кірістілігін бағалауды, кредит беру тетігі мен қағидаттарын, 

кредит мекемелері қызметінің, банк есептерінің ерекшелігі ұғымын игеру 

Оқыту нәтижесі: ақша-кредит қатынастарын сипаттайтын негізгі ұғымдарды, категорияларды, 

заңдылықтарды білу, ақша-кредит қатынастары саласында болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды талдай білу, ақша-кредит қатынастары саласындағы жалпы міндеттерді шешу, 

функциялар мен жауапкершілікті бӛлу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

DKB  Деньги, кредит, банки  

Пререквизиты:  курс ВПО 

Постреквизиты: Учет и аудит финансово-кредитных институтов 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

денежно-кредитной системы. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий сущности денежно-кредитных 

отношений, закономерностей функционирования денежно-кредитной системы; механизма и 

особенностей функционирования фондового рынка, оценки доходности операций с ценными 

бумагами, механизма и принципов кредитования, понятие специфики деятельности кредитных 

учреждений, банковских расчѐтов 

 Результаты обучения: 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-
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кредитных отношений, распределения функций и ответственности 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

EANR  Есеп және аудитті нормативтік реттеу  

 

Пререквизиттері:  ЖКБ курсы 

Постреквизиттері: Экономикалық талдау. 

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 бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NRUA Нормативное регулирование учета и аудита 

 

Пререквизиты:  курс ВПО  

Постреквизиты: Экономический анализ 

 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: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MK  Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері: ЖКБ курсы  

Постреквизиттері: Басқару талдауы 

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 рӛлі мен орны туралы 

алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: бухгалтерлік кәсіптің бастауын, қазіргі қоғамдағы бухгалтер мен 

аудитордың орны мен рӛлін, жоғары мектептегі оқу процесін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді және кәсіби қызметтегі біліктілікті арттыруды зерттеу 

Оқыту нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық сипаттамаларын 
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білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS  Введение в специальность 

 

Пререквизиты: ВПО курс 

Постреквизиты: Управленческий анализ 

 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 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: Джукеева К.К. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KET Қаржылық есептілікті талдау 

Пререквизиттері:  ЖКБ курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп 

Оқу мақсаты:. қаржылық есептілікті талдау саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Басқарушылық шешімдер қабылдау мақсатында басшылыққа 

ақпарат беру үшін кәсіпорынның қаржылық есептілігіне талдау жүргізу үшін негізгі ұғымдарды, 

қағидаттарды, функцияларды, ақпарат кӛздерін, бухгалтерлік балансты талдау әдіснамасын, ақша 

қозғалысы туралы есепті, пайда мен шығындар туралы есепті, меншікті капиталдағы ӛзгерістер 

туралы есепті зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  қаржылық есептілікті экономикалық, қаржылық және басқарушылық талдау, 

кәсіпорынның қаржы – шаруашылық қызметін талдай білу және аналитикалық есептеулердің 

нәтижелері бойынша қорытынды жасау қабілетіне ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

AFO Анализ финансовой отчетности 

Пререквизиты: курс ВПО 

Постреквизиты: Финансовый учет 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области анализа 

финансовой отчетности. 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, принципов, функций, источников 

информации для проведения анализа финансовой отчетности предприятия, методологии анализа 

бухгалтерского баланса, отчета о движении денег, отчета о прибылях и убытках, отчета об 

изменениях в собственном капитале для предоставления информации руководству с целью 

принятия управленческих решений 

 Результаты обучения: экономического, финансового и управленческого анализа финансовой 

отчетности, уметь анализировать финансово – хозяйственную деятельность предприятия и владеть 
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способностью  формулировать выводы по результатам аналитических расчетов 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

KT Қаржылық талдау 

Пререквизиттері: ЖКБ курсы 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп 

Оқумақсаты: қаржылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

 Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қаржылық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, қаржылық талдау әдістерін, 

қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін оқу 

Оқыту нәтижесі:  қаржылық есептіліктің экономикалық, қаржылық және басқарушылық 

талдауының негізгі ұғымдарын, тәсілдерін, әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның 

қаржылық-шаруашылық қызметін талдай білу және аналитикалық есептеулердің нәтижелері 

бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

FA Финансовый анализ 

Пререквизиты: курс ВПО 

Постреквизиты: Финансовый учет  

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

финансового анализа 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения финансового анализа предприятия, методов финансового анализа, 

нормативных и методических материалов в области финансового анализа, информационной базы 

финансового анализа, методики внутреннего и внешнего финансового анализа 

 Результаты обучения: знать основные понятия, подходы, методы и алгоритмы экономического, 

финансового и управленческого анализа финансовой отчетности, уметь анализировать финансово – 

хозяйственную деятельность предприятия и владеть способностью  формулировать выводы по 

результатам аналитических расчетов 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

ENSEA Экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

Пререквизиттері: ЖКБ курсы  

Постреквизиттері: Салық және статистикалық есеп, Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және 

аудит. 

Оқу мақсаты:. экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың нақты секторындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру бойынша 

бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру кӛздерін, 

кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың нақты секторындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру бойынша 

бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін зерделеу мүліктің және 

оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің есебін 
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ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" 

бағдарламасын қолдана отырып есепті жүйелендіру және шаруашылық жүргізуші субъектінің 

қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

AURSE Автоматизация учета реального сектора экономики 

Пререквизиты: курс ВПО 

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет, Учет и аудит финансово-кредитных 

институтов. 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

автоматизации учета реального сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики 

 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MSEA Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру 

Пререквизиттері:  ЖКБ курсы 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

Оқумақсаты: экономиканың қоғамдық секторын есепке алуды автоматтандыру саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 

автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, 

әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын қолдана отырып есепті жүйелендіру және 

шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М.  

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

AUOSE Автоматизация учета общественного сектора экономики 

 

Пререквизиты: ВПО курс 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

автоматизации учета общественного сектора экономики. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 
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хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

BT Басқару талдауы 

Пререквизиттері:  ЖКБ кіріспе 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

Оқумақсаты: басқарушылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, сметалардың орындалуы туралы есептерді жауапкершілік деңгейлері мен орталықтары 

бойынша талдауды үйрену 

Оқыту нәтижесі:  экономикалық және басқарушылық талдаудың негізгі түсініктерін, тәсілдерін, 

әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдай білу және 

аналитикалық есептеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

UA  Управленческий анализ 

Пререквизиты: Введение в специальность 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

управленческого анализа. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет по уровням и центрам ответственности 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: Учет и финансы 

SEA Саудадағы есеп және аудит 

Пререквизиттері:  Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит Ауыл шаруашылығында есеп және 

аудит. 

Оқу мақсаты:. саудадағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и 

методов организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, 

доходов, расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы 

«1С – Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли 

Оқыту нәтижесі:  мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 
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қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, сауда үстеме бағаларын, тауар бағасын есептеуді орындай білу 

және сауда саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

UAT Учет и аудит в торговле 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Учет и аудит транспортных организаций, Учет и аудит в сельском хозяйстве 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита в торговле. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли 

 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

SEA Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Пререквизиттері:  Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Аудит 

Оқумақсаты: сақтандыру компанияларында есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бухгалтерлік есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және 

оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, 

сақтандыру компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып 

есепті жүйелеуді зерделеу 

Оқыту,нәтижесі:  мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, сақтандыру ӛнімінің құнын есептеуді орындай білу және 

сақтандыру компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

UAT Учет и аудит в страховых компаниях 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Аудит 

 Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита в страховых компаниях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности страховых компаний 
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 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KE  Кәсіпорын экономикасы 

 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Микроэкономика 

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет 

Оқу мақсаты: Студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын меңгеру, 

тұжырымдарды дәлелдеу және кәсіпорындардың (шаруашылық жүргізуші субъектінің) ресурстық 

әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу негізінде қалыптастыру) 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қызметі, экономикалық шешімдерді әзірлеу және 

қабылдау процесі зерттелуде, кәсіпорынның ӛндірістік және экономикалық қызметінің әртүрлі 

аспектілері ӛзара байланыста және дамуда талданады, танымның жеке әдістері (экономикалық 

талдау және синтез әдістері, тепе-теңдік, жүйелік тәсіл, әртүрлі ықтималдық және болжамдық 

әдістер, экономикалық-математикалық және басқалар) кеңінен қолданылады) 

Оқыту нәтижесі: кәсіпорын қызметінің тиімділік критерийлерін және оның бәсекеге қабілеттілігін 

білу, кәсіпорынның даму проблемалары мен үрдістерін тұжырымдай білу және оларды шешу 

әдістерін меңгеру; 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

EP Экономика предприятия 

 

Пререквизиты: Экономикческая теория, Микроэкономика 

Постреквизиты: Предпринимательская деятельность 

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: изучается деятельность предприятия, процесс разработки и принятия 

хозяйственных решений, различные аспекты производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия анализируются во взаимосвязи и развитии, широко используются частные методы 

познания (методы экономического анализа и синтеза, балансовый, системного подхода, различные 

вероятностные и прогностические методы, экономико-математические и другие). 

Результаты обучения: знать критерии эффективности деятельности предприятия и его 

конкурентоспособности, уметь формулировать проблемы и тенденции развития предприятия и 

владеть методами их решения 

Руководитель программы: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

AE Аймақтық экономика 

 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Маркетинг 

Оқу мақсаты: Бұл пәннің мақсаты - аймақтық деңгейде елдің экономикалық кешенінің жұмыс 

істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын жан-жақты зерттеу. 

     Курстың қысқаша мазмұны:  аймақтардың түсінігі мен типологизациясын, шаруашылық 

жүргізу, басқару және макроэкономикалық талдау объектісі ретіндегі ӛңірлік экономиканың, 

ӛңірдің теориялық негіздерін, ӛңірдің табиғи-ресурстық әлеуетін, кеңістікте экономикалық 

қызметті бӛлуді, ӛңірлік кірісті талдауды, ӛңірлік ӛсу мен ӛңіраралық теңсіздікті, ӛңірлік саясатты, 
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еркін экономикалық аймақтарды ӛңірлік саясат құралы ретінде зерделеу, ӛңірдің экономикасын 

басқаруды ұйымдастыру 

Оқыту нәтижесі: - ӛңір экономикасының даму тиімділігінің критерийлерін білу, ӛңірдің даму 

проблемалары мен үрдістерін тұжырымдай білу және оларды шешу әдістерін меңгеру  

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

RE  Региональная экономика 

 

Пререквизиты дисциплины: Экономическая теория 

Постреквизиты: Маркетинг 

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. изучение понятия и типологизации регионов, теоретических основ 

региональной экономики, региона как объекта хозяйствования, управления и макроэкономического 

анализа,  природно-ресурсного потенциала региона, распределения экономической деятельности в 

пространстве, анализа регионального дохода, регионального роста и межрегионального 

неравенства, региональной политики, свободных экономических зон как инструмента 

региональной политики, организации управления экономикой региона 

Результаты обучения: знать критерии эффективности развития экономики региона, уметь            

формулировать проблемы и тенденции развития региона и владеть методами их решения.  

   Руководитель программы: Аскарова Э. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

Sta  Статистика 

 

Пререквизеттері: Мамандыққа кіріспе 

 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: статистикалық ғылымның бастапқы элементтері, әлеуметтік-

экономикалық процестерді талдаудың маңызды бағыттары, Статистика бағыттары: статистикалық 

байқау теориясы; уақыт қатарларын талдау және болжау; жіктеу және топтастыру; кӛп ӛлшемді 

статистикалық әдістер; экономикалық және салалық Статистика; шаруашылық және қаржылық 

қызметті талдау зерделенеді. 

Оқыту нәтижесі: статистикалық әдістерді қолдана отырып, микро және макро деңгейдегі 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен даму заңдылықтарын білу және бағалау, ӛнімді сату 

нарығында қалыптасқан деңгейге диагноз қою, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату 

нарығында ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

Sta  Статистика 

 

Пререквизиты: Введение в специальность 

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: изучаются начальные элементы статистической науки, важнейшие 

направления анализа социально-экономических процессов, направления статистики: теория 

статистического наблюдения; анализ и прогнозирование временных рядов; классификация и 
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группировки; многомерные статистические методы; экономическая и отраслевая статистики; 

анализ хозяйственной и финансовой деятельности. 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AES  Әлеуметтік -экономика статистика 

 

Пререквизеттері: Есеп және аудитті нормативтік реттеу 

 Постреквизиттері: Экономикалық талдау, Салық және статистикалық есеп 

Оқу мақсаты: әлеуметтік-экономикалық статистика облысында студенттердің теориялық 

білімдері мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: қорытынды қорытындылаушы кӛрсеткіштерді алу әдіснамасын; 

қандай да бір белгі бойынша жиынтық бірліктерді бӛлу ерекшеліктерін; жекелеген кӛрсеткіштер 

арасындағы ӛзара байланысты; жекелеген кӛрсеткіштер серпінін; қандай да бір сандық 

кӛрсеткіштің орташа шамасын және оның вариациясын анықтауды зерделеу 

Оқыту нәтижесі: статистикалық әдістерді қолдана отырып, микро және макро деңгейдегі 

әлеуметтік – экономикалық құбылыстар мен даму заңдылықтарын білу және бағалау, ӛнімді сату 

нарығында қалыптасқан деңгейге диагноз қою, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату 

нарығында ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

SES  Социально-экономическая статистика 

 

Пререквизиты: Нормативное регулирование учета и аудита 

Постреквизиты: Экономический анализ, Налоговый и статистический учет. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области социально – экономической статистики. 

Краткое содержание курса: изучение методологии получения итоговых обобщающих 

показателей; особенностей распределения единиц совокупности по тому или иному 

признаку; взаимосвязи между отдельными показателями; динамики отдельных 

показателей; определения средней величины того или иного количественного показателя и его 

вариации 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

    SSS  Салық және салық салу 

 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе. 

Постреквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

 Оқу мақсаты: салық және салық салу облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: салық жүйесінің жұмыс істеуінің заңнамалық негіздерін, салық 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 37 

салу саласындағы негізгі категориялар мен ұғымдардың мазмұны мен мақсатын, салық жүйесін 

ұйымдастырудың және салық салудың негізгі принциптерін, олардың иелерінен мемлекет 

қазынасына (бюджетке) ақша ресурстарының біржақты қозғалысымен байланысты салық 

қатынастары тәсілдерінің жиынтығын зерттеу.. 

Оқыту нәтижесі: салық салу теорияларының негізгі ұғымдарын білу, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қызметінде салықтарды есептеу механизмін қолдана білу, салықтар мен бюджетке 

тӛлемдерді есептеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:Антаев Ж.Т. 

Кафедра«Қаржы және есеп» 

 

NN   Налоги и налогообложение 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области налогов и налогообложения. 

Краткое содержание курса: изучение законодательных основ функционирования налоговой 

системы, содержания и назначения основных категорий и понятий в области налогообложения, 

основных принципов организации налоговой системы и налогообложения, совокупности приемов 

налоговых отношений связанных с односторонним движением денежных ресурсов от их 

собственников в казну государства (бюджет). 

Результаты обучения: знать основные понятия теорий налогообложения, уметь использовать 

механизм исчисления налогов в деятельности хозяйствующих субъектов, владеть навыками 

исчисления налогов и платежей в бюджет 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

АNB  Ақша. Несие. Банктер  

 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер, Бағалы қағаздар нарығы 

Оқу мақсаты: ақша, несие және банктер облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: ақша-кредит қатынастары мәнінің негізгі ұғымдарын, ақша-

кредит жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарын; қор нарығының жұмыс істеу тетігі мен 

ерекшеліктерін, бағалы қағаздармен операциялардың кірістілігін бағалауды, кредит беру тетігі мен 

қағидаттарын, кредит мекемелері қызметінің, банк есептерінің ерекшелігі ұғымын игеру 

Оқыту нәтижесі: ақша-кредит қатынастарын сипаттайтын негізгі ұғымдарды, категорияларды, 

заңдылықтарды білу, ақша-кредит қатынастары саласында болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды талдай білу, ақша-кредит қатынастары саласындағы жалпы міндеттерді шешу, 

функциялар мен жауапкершілікті бӛлу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

 Кафедра: «Учет и финансы» 

 
DKB  Деньги. Кредит. Банки 

  

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансы государственных и бюджетных учреждений, Рынок ценных бумаг 

 Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области денег, кредита и банков. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий сущности денежно-кредитных 

отношений, закономерностей функционирования денежно-кредитной системы; механизма и 

особенностей функционирования фондового рынка, оценки доходности операций с ценными 
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бумагами, механизма и принципов кредитования, понятие специфики деятельности кредитных 

учреждений, банковских расчѐтов 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

KShT Кәсіби шетел тілі 

 

Пререквизиттері: Шетел 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: пәннің мазмұны болашақ экономистердің тілдік, сӛйлеу және 

әлеуметтік-мәдени дайындығының қажетті спектрін кӛрсетеді, оқытудың соңғы және аралық 

мақсаттары мен міндеттерін, курс құрылымын қалыптастырады, сонымен қатар оқу процесінің 

әртүрлі кезеңдерінде ұсынылған тілдік және тақырыптық материалдар мен тапсырмалар мен 

жаттығулардың түрлерін нақтылайды. 

Оқыту нәтижелері: - әлеуметтік, академиялық және кәсіби қарым-қатынасты қоса алғанда, 

қарым-қатынастың әртүрлі салаларында шет тілінің ұғымдық-категориялық аппаратын білу, тілдің 

функционалдық стильдерін, сӛйлеудің ғылыми стилін қолдана білу, болашақ кәсіби қызметте 

мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Ескатова Г.К. 

Кафедра: «Жалпы білім беру» 

 

PIYa  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: содержание дисциплины отражает необходимый спектр языковой, 

речевой и социокультурной подготовки будущих экономистов, формирует как конечные, так и 

промежуточные цели и задачи обучения, структуру курса, а также конкретизирует языковой и 

тематический материал и типы заданий и упражнений, рекомендуемых на разных этапах учебного 

процесса 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Ескатова Г.К. 

Кафедра: Общеобразовательные дисциплины 

 

BMBE  Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы 

 

Пререквизиттері: Микроэкономика , Кӛшбасшылықтың негіздері, Кәсіпорын экономикасы  

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

Оқу мақсаты: басқару шешімдерін оңтайландыруға, коммуникациялық кедергілерді, 

профессионалды қызмет пен жеке ӛмірдің дағдарыстық және қақтығыстық байланыстарын 
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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 келіссӛз жүргізу мүмкіндігі. 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіптік этиканың, кәсіптік мәдениеттің, кәсіп этикасының, 

бизнес саласындағы этиканың, басқару этикасының, кәсіби-этикалық мінез-құлық нормаларының, 

Бизнестің этикалық проблемалары мен іскерлік коммуникация нормаларының ерекшеліктерін, 

әртүрлі бизнес-мәдениеттер этикетінің ерекшеліктерін, іскерлік хаттама, бизнес-этикет және этикет 

қарым-қатынасы, шет елдердің бизнес-этикеті шеңберінде ресми тұлғалармен және іскерлік 

серіктестермен коммуникацияның этикалық негіздерін зерделеу 

Оқыту нәтижелері: - ұғымдық-категориялық аппаратты және кәсіби лексиканы білу, тілдің 

функционалдық стильдерін, сӛйлеудің ғылыми стилін қолдана білу, кәсіби қызмет шеңберінде 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: «Жалпы білім беру»  

 

KDOBE   Культура деловых отношений и бизнес-этикет 

 

Пререквизиты:Микроэкономика, Основы лидерства, Экономика предприятия 

Постреквизиты:Организация бизнеса , Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

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: изучение специфики, категорий и функций профессиональной 

этики, профессиональной культуры, этики профессии, этики сферы бизнеса, управленческой этики, 

профессионально-этических норм поведения, этических проблем бизнеса и норм деловой 

коммуникации, особенностей этикета различных бизнес-культур, этических основ коммуникации с 

официальными лицами и деловыми партнерами в рамках делового протокола, бизнес-этикета и 

этикетного общения, бизнес-этикета зарубежных стран 

Результаты обучения: - знать понятийно-категориальный аппарат и профессиональную 

лексику, уметь применять функциональные стили языка, научный стиль речи, владеть навыками 

делового общения в рамках профессиональной деятельности 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: «Общеобразовательных дисциплин»  

 

KK  Корпоративтік қаржы 

 
Пререквизиттері: Введение в финансы  

Постреквизиттері: Қаржылық есеп 

Оқу мақсаты:   студенттерде Корпоративтік қаржы саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Корпоративтік қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау, оларды тиімді 

басқару, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу және Компанияның нарықтық құнын барынша 

арттыру әдіснамасын зерттеу. 

Курста қандай да бір теорияны кӛрсететін практикадан кейс - жағдайларды әзірлеу, талдау және 

шешу, нақты жағдайлардың дамуының әртүрлі сценарийлерін модельдеу кӛзделеді 
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Оқыту нәтижесі: қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

KF  Корпоративные финансы 

 

Пререквизиты: Введение в финансы  

Постреквизиты:  Финансовый учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области корпоративных финансов.  

Краткое содержание курса: 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) 

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

 

KBMM  Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер 

 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

 Постреквизиттері: Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  студенттерде мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің қаржысы саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің қаржысын 

ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, функцияларын, әдістері мен тәсілдерін, қазіргі 

экономикадағы мемлекеттік және бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, маңыздылығы 

мен рӛлін, қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және 

қаржылық шешімдерді қабылдау алгоритмін, қаржылық жоспарлау мен болжау әдістерін меңгеру 

Оқыту нәтижесі: қазіргі экономикадағы бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген инвестициялық, 

несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ қаржылық жоспарлау мен болжаудың 

негізгі әдістерін білу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

FGBU Финансы государственных и бюджетных учреждений 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Учет и аудит финансово-кредитных институтов 

 Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансов государственных и бюджетных учреждений. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, принципов, функций, методов и 

приемов организации финансов государственных и бюджетных учреждений, содержания, 

значимости и роли финансов государственных и бюджетных учреждений в современной 
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экономике, алгоритма анализа финансовой отчетности и принятия обоснованных инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений, методов финансового планирования и прогнозирования 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BT Басқару талдауы 

 

Пререквизеттері: Есеп және аудитті нормативтік реттеу 

Постреквизиттері: Басқару есебі 

Оқу мақсаты:   студенттерде басқарушылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, жауапкершілік деңгейлері мен орталықтары бойынша сметалардың орындалуы туралы 

есептерді талдауды зерттеу 

Оқыту нәтижесі: экономикалық және басқарушылық талдаудың негізгі түсініктерін, тәсілдерін, 

әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдай білу және 

аналитикалық есептеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: : «Қаржы және есеп» 

 

UA  Управленческий анализ 

 

Пререквизиты : Нормативное регулирование учета и аудита 

Постреквизиты: Управленческий учет 

Цель изучения: формирование  у  студентов  теоретических  знаний  и  практических  навыков  в  

области управленческого анализа. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет по уровням и центрам ответственности 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ET Экономикалық талдау 

  

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

Оқу мақсаты: тәжірибелік жұмыста қажетті, Экономикалық талдаудың  тәжірибелік дағдыларын 

алу мен  студенттердің аналитикалық ойлау жолымен әдістемелік негіздерін иемденудің 

қалыптасуы.   

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның экономикалық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, экономикалық талдау әдістерін, 

экономикалық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, Экономикалық 
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талдаудың ақпараттық базасын, ішкі талдау әдістемесін зерттеу. 

Оқыту нәтижесі: экономикалық және басқарушылық талдаудың негізгі түсініктерін, тәсілдерін, 

әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдай білу және 

аналитикалық есептеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра«Есеп және қаржы» 

 

EA  Экономический анализ 

 

Пререквизиты:  Введение в финансы 

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов аналитического мышления путѐм освоения 

методологических основ и приобретения практических навыков экономического анализа, 

необходимых в практической работе. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения экономического анализа предприятия, методов экономического 

анализа, нормативных и методических материалов в области экономического анализа, 

информационной базы экономического анализа, методики внутреннего анализа. 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

Bud  Бюджеттеу 

 

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті  

Оқу мақсаты: студенттердің бюджет кірістері мен шығыстарын қалыптастыру, әртүрлі 

деңгейдегі бюджеттерді қалыптастыру, олардың орындалуын ұйымдастыру мәселелері бойынша 

теориялық және практикалық білім алуы болып табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: негізгі ұғымдарды, құралдарды, ішкі бюджеттеу логикасын, 

жиынтық бюджетті құру принциптерін, дәйектілігін, компанияның экономикалық құрылымын, 

кірістер мен шығыстардың баптарын, шығындарды, шығындарды есептеуді, пайданы, сандық 

болжауды, бюджеттеу процесінде модельдеуді, операциялық бюджеттерді, негізгі бюджетті 

құруды, Microsoft Excel-де бюджеттік форматтарды қалыптастыруды, жоспардың орындалуын 

нақты және факторлық талдау арқылы бюджеттің орындалу нәтижелерін бағалауды игеру 

Оқыту нәтижесі: бюджеттеудің теориялық негіздері мен тетігін білу, экономика 

субъектілерінің даму жоспарларын әзірлей білу, бюджеттеу процесінде озық технологиялар мен 

әдістемелерді пайдалану дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Bud  Бюджетирование 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: является приобретение  студентами теоретических и практических знаний по 

вопросам формирования доходов и расходов бюджета, формирования бюджетов различных 

уровней,  организации их исполнения. 

Краткое содержание курса:  освоение основных понятий, инструментов, логики 

внутрифирменного бюджетирования, принципов, последовательности построения сводного 
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бюджета,  экономической структуры компании, статей доходов, расходов, расчета себестоимости, 

прибыли,  количественного прогнозирования,  моделирования в процессе бюджетирования, 

построения операционных бюджетов, главного бюджета, формирования бюджетных форматы в 

Microsoft Excel, оценивания результатов исполнения бюджетов при помощи план-фактного и 

факторного анализа выполнения плана 

Результаты обучения: знать теоретические основы и механизм бюджетирования, уметь 

разрабатывать планы развития субъектов экономики, владеть навыками использования передовых 

технологии и методик в процессе бюджетирования  

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 
BZh  Бюджеттік жүйе 

 
Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті  

Оқу мақсаты: студенттердің бюджет жүйесін қалыптастыру мәселелері бойынша 
теориялық және практикалық білім алуы болып табылады 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік қатынастар жүйесін қалыптастыру және пайдалану, 

қазіргі кезеңде олардың жұмыс істеу тетігі, мемлекеттік бюджеттің, Қазақстан Республикасының 

бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны, оны құру принциптері, бюджетке түсетін түсімдердің 

құрамы мен құрылымы, сондай-ақ білім беруге, денсаулық сақтауға, әлеуметтік қамтамасыз етуге, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа, мәдениетке және басқару органдарына бюджет 

шығыстарын қалыптастыру ерекшеліктерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджет саласындағы теориялық негіздер мен түйінді ұғымдарды, 

мемлекеттік бюджеттің мәнін және оның экономиканы реттеудегі рӛлін, ҚР Бюджет жүйесін құру 

құрылымы мен принциптерін, бюджет кірістерін болжау және шығыстарын жоспарлау негіздерін, 

бюджеттердің қазынашылық атқарылу негіздерін білу; мемлекеттік бюджеттің басқа 

экономикалық санаттармен және заңдармен ӛзара байланысын анықтай білу, бюджет саласындағы 

бірыңғай бюджеттік сыныптамамен және нұсқаулық материалмен жұмыс істей білу, бюджет 

процесінде бағдарлай білу; салық-бюджет, ақша-кредит саясатын, мемлекет пен кәсіпорындардың 

инвестициялық саясатын дамыту перспективаларын бағалауды жүзеге асыру дағдысының болуы; 

кестелермен жұмыс істеу, салық жүктемесін, бюджет кірістері мен шығыстарын есептеу, 

депозиттік операциялар жүргізу, кредит беру дағдыларын түсіну және меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BS Бюджетная система 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 
Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: является приобретение  студентами теоретических и практических знаний по 

вопросам формирования бюджетной системы 

Краткое содержание курса:  изучение вопросов формирования и использования системы 

бюджетных отношений, механизма их функционирования на современном этапе, экономического 

содержания государственного бюджета, бюджетной системы Республики Казахстан, принципов ее 

построения, состава и структуры поступлений в бюджет, а также особенностей формирования 

расходов бюджета на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-

коммунальное хозяйство, культуру и органы управления 

Результаты обучения: 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 
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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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

ENSEA Экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 

Постреквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 

автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

AURSE Автоматизация учета реального сектора экономики 

 

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

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета реального сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

MSEA Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет, Бизнесті ұйымдастыру  

Постреквизиттері: Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

 Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың қоғамдық секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 
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автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

AUOSE  Автоматизация учета общественного сектора экономики 

 

Пререквизиты:  Предпринимательская деятельность Организация бизнеса 

Постреквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета общественного сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SEA Саудадағы есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

Оқу мақсаты: Студенттердің сауда саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру негіздерін 

игеруі, кӛтерме, шағын кӛтерме сауда компанияларында, бӛлшек сауда ұйымдарында оны жүргізу 

дағдылары мен техникасын алуы 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің 

және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сауда 

саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сауда саласындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана 

отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAT Учет и аудит в торговле 

 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения. Освоение студентами основ организации бухгалтерского учета в отрасли 

торговли, получение навыков и техники его ведения в оптовых, мелкооптовых торговых 

компаниях, организациях розничной торговли  

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и 
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методов организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, 

доходов, расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы 

«1С – Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли 

Результаты обучения: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учета и финансов 

 

SKEA Сақтандыру компанияларындағы есеп және аудит 

 

Пререквизеттері: Бухгалтерлік есеп негіздері/ 

 Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтер 

Оқу мақсаты: сақтандыру компанияларындағы есеп және аудит облысында теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сақтандыру 

компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып есепті жүйелеуді 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, сақтандыру ӛнімінің құнын есептеуді орындай білу және сақтандыру 

компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASK  Учет и аудит в страховых компаниях 

 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты:  Учет и аудит сферы услуг 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в страховых компаниях. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности страховых компаний 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KBE  Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері  
Постреквизиттері: Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит, Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері 

Оқу мақсаты:  құрылыстағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 
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Курстың қысқаша мазмұны:  мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, құрылыс 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Құрылыс - монтаждау жұмыстарын есептеуді, құрылыс ӛнімінің 

калькуляциясын орындай білу және құрылыс ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAS Учет и аудит в строительстве 

 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Учет и аудит транспортных организаций, Учет и аудит сферы услуг 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в строительстве. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности строительных организаций  

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KNMEA Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер/ Бухгалтерлік есеп негіздері. 

Постреквизиттері: Басқару есебі, Аудит 

Оқу мақсаты: қаржы-кредит институттарында есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, қаржы – кредит 

институттарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: қаржы – несие институттарының есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын қолдана отырып 

есепті жүйелендіру және қаржы – несие институттарының қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

 

 

UAFKI Учет и аудит финансово-кредитных институтов 

 

Пререквизиты: Финансы государственных и бюджетных учреждений, Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Управленческий учет, Аудит 
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Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в финансово-кредитных институтов 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности финансово – кредитных институтов 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

Bud Бюджеттеу 

 

Пререквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

Постреквизиттері: Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит. 

Оқу мақсаты:  бюджеттеу саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  негізгі ұғымдарды, құралдарды, ішкі бюджеттеу логикасын, 

жиынтық бюджетті құру принциптерін, дәйектілігін, компанияның экономикалық құрылымын, 

кірістер мен шығыстардың баптарын, шығындарды, шығындарды есептеуді, пайданы, сандық 

болжауды, бюджеттеу процесінде модельдеуді, операциялық бюджеттерді, негізгі бюджетті 

құруды, Microsoft Excel-де бюджеттік форматтарды қалыптастыруды, жоспардың орындалуын 

нақты және факторлық талдау арқылы бюджеттің орындалу нәтижелерін бағалауды игеру 

Оқыту нәтижесі: негізгі ұғымдарды, құралдарды, ішкі бюджеттеу логикасын, жиынтық бюджетті 

құру принциптерін, дәйектілігін, компанияның экономикалық құрылымын, кірістер мен 

шығыстардың баптарын, шығындарды, шығындарды есептеуді, пайданы, сандық болжауды, 

бюджеттеу процесінде модельдеуді, операциялық бюджеттерді, негізгі бюджетті құруды, Microsoft 

Excel-де бюджеттік форматтарды қалыптастыруды, жоспардың орындалуын нақты және 

факторлық талдау арқылы бюджеттің орындалу нәтижелерін бағалауды игеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Bud Бюджетирование 

 

Пререквизиты: Налоговый и статистический учет 

Постреквизиты: Учет и аудит внебюджетных фондов 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области бюджетирования 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, инструментов, логики 

внутрифирменного бюджетирования, принципов, последовательности построения сводного 

бюджета,  экономической структуры компании, статей доходов, расходов, расчета себестоимости, 

прибыли,  количественного прогнозирования,  моделирования в процессе бюджетирования, 

построения операционных бюджетов, главного бюджета, формирования бюджетных форматы в 

Microsoft Excel, оценивания результатов исполнения бюджетов при помощи план-фактного и 

факторного анализа выполнения плана  

Результаты обучения: освоение основных понятий, инструментов, логики внутрифирменного 

бюджетирования, принципов, последовательности построения сводного бюджета,  экономической 

структуры компании, статей доходов, расходов, расчета себестоимости, прибыли,  

количественного прогнозирования,  моделирования в процессе бюджетирования, построения 

операционных бюджетов, главного бюджета, формирования бюджетных форматы в Microsoft 

Excel, оценивания результатов исполнения бюджетов при помощи план-фактного и факторного 
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анализа выполнения плана 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BZh  Бюджеттік жүйе 

 

Пререквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

Постреквизиттері: Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит. 

Оқу мақсаты:  бюджеттік жүйе саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік қатынастар жүйесін қалыптастыру және пайдалану, 

қазіргі кезеңде олардың жұмыс істеу тетігі, мемлекеттік бюджеттің, Қазақстан Республикасының 

бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны, оны құру принциптері, бюджетке түсетін түсімдердің 

құрамы мен құрылымы, сондай-ақ білім беруге, денсаулық сақтауға, әлеуметтік қамтамасыз етуге, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа, мәдениетке және басқару органдарына бюджет 

шығыстарын қалыптастыру ерекшеліктерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджет саласындағы теориялық негіздер мен түйінді ұғымдарды, мемлекеттік 

бюджеттің мәнін және оның экономиканы реттеудегі рӛлін, ҚР Бюджет жүйесін құру құрылымы 

мен принциптерін, бюджет кірістерін болжау және шығыстарын жоспарлау негіздерін, 

бюджеттердің қазынашылық атқарылу негіздерін білу; мемлекеттік бюджеттің басқа 

экономикалық санаттармен және заңдармен ӛзара байланысын анықтай білу, бюджет саласындағы 

бірыңғай бюджеттік сыныптамамен және нұсқаулық материалмен жұмыс істей білу, бюджет 

процесінде бағдарлай білу; салық-бюджет, ақша-кредит саясатын, мемлекет пен кәсіпорындардың 

инвестициялық саясатын дамыту перспективаларын бағалауды жүзеге асыру дағдысының болуы; 

кестелермен жұмыс істеу, салық жүктемесін, бюджет кірістері мен шығыстарын есептеу, 

депозиттік операциялар жүргізу, кредит беру дағдыларын түсіну және меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BS  Бюджетная система 

 

Пререквизиты: Налоговый и статистический учет 

Постреквизиты: Учет и аудит внебюджетных фондов 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области бюджетной системы 

Краткое содержание курса: изучение вопросов формирования и использования системы 

бюджетных отношений, механизма их функционирования на современном этапе, экономического 

содержания государственного бюджета, бюджетной системы Республики Казахстан, принципов ее 

построения, состава и структуры поступлений в бюджет, а также особенностей формирования 

расходов бюджета на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-

коммунальное хозяйство, культуру и органы управления 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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KBE Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

Постреквизиттері: Энергиямен жабдықтауды есепке алу және аудит 

Оқу мақсаты:  құрылыстағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, құрылыс 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Құрылыс - монтаж жұмыстарын есептеуді, құрылыс ӛнімінің 

калькуляциясын орындай білу және құрылыс ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAS Учет и аудит в строительстве 

 

Пререквизиты: Автоматизация учета реального сектора экономики  

Постреквизиты: Учет и аудит энергетической отрасли 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в строительстве. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности строительных организаций  

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KNMEA  Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер, Аудит негіздері, Қаржылық есеп. 

Постреквизиттері: Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит 

 Оқу мақсаты:  қаржы-кредит институттарында есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, қаржы – кредит 

институттарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: қаржы – несие институттарының есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын қолдана отырып 

есепті жүйелендіру және қаржы – несие институттарының қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 
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UAFKI  Учет и аудит финансово-кредитных институтов 

 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки Основы аудита Финансовый учет 

Постреквизиты: Учет и аудит внебюджетных фондов 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в финансово-кредитных институтов 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности финансово – кредитных институтов 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

AShEA Aуыл шаруашылығында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру, Саудадағы есеп және аудит 

Постреквизиттері: Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  ауыл шаруашылығындағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, Ауыл шаруашылығы 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Ӛнімнің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және ауыл 

шаруашылығы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASH Учет и аудит в сельском хозяйстве 

 

Пререквизиты: Автоматизация учета общественного сектора экономики, Учет и аудит в торговле 

Постреквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в сельком хозяйстве 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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BUEA Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

 

Пререквизиттері: Экономикалық талдау 

Постреквизиттері: Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит 

 Оқу мақсаты:  бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып есепті 

жүйелеуге және бюджеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UABO Учет и аудит бюджетных организаций 

 

Пререквизиты: Экономический анализ 

Постреквизиты: Учет и аудит внебюджетных фондов 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  бюджетных организациях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита бюджетных учреждений, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности бюджетного учреждения 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KUEA Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Саудадағы есеп және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  кӛлік ұйымдарының есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, кӛлік ұйымдарының 

қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Кӛлік қызметтерінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу 

және кӛлік ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UATO Учет и аудит транспортных организаций 

 

Пререквизиты:  Учет и аудит в торговле 

Постреквизиты: производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 
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аудита  транспортных организаций 

Краткое содержание изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности транспортных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BTKEZhA Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит 

 

Пререквизиттері: Бюджеттеу, Бюджеттік жүйе, Басқару есебі 

Постреквизиттеррі: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  кӛлік ұйымдарының есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттен тыс мекеменің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттен тыс мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып есепті 

жүйелеуді білу және бюджеттен тыс қорлардың қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAVF Учет и аудит внебюджетных фондов 

 

Пререквизиты: Бюджетирование, Бюджетная система, Управленческий учет 

Постреквизиты: Производственная практика  

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  транспортных организаций 

Краткое содержание изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита бюджетных учреждений, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности внебюджетного 

учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KOKEA  Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі 
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ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін және оны қалыптастыру кӛздерін, 

табыстарын, шығыстары мен қаржылық нәтижесін зерделеу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, 

ӛнеркәсіптің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қайта ӛңдеу ӛнімінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу 

және қайта ӛңдеу салалары ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UAPP Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в  государтсвенных учреждений 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита в  перерабатывающих предприятиях 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов промышленности 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

MMEAA Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және аудит  

 

Пререквизиттері:Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру Басқару талдауы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес мемлекеттік мекемелердің 

есебі мен есептілігін ұйымдастыру және жүргізу тәртібін зерделеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді, 

мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке 

алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі түсініктерін, заңдылықтарын, 

ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып, есепті 

жүйелеуге және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UAGU Учет и аудит государственных учреждений 

 

Пререквизиты: Автоматизация учета общественного сектора экономики Управленческий анализ 

Постреквизиты: Производственная практика  

Цель изучения: изучение порядка организации и ведения учета и отчетности государственных 

учреждений в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита государственных учреждений, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 
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государственного учреждения 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

EZhEAA Энергиямен жабдықтауды есепке алу және аудит 

 

Пререквизиттері: Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

 Постреквизиттері: Кәсіби қызмет 

Оқу мақсаты: энергетика саласында есеп жүргізу және есеп пен аудитті қалыптастыру саласында 

студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: энергетика саласы ұйымдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, энергетика саласы компанияларының қаржылық есептілігін 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, ӛнімнің (қызметтердің) ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және энергетикалық салалар ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UAEO Учет и аудит энергетической отрасли 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях  

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в области 

ведения учета и формирования учета и аудита энергетической отрасли 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций энергетических отраслей, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности компаний 

энергетической отрасли 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

BEAK  Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері 

 

Пререквизиттері: Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік пратика 

Оқу мақсаты: қызмет кӛрсету саласында есеп жүргізу және есеп пен аудитті қалыптастыру 

саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру 

мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді қолдана отырып есепті жүйелеуді, қызмет кӛрсету саласы шаруашылық жүргізуші 

субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін зерделеу 
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Оқыту нәтижесі: мүліктің және оның қалыптасу кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қызметтің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және 

қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UASU Учет и аудит сферы услуг 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в страховых компаниях 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в области 

ведения учета и формирования учета и аудита сферы услуг 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций сферы услуг, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

сферы услуг 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

КК  Корпоративтік қаржы 

 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

 Оқу мақсаты: студенттерде Корпоративтік қаржы саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  Корпоративтік қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау, оларды тиімді 

басқару, қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу және Компанияның нарықтық құнын барынша арттыру 

әдіснамасын зерттеу. 

Курста қандай да бір теорияны кӛрсететін практикадан кейс - жағдайларды әзірлеу, талдау және 

шешу, нақты жағдайлардың дамуының әртүрлі сценарийлерін модельдеу кӛзделеді 

Оқыту нәтижесі: қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

KF  Корпоративные финансы 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Учет и аудит финансово-кредитных институтов  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в области 

корпоративных финансов 

Краткое содержание: изучение методологии организации, планирования корпоративных финансов, 

их эффективного управления, достижения финансовой устойчивости и максимизации рыночной 

стоимости компании.  

В курсе предусматривается разработка, анализ и решение кейсов - случаев из практики, 

демонстрирующих какую-либо теорию, моделирование разных сценариев развития конкретных 
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ситуаций  

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы:Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

KBMM  Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер 

 

Пререквизеттері: Ақша, несие, банктер, Кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Қаржылық есеп, Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  студенттерде мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің қаржысы саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің қаржысын 

ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, функцияларын, әдістері мен тәсілдерін, қазіргі 

экономикадағы мемлекеттік және бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, маңыздылығы 

мен рӛлін, қаржылық есептілікті талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және 

қаржылық шешімдерді қабылдау алгоритмін, қаржылық жоспарлау мен болжау әдістерін меңгеру 

Оқыту нәтижесі: қазіргі экономикадағы бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген инвестициялық, 

несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ қаржылық жоспарлау мен болжаудың 

негізгі әдістерін білу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Қаржы және есеп» 

 

FGBU  Финансы государственных и бюджетных учреждений 

 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки, Профессиональный иностранный язык 

Постреквизиты: Финансовый учет, Учет и аудит в строительств 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансов государственных и бюджетных учреждений. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, принципов, функций, методов и 

приемов организации финансов государственных и бюджетных учреждений, содержания, 

значимости и роли финансов государственных и бюджетных учреждений в современной 

экономике, алгоритма анализа финансовой отчетности и принятия обоснованных инвестиционных, 

кредитных и финансовых решений, методов финансового планирования и прогнозирования 

Результаты обучения: 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 

     Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

SE  Сандық экономика 

 

Пререквизиттері: Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде), 

Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы, Менеджмент 
Постреквизиттері:  Электрондық бизнес  

Оқу мақсаты:  студенттерде цифрлық экономика саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: цифрлық экономиканың мақсатын, міндеттерін, даму 

бағыттарын, негізгі технологиялық құрамдас бӛліктерін, ұйымдық негіздері мен құрылымын, 

мемлекеттің функцияларын және цифрлық экономикаға кӛшуді құқықтық қамтамасыз етуді, шет 
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елдер мен ТМД елдерінің цифрлық экономиканы дамыту жӛніндегі тәжірибесін, Қазақстан 

Республикасының ақпараттық қоғамын дамыту стратегиясын және "Цифрлық Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасын, цифрлық экономиканың перспективалы бағыттары мен сервистерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: ұлттық экономиканың негізгі салаларын, "Цифрлық Қазақстан" 

бағдарламасының нысаналы индикаторларын, мемлекеттік сатып алу жүйесінің негізгі ұғымдарын 

білу және оларды ӛңір мен мемлекет экономикасының даму қарқынын жеделдету үшін қолдана 

білу 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.Б. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

CE Цифровая экономика 

 

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

деловых отношений и бизнес-этикет, Менеджмент 

Постреквизиты: Электронный бизнес 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области цифровой экономики 

Краткое содержание курса: изучение цели, задач, направлений развития, основных 

технологических составляющих, организационных основ и структуры цифровой экономики, 

функций государства и правового обеспечения перехода к цифровой экономике, опыта зарубежных 

стран и стран СНГ по развитию цифровой экономики, стратегии развития информационного 

общества Республики Казахстан и государственной программы «Цифровой Казахстан», 

перспективных направлений и сервисов цифровой экономики   

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

UE Ұлттық экономика 

 

Пререквизиттері: Аймақтық экономика 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Оқу мақсаты:  студенттерде Ұлттық экономика саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: ұлттық экономикалық жүйелердің үлгілерін, модельдерін, 

шаруашылық жүйелерінің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін, Шаруашылық 

субъектілерінің жұмыс істеуінің тұжырымдамалық негіздерін және олардың ӛзара байланыс 

тетіктерін, экономикалық процестердің нысандарын, ұлттық экономиканы талдау, болжау, 

жоспарлау, бағдарламалау және реттеу әдістерін, жүйелі талдау әдістерін, ұлттық экономиканы 

Халықаралық экономикалық байланыстар жүйесіне интеграциялау ерекшеліктері мен 

проблемаларын зерделеу 

Оқыту нәтижесі: ұлттық экономиканың негізгі салаларын, "Цифрлық Қазақстан" 

бағдарламасының нысаналы индикаторларын, мемлекеттік сатып алу жүйесінің негізгі ұғымдарын 

білу және оларды ӛңір мен мемлекет экономикасының даму қарқынын жеделдету үшін қолдана 

білу 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.Б. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

NE Национальная экономика 

 

Пререквизиты: Региональная экономика 
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Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области нациоанльной экономики 

Краткое содержание курса: изучение типов, моделей национальных экономических систем, 

особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем, концептуальных основ 

функционирования субъектов хозяйства и механизмов их взаимосвязи, форм экономических 

процессов, методов анализа, прогнозирования, планирования, программирования и регулирования 

национальной экономики, методов системного анализа, особенностей и проблем интеграции 

национальной экономики в систему международных экономических связей 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика  и Менеджмент» 

 

BT Басқару талдауы 

 

Пререквизиттері Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы ,Менеджмент 

 Постреквизиттері: Басқару есебі 

Оқу мақсаты:  басқарушылық талдау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, жауапкершілік деңгейлері мен орталықтары бойынша сметалардың орындалуы туралы 

есептерді талдауды зерттеу 

Оқыту нәтижесі: экономикалық және басқарушылық талдаудың негізгі түсініктерін, 

тәсілдерін, әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдай 

білу және аналитикалық есептеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі:  Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UA Управленческий анализ 

 

Пререквизиты Культура деловых отношений и бизнес-этикет Менеджмент 

Постреквизиты: Управленческий учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управленческого анализа 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет по уровням и центрам ответственности 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ET Экономикалық талдау 

 

Пререквизиттері Статистика 

Постреквизиттері: Басқару есебі 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 60 

Оқу мақсаты:  экономикалық талдау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның экономикалық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, экономикалық талдау әдістерін, 

экономикалық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, Экономикалық 

талдаудың ақпараттық базасын, ішкі талдау әдістемесін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: экономикалық және басқарушылық талдаудың негізгі түсініктерін, 

тәсілдерін, әдістері мен алгоритмдерін білу, кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдай 

білу және аналитикалық есептеулердің нәтижелері бойынша қорытынды жасай білу 

Бағдарлама жетекшісі:  Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

EA Экономический анализ 

 

Пререквизиты Статистика 

Постреквизиты: Управленческий учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области экономического анализа 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения экономического анализа предприятия, методов экономического 

анализа, нормативных и методических материалов в области экономического анализа, 

информационной базы экономического анализа, методики внутреннего анализа 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

Sak  Сақтандыру 

 

Пререквизиттері:Қаржыға кіріспе 

 Постреквизиттері: Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  студенттерде сақтандыру саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: сақтандыру саласындағы нормативтік құжаттарды, тарифтік 

жүйенің негізгі санаттарын, қағидаттарын, сақтандыру қызметін дамыту тұжырымдамасын, 

сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібін, залалды бағалауды, сақтандыруды ӛтеуді, қаржылық 

жағдайды талдауды, жұмыс істеу тиімділігін, маркетингтік және инвестициялық саясатты 

ұйымдастыруды, сақтандыру резервтері мен тӛлем қабілеттілігін қалыптастыру тетігін, қаржылық 

тұрақтылықты, сақтандыру ұйымының қаржысын пайдаланудың тиімді әдістерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: сақтандырудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, функцияларын, әдістерін 

білу, алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білу, сақтандыру компаниясында жұмыс 

істеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

Str  Страхование 

 

Пререквизиты:Введение в финансы 

Постреквизиты: Учет и аудит в страховых компаниях 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области страхования 

Краткое содержание курса: изучение нормативных документов в области страхования, 
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основных категорий, принципов тарифной системы, концепции развития страховой деятельности, 

порядка расчета страховых тарифов, оценки ущерба, страхового возмещения, анализа финансового 

положения, эффективности функционирования, организации маркетинговой и инвестиционной 

политики, механизма формирования страховых резервов и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, эффективных методов использования финансов страховой организации 

Результаты обучения: знать основные понятия, принципы, функции, методы страхования, 

уметь применять полученные теоретические знания на практике, владеть навыками работы в 

страховой компании 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

EOAT Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

 

Пререквизиттері:  Есептік операцияларды автоматтандыру 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

 Оқу мақсаты:  Еуропалық Одақ агробизнесінің тәжірибесі саласында студенттердің теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Еуропалық Одақ елдерінің агробизнесін дамытудың негізгі 

ұғымдары мен бағыттарын, отандық агробизнесті және жалпы экономиканы дамыту 

перспективаларын әзірлеу мақсатында Еуропалық Одақ елдерінің агробизнесінің негізін қалаушы 

факторларды жүйелеу және тәжірибесін тарату әдістемесін игеру 

Оқыту нәтижесі: ЕО елдерінің агробизнесті және аграрлық саясатты дамытудың негізгі 

ұғымдары мен бағыттарын білу, отандық агробизнесті және жалпы экономиканы дамыту 

перспективаларын әзірлеу мақсатында негізгі факторларды жүйелеуге және ЕО агробизнесінің 

тәжірибесін тарату әдістемесін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика  және менеджмент» 

 

OAES Опыт агробизнеса Европейского Союза 

 

Пререквизиты: Автоматизация расчетных операций 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области опыта агробизнеса Европейского  Союза 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий и направлений развития агробизнеса 

стран Европейского союза, методики систематизирования основополагающих факторов и 

распространения опыта агробизнеса стран Европейского союза с целью разработки перспектив 

развития отечественного агробизнеса и экономики в целом 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

MS  Мемлекеттік сатып алу 

 

Пререквизиты: Аудит негіздері 

Постреквизиты: Аудит 

Оқу мақсаты:  студенттерде Мемлекеттік сатып алу саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік сатып алудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, 

әдістері мен объектілерін, мемлекеттік сатып алу туралы заңды, Мемлекеттік сатып алу 
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порталының құрылымдық элементтерін, ӛнім беруші мен сатып алушы тарапынан мемлекеттік 

сатып алу порталындағы жұмыстың негізгі процесін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  Мемлекеттік сатып алудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістері мен 

объектілерін, мемлекеттік сатып алу туралы заңды, Мемлекеттік сатып алу порталының 

құрылымдық элементтерін, ӛнім беруші мен сатып алушы тарапынан мемлекеттік сатып алу 

порталындағы жұмыстың негізгі процесін зерделеу 

Бағдарлама жетекшісі:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

GZ Государственные закупки 

 

Пререквизиты: Основы аудита  

Постреквизиты: Аудит 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области государтсвенных закупок 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов и объектов 

государственных закупок, закона о государственных закупках, структурных элементов портала 

государственных закупок, основного процесса работы на портале государственных закупок со 

стороны поставщика и покупателя 

Результаты обучения: изучение основных понятий, функций, методов и объектов 

государственных закупок, закона о государственных закупках, структурных элементов портала 

государственных закупок, основного процесса работы на портале государственных закупок со 

стороны поставщика и покупателя 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BZh  Бюджетті жоспарлау 

 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-экономикалық статистика 

Постреквизиттері: Бюджеттеу, Бюджеттік жүйе 

Оқу мақсаты:  бюджеттік қаржыны жоспарлау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік қаражаттарды жоспарлаудың негізгі ұғымдарын, 

функцияларын, әдістері мен объектілерін, қолданыстағы және қабылданатын міндеттемелерді 

орындауға арналған бюджеттік қаражаттарды, мемлекеттік қызметтерді, бюджеттік ӛтінім беру 

рәсімдерін, Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің негізгі ережелерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттік қаражаттарды жоспарлаудың негізгі принциптерін, әдістері мен 

объектілерін білу, оларды сәйкестендіре білу, бағалау, жіктеу және қолдану, бюджеттік 

қаражаттарды жоспарлау әдіснамасының негіздерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

PBA  Планирование бюджетных ассигнований 

 

Пререквизиты: Социально - экономическая статистика 

Постреквизиты:Бюджетирование, Бюджетная система 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области планирования бюджетных ассигнований 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов и объектов 

планирования бюджетных ассигнований, бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств, государственных услуг, процедуры подачи бюджетной заявки, 

основных положений Бюджетного Кодекса Республики Казахстан 

Результаты обучения: знать основные принципы, методы и объекты планирования бюджетных 
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ассигнований, уметь их идентифицировать оценивать, классифицировать и применять, владеть 

основами методологии планирования бюджетных ассигнований 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

Bud Бюджеттеу 

 

Пререквизиттері: Салық және салық салу , Бюджетті жоспарлау 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Оқу мақсаты:  бюджеттеу саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  негізгі ұғымдарды, құралдарды, ішкі бюджеттеу логикасын, 

жиынтық бюджетті құру принциптерін, дәйектілігін, компанияның экономикалық құрылымын, 

кірістер мен шығыстардың баптарын, шығындарды, шығындарды есептеуді, пайданы, сандық 

болжауды, бюджеттеу процесінде модельдеуді, операциялық бюджеттерді, негізгі бюджетті 

құруды, Microsoft Excel-де бюджеттік форматтарды қалыптастыруды, жоспардың орындалуын 

нақты және факторлық талдау арқылы бюджеттің орындалу нәтижелерін бағалауды игеру 

Оқыту нәтижесі: негізгі ұғымдарды, құралдарды, ішкі бюджеттеу логикасын, жиынтық бюджетті 

құру принциптерін, дәйектілігін, компанияның экономикалық құрылымын, кірістер мен 

шығыстардың баптарын, шығындарды, шығындарды есептеуді, пайданы, сандық болжауды, 

бюджеттеу процесінде модельдеуді, операциялық бюджеттерді, негізгі бюджетті құруды, Microsoft 

Excel-де бюджеттік форматтарды қалыптастыруды, жоспардың орындалуын нақты және 

факторлық талдау арқылы бюджеттің орындалу нәтижелерін бағалауды игеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Bud Бюджетирование 

 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение, Планирование бюджетных ассигнований 

Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области бюджетирования 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, инструментов, логики 

внутрифирменного бюджетирования, принципов, последовательности построения сводного 

бюджета,  экономической структуры компании, статей доходов, расходов, расчета себестоимости, 

прибыли,  количественного прогнозирования,  моделирования в процессе бюджетирования, 

построения операционных бюджетов, главного бюджета, формирования бюджетных форматы в 

Microsoft Excel, оценивания результатов исполнения бюджетов при помощи план-фактного и 

факторного анализа выполнения плана  

Результаты обучения: знать теоретические основы и механизм бюджетирования, уметь 

разрабатывать планы развития субъектов экономики, владеть навыками использования передовых 

технологии и методик в процессе бюджетирования 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BZh  Бюджеттік жүйе 

 

Пререквизиттері: Бюджетті жоспарлау, Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Оқу мақсаты:  бюджеттік жүйе саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік қатынастар жүйесін қалыптастыру және пайдалану, 

қазіргі кезеңде олардың жұмыс істеу тетігі, мемлекеттік бюджеттің, Қазақстан Республикасының 

бюджет жүйесінің экономикалық мазмұны, оны құру принциптері, бюджетке түсетін түсімдердің 
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құрамы мен құрылымы, сондай-ақ білім беруге, денсаулық сақтауға, әлеуметтік қамтамасыз етуге, 

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа, мәдениетке және басқару органдарына бюджет 

шығыстарын қалыптастыру ерекшеліктерін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджет саласындағы теориялық негіздер мен түйінді ұғымдарды, мемлекеттік 

бюджеттің мәнін және оның экономиканы реттеудегі рӛлін, ҚР Бюджет жүйесін құру құрылымы 

мен принциптерін, бюджет кірістерін болжау және шығыстарын жоспарлау негіздерін, 

бюджеттердің қазынашылық атқарылу негіздерін білу; мемлекеттік бюджеттің басқа 

экономикалық санаттармен және заңдармен ӛзара байланысын анықтай білу, бюджет саласындағы 

бірыңғай бюджеттік сыныптамамен және нұсқаулық материалмен жұмыс істей білу, бюджет 

процесінде бағдарлай білу; салық-бюджет, ақша-кредит саясатын, мемлекет пен кәсіпорындардың 

инвестициялық саясатын дамыту перспективаларын бағалауды жүзеге асыру дағдысының болуы; 

кестелермен жұмыс істеу, салық жүктемесін, бюджет кірістері мен шығыстарын есептеу, 

депозиттік операциялар жүргізу, кредит беру дағдыларын түсіну және меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BS  Бюджетная система 

 

Пререквизиты: Планирование бюджетных ассигнований Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области бюджетной системы 

Краткое содержание курса: изучение вопросов формирования и использования системы 

бюджетных отношений, механизма их функционирования на современном этапе, экономического 

содержания государственного бюджета, бюджетной системы Республики Казахстан, принципов ее 

построения, состава и структуры поступлений в бюджет, а также особенностей формирования 

расходов бюджета на образование, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищно-

коммунальное хозяйство, культуру и органы управления 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

SEA  Саудадағы есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері 

Постреквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  саудадағы есеп және аудит саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және 

оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сауда 

саласындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 
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Оқыту нәтижесі: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сауда саласындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана 

отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 

Бағдарлама жетекшісі:   Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAT  Учет и аудит в торговле 

 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета и аудита 

Постреквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в торговле 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли 

Результаты обучения: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующего субъектов 

сферы торговли 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SKBEA  Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздер, Сақтандыру 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Оқу мақсаты:  студенттердің сақтандыру компанияларында есеп және аудит саласында теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, сақтандыру 

компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып есепті 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, сақтандыру ӛнімінің құнын есептеуді орындай білу және 

сақтандыру компанияларының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASK Учет и аудит в страховых компаниях 

 

Пререквизиты: Страхование , Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в страховых компаниях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 
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расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности страховых компаний 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

KBEA  Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Қаржы және бюджеттік мемлекеттік мекемелер  

Постреквизиттері: Салықтық және статистикалық есеп 

Оқу мақсаты:  студенттердің құрылыстағы есеп және аудит саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және 

оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, 

құрылыс ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке 

алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Құрылыс - монтаждау жұмыстарын есептеуді, құрылыс ӛнімінің 

калькуляциясын орындай білу және құрылыс ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAS   Учет и аудит в строительстве 

 

Пререквизиты: Финансы государственных и бюджетных учреждений 

Постреквизиты: Налоговый и статистический учет 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в строительстве 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности строительных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KNMEA Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Оқу мақсаты: студенттерде қаржы-кредит институттарының есебі мен аудиті саласында 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 
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Курстың қысқаша мазмұны:  мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, қаржы – кредит 

институттарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: қаржы-несие институттарының есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын қолдана 

отырып есепті жүйелендіру және қаржы – несие институттарының қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAFKI  Учет и аудит финансово-кредитных институтов 

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита финансово-кредитных институтов 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности финансово – кредитных 

институтов 

Результаты обучения: 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  

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

  

AShEA Aуыл шаруашылығында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  ауыл шаруашылығындағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, Ауыл шаруашылығы 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Ӛнімнің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және ауыл 

шаруашылығы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASH Учет и аудит в сельском хозяйстве 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в строительстве 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 
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аудита  в сельком хозяйстве 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 
BUEA Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

 

Пререквизиттері:Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері:  Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, 

ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып, есепті 

жүйелеуге және бюджеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
 

UABO Учет и аудит бюджетных организаций 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в страховых компаниях 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита бюджетных организаций 
Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита бюджетных учреждений, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности бюджетного учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ENSEA Экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

Постреквизиттері:Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың нақты секторындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды автоматтандыру бойынша 

бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін зерделеу 
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Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, 

әдістерін білу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын қолдана отырып есепті жүйелендіру және 

шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

AURSE Автоматизация учета реального сектора экономики 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета реального сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов реального сектора экономики 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

MSEA Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың қоғамдық секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 

автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

AUOSE  Автоматизация учета общественного сектора экономики 

 

Пререквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций  

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета общественного сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

Результаты обучения: знать основные понятия, закономерности, методы организации и ведения 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 70 

учета и аудита государственных учреждений, уметь систематизировать учет с применением 

программных продуктов и владеть навыками формирования финансовой отчетности 

государственных учреждений 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KOKEA Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері:Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері:Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  : қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит саласында студенттердің 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін және оны қалыптастыру кӛздерін, 

табыстарын, шығыстары мен қаржылық нәтижесін зерделеу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, 

ӛнеркәсіптің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін қолдана отырып есепке алуды жүйелеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қайта ӛңдеу ӛнімінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және қайта ӛңдеу салалары ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 
UAPP  Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в строительстве 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в перерабатывающих предприятиях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

промышленности 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

MMEAA  Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және аудит 

 

Пререквизиттері:Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит саласында студенттердің 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді, мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана 

отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 
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Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

UAGU  Учет и аудит государственных учреждений 

 

Пререквизиты: Учет и аудит бюджетных организаций 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в перерабатывающих предприятиях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита государственных учреждений, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 

государственного учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KUEA Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  кӛлік ұйымдарының есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, кӛлік ұйымдарының 

қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Кӛлік қызметтерінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу 

және кӛлік ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UATO Учет и аудит транспортных организаций 

 

Пререквизиты:  Учет и аудит в строительстве 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  транспортных организаций 

Краткое содержание изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности транспортных организаций 

Результаты обучения: знать основные понятия, закономерности, методы организации и ведения 

учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов и финансового 
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результата, уметь выполнять калькуляцию себестоимости транспортных услуг и владеть навыками 

формирования финансовой отчетности транспортных организаций 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BTKEZhA Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит 

 

Пререквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

Постреквизиттеррі: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  кӛлік ұйымдарының есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттен тыс мекеменің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттен тыс мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып есепті 

жүйелеуді білу және бюджеттен тыс қорлардың қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UAVF Учет и аудит внебюджетных фондов 

 

Пререквизиты: Налоговый и статистический учет 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  транспортных организаций 

Краткое содержание изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита бюджетных учреждений, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности внебюджетного 

учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

 

EZhEAA Энергиямен жабдықтауды есепке алу және аудит 

 

Пререквизиттері: Салық және статистикалық есеп 

 Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: энергетика саласында есеп жүргізу және есеп пен аудитті қалыптастыру саласында 

студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: энергетика саласы ұйымдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, энергетика саласы компанияларының қаржылық есептілігін 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 73 

заңдылықтарын, әдістерін білу, ӛнімнің (қызметтердің) ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және энергетикалық салалар ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UAEO Учет и аудит энергетической отрасли 

 

Пререквизиты: Налоговый и статистический учет 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в области 

ведения учета и формирования учета и аудита энергетической отрасли 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций энергетических отраслей, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности компаний 

энергетической отрасли 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

BEAK  Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері 

 

Пререквизиттері: Сақтандыру компанияларындағы бухгалтерлік есеп және аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: қызмет кӛрсету саласында есеп жүргізу және есеп пен аудитті қалыптастыру 

саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру 

мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді қолдана отырып есепті жүйелеуді, қызмет кӛрсету саласы шаруашылық жүргізуші 

субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оның қалыптасу кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қызметтің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және 

қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UASU Учет и аудит сферы услуг 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в страховых компаниях 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в области 

ведения учета и формирования учета и аудита сферы услуг 

Краткое содержание: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций сферы услуг, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

сферы услуг 

Результаты обучения: 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 
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финансовой отчетности организаций сферы услуг 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы 

 

AShEA Aуыл шаруашылығында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Постреквизиттері: Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

Оқу мақсаты:  ауыл шаруашылығындағы есеп және аудит саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және оны 

қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, Ауыл шаруашылығы 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Ӛнімнің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және ауыл 

шаруашылығы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASH Учет и аудит в сельском хозяйстве 

 

Пререквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Постреквизиты: Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  в сельком хозяйстве 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, расходов 

и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – Предприятие», 

алгоритма формирования финансовой отчетности сельскохозяйственных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

 

BUEA Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті 

 

Пререквизиттері: Бюджеттеу, Бюджеттік жүйе, Қаржы-несиелік мекемелердің есеп және аудит 

Постреквизиттері: Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру 

 Оқу мақсаты:  бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық ӛнімдерді 

қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып есепті 
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жүйелеуге және бюджеттік мекемелердің қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UABO Учет и аудит бюджетных организаций 

 

Пререквизиты: Бюджетирование, Бюджетная система, Учет и аудит финансово-кредитных 

институтов 

Постреквизиты: Автоматизация учета общественного сектора экономики 

Цель изучения: формирование теоретических знаний и практических навыков в области учета и 

аудита  бюджетных организациях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита бюджетных учреждений, систематизации учета с применением 

программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности бюджетного учреждения 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

ENSEA Экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Сандық экономика 

Постреквизиттері:  Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың нақты секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 

автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

AURSE Автоматизация учета реального сектора экономики 

 

Пререквизиты: Цифровая экономика 

Постреквизиты:  Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета реального сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 
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Кафедра: «Учет и финансы»  

 

MSEA Мемлекеттік секторды есепке алуды автоматтандыру 

 

Пререквизиттері: Мемлекеттік сатып алу, Бюджеттік ұйымдардың есебі мен аудиті/ 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің экономиканың қоғамдық секторын есепке алуды автоматтандыру 

саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  кәсіпорынның мүлкін есепке алу процесін және оны қалыптастыру 

кӛздерін, кірістерді, шығыстарды, қаржылық нәтижені және экономиканың қоғамдық 

секторындағы шаруашылық жүргізуші субъектілердің есептілігін қалыптастыруды 

автоматтандыру бойынша бағдарламалық ӛнімдердің негізгі ұғымдарын, элементтері мен әдістерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

AUOSE  Автоматизация учета общественного сектора экономики 

 

Пререквизиты: Государственные закупки, Учет и аудит бюджетных организаций 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации учета общественного сектора экономики 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, элементов и методов программных 

продуктов по автоматизации процесса учета имущества предприятия и источников его 

формирования, доходов, расходов, финансового результата и формирования отчетности 

хозяйствующих субъектов общественного сектора экономики 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KOKEA Қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит 

 

Пререквизиттері: Құрылыстағы бухгалтерлік есеп және аудит, Салық және статистикалық есеп 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: қайта ӛңдеу кәсіпорындарында есеп және аудит саласында студенттердің 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: мүліктің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін және оны қалыптастыру кӛздерін, 

табыстарын, шығыстары мен қаржылық нәтижесін зерделеу, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, 

ӛнеркәсіптің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру 

алгоритмін қолдана отырып есепке алуды жүйелеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қайта ӛңдеу ӛнімінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және қайта ӛңдеу салалары ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 
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Бағдарлама жетекшісі:   Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

UAPP  Учет и аудит в перерабатывающих предприятиях 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в строительстве, Налоговый и статистический учет 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита в перерабатывающих предприятиях 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности хозяйствующих субъектов 

промышленности 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Сарсембаева Г.Б. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MMEAA Мемлекеттік мекемелерді есепке алу және аудит 

 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттерде Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудиті саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді, мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана 

отырып, есепке алуды жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: Мемлекеттік мекемелердің есебі мен аудитінің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, ұйымдастыру және жүргізу әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана 

отырып, есепті жүйелендіре білу және Мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігін 

қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі   : Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

UAGU  Учет и аудит государственных учреждений 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита государственных учреждений 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита государственных учреждений, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 

государственного учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 78 

Кафедра: Учет и финансы  

 

KUEA Кӛлік ұйымдарының есеп және аудит 

 

Пререквизиттері:  Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

 Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: кӛлік ұйымдарының есебі мен аудиті саласында студенттердің теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  мүлікті есепке алу мен аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің және 

оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және қаржылық нәтиженің негізгі 

ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, "1С – Кәсіпорын" бағдарламасын, кӛлік 

ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін қолдана отырып, есепке алуды 

жүйелеуді зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, Кӛлік қызметтерінің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және кӛлік ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:   Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

UATO  Учет и аудит транспортных организаций 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита транспортных организаций 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита имущества и источников его формирования, доходов, 

расходов и финансового результата, систематизации учета с применением программы «1С – 

Предприятие», алгоритма формирования финансовой отчетности транспортных организаций 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Жумагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BTKEZhA  Бюджеттен тыс қаражат есебін жүргізу және аудит 

 

Пререквизиттері: Басқару есебі 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің бюджеттен тыс қорлардың есебі мен аудиті саласында теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  бюджеттен тыс мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен 

жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, бюджеттен тыс мекеменің қаржылық 

есептілігін қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: бюджеттен тыс мекемелердің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің 

негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, әдістерін білу, бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып 

есепті жүйелеуді білу және бюджеттен тыс қорлардың қаржылық есептілігін қалыптастыру 

дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 
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UAVF Учет и аудит внебюджетных фондов 

 

Пререквизиты: Управленческий учет 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита внебюджетных фондов 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита внебюджетных учреждений, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 

внебюджетного учреждения 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

EZhEAZhA  Энергиямен жабдықтауды есепке алу және аудит 

 

Пререквизиттері: Ауыл шаруашылығында есеп және аудит 

 Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: энергетикалық саланың есебі мен аудиті саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдылары бар студенттердің 

Курстың қысқаша мазмұны:  энергетика саласы ұйымдарының есебі мен аудитін ұйымдастыру 

мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, бағдарламалық 

ӛнімдерді қолдана отырып есепке алуды жүйелеуді, энергетика саласы компанияларының 

қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оны қалыптастыру кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, ӛнімнің (қызметтердің) ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай 

білу және энергетикалық салалар ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

UAEO Учет и аудит энергетической отрасли 

 

Пререквизиты: Учет и аудит в сельском хозяйстве 

Постреквизиты: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области учета и аудита энергетической отрасли 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций энергетических отраслей, систематизации учета 

с применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 

компаний энергетической отрасли 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра«Учет и финансы» 
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BEAK  Бухгалтерлік есеп және аудит қызметтері 

 

Пререквизиттері: Аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: энергетикалық саланың есебі мен аудиті саласында студенттердің теориялық білімі 

мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының есебі мен аудитін 

ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, қағидаттары мен әдістерін, 

бағдарламалық ӛнімдерді қолдана отырып есепті жүйелеуді, қызмет кӛрсету саласы шаруашылық 

жүргізуші субъектілерінің қаржылық есептілігін қалыптастыру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі: мүліктің және оның қалыптасу кӛздерінің, кірістердің, шығыстардың және 

қаржылық нәтиженің есебі мен аудитін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

заңдылықтарын, әдістерін білу, қызметтің ӛзіндік құнының калькуляциясын орындай білу және 

қызмет кӛрсету саласы ұйымдарының қаржылық есептілігін қалыптастыру дағдыларын меңгер 

Бағдарлама жетекшісі:  Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

UASU  Учет и аудит сферы услуг 

 

Пререквизиты: Аудит 

Постреквизиты:  Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области учета и аудита энергетической отрасли 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, закономерностей, принципов и методов 

организации и ведения учета и аудита организаций сферы услуг, систематизации учета с 

применением программных продуктов, алгоритма формирования финансовой отчетности 

хозяйствующих субъектов сферы услуг 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 
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ҚАРЖЫ 

ФИНАНСЫ 

 

Академиялық дәрежесі: 6В04105  Қаржы білім 

беру бағдарламасы бойынша бизнес және 

басқару бакалавры.  

Академическая степень: бакалавр бизнеса и 

управления по образовательной программе 

6В04105 Финансы.  

 

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

 

1.1 Негізгі білім беру бағдарламасының 1 курсына арналған оқу жоспары/ 

Учебный план для 1 курса основной образовательной программы 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количес

тво 

академически

х 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/Психология. 

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 

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 

ООД КВ 

Жалпы элективті/ 

Общеэлективный/ General 

elective  

AOKOT/ 

OBZhОТ/ 1112 

Адам ӛмірінің қауіпсіздігі және еңбекті 

қорғау негіздері/ Основы безопасности 

жизнедеятельности и охрана труда 

5 

ООД КВ Din/ Rel/ 1112 Дінтану/ Религиоведение 

ООД КВ 
ETD/ EUR/ ESD 

1112 

Экология және тұрақты даму/ Экология и 

устойчивое развитие/Environment and 

sustainable development 

ООД КВ Gen/ Gen/ 1112 Гендерология/ Гендерология 

ООД КВ 
Жалпы элективті/ 

Общеэлективный  

OMSHN/ ORZh/ 

1112 

Ӛсімдік және мал шаруашылық негіздері/ 

Основы растениеводства и животноводства 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 4 
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БД ВК 
Экономикалық/Экономиче

ский 

ЕТ/ЕТ  1201 Экономикалық теория/Экономическая 

теория 
4 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 21 

ООД ОК 
Тілдегі/Языковой/ 

ShT / IYa  

1103(2) 
Шетел тілі / Иностранный язык 5 

ООД ОК 
Тілдегі/Языковой/ 

К(O)T /K(R)Ya  

1104 (2) 

Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) 

язык  
5 

ООД ОК 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.Социология 
4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 6 

БД ВК 
Экономикалық/Экономиче

ский 
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 

БД КВ Базалық/Базовый MK/VS/ 1203 
Мамандыққа кіріспе/Введение в 

специальность 

 

1.2 ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 1 курсына арналған оқу жоспары / 

Учебный план для 1 курса очной сокращенной образовательной программы на базе ТПО 

 

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 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний  

PM/PK/ 1105 
Психология.Мәдениеттану/Психология. 

Культурология 
4 
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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 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 9 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 

ЕТ/ЕТ/ 1201 Экономикалық теория/Экономическая теория 
4 

БД ВК Предпринимательство 
KN/ OL  2205 Кӛшбасшылықтың негіздері / Основы лидерства 

5 

2 СЕМЕСТР 30 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 16 

ООД ОК Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі/Модуль 

социально-политических 

знаний 

AKT/IKT/ 1105 

Ақпараттық - коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на англ.языке) 

5 

Minor 2 
Minor 

Minor 2205 Minor 
5 

ООД ОК 

Әлеуметтік 

коммуникативтік және 

мәдениетін /Социальная 

коммуникативность и 

культура 

SA/PS 1106 
Саясаттану. 

Әлеуметтану/Политология.Социология 
4 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 11 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KK/VF/ 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 3 

БД ВК 
Базалық/Базовый 

BEAN/OBUA/ 

2208 

Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы 

бухгалтерского учета 
5 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
OP/ PP/2215 

Ӛндірістік / Производственная  

 
3 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 3 

БД КВ Базалық/Базовый 
KKNR/NRFD/ 

1203 

Қаржылық қызметті нормативтік 

реттеу/Нормативное регулирование финансовой 

деятельности 3 

БД КВ Базалық/Базовый MK/VS/ 1203 Мамандыққа кіріспе/Введение в специальность 

 

1.3  ЖКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 1 курсына арналған оқу 

жоспары/ Учебный план для 1 курса очной сокращенной образовательной программы на 

базе ВПО 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

 

1 СЕМЕСТР 30 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 23 

БД ВК Қаржылық/Финансовый/ KK/VF/ 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 4 
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БД ВК Базалық/Базовый BEN/OBU/ 2208 
Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы 

бухгалтерского учета  
5 

ПД ВК Қаржылық/Финансовый/ KK/KF/ 3303 Корпоративтік қаржы/Корпоративные финансы 5 

ПД ВК Қаржылық/Финансовый KM/FM/ 4306 Қаржылық басқару/Финансовый менеджмент 4 

БД ВК Базалық/Базовый AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 5 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД  

ОК 

Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1110 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

БД КВ Базалық/Базовый ANB/DKB/ 2212 Ақша, несие, банктер/Деньги, кредит, банки 5 

БД КВ Базалық/Базовый SS/NN/ 2212 
Салық және салық салу/Налоги и 

налогообложение 
* 

2 СЕМЕСТР 30 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 15 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовый KNM/FKI/ 3217 

Қаржы-несие мекемелері/Финансово-кредитные 

институты 
5 

БД КВ 

Қаржылық/Финансовый 
BDK/BDD 3217 

Брокерлік-дилерлік қызмет/Брокерско-

диллерская деятельность * 

БД КВ 

Қаржылық/Финансовый 
HShSK/FONH 

3221 

Халық шаруашылығы салаларының 

қаржысы/Финансы отраслей народного 

хозяйства 

5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый IK/KF/ 3221 Исламдық қаржыландыру/Исламские финансы * 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организаци

онный 
BI/BD 3301 Банк ісі/Банковское дело 5 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организаци

онный 

KSHSS/NHSN/ 

3301 

Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық 

салу/Налогообложение хозяйствующих 

субъектов и населения 

* 

Міндетті  компонент / Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру/ 

Физическая культура 
DSh/ FK  1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 13 

ПД ВК Есепшілік/Учетный SE/NU/ 4307 Салықтық есеп/Налоговый учет 5 

ПД ВК Есепшілік/Учетный SE/SU/ 4308 Статистикалық есеп/Статистический учет 5 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
OP /PP/2215 

Ӛндірістік / Производственная  

 
3 
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1.2 Негізгі білім беру бағдарламасының 2 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план 

для 2 курса основной образовательной программы 
 

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 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 13 

БД ВК Minor 
Minor 2205 Minor 

5 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KK/VF/ 2206 Қаржыға кіріспе/Введение в финансы 3 

БД ВК Базалық/Базовый BEN/OBU 2208 
Бухгалтерлік есеп негіздері/Основы 

бухгалтерского учета 
5 

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору  

БД КВ 
Экономикалық/Эконом

ический 
KE/EP/ 2207 

Кәсіпорын экономикасы/Экономика 

предприятия 
5 

БД КВ 
Экономикалық/Эконом

ический 
AE/RE/ 2207 

Аймақтық экономика/Региональная 

экономика 
* 

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 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 10 

БД ВК 

Кәсіби ақпараттық 

технологиялар / 

Информационные 

технологии в 

профессиональной сфере 

EOA / ARO /  

2210 

Есептік операцияларды автоматтандыру / 

Автоматизация расчетных операций 

5 

БД ВК Базалық/Базовый AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 5 

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору 15 

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 
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БД КВ Тілдегі/Языковой 
BMBE/KDOBE 

2213 

Бизнес мәдениеті және бизнес 

этикасы/Культура деловых отношений и 

бизнес-этикет 

* 

БД КВ Базалық/Базовый 
BU/OB/BO 

2214  

Қаржылық  нарық және 

делдалдар/Финансовые рынки и 

посредники 

5 

БД КВ Базалық/Базовый 
KU/OK 2214 

Қазынашылық ұйымы/Организация 

казначейства * 

Міндетті  компонент /Обязательный компонент 2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/ FK  1111 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 3 

БД ВК 
Экономикалық/Экономи

ческий 
OP / PP /  2215  Ӛндірістік / Производственная 3 

 

1.2.ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 2 курсына арналған оқу жоспары / 

Учебный план для 2 курса очной сокращенной образовательной программы на базе ТПО 

 

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  1109 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 10 

Minor 2  

 
Minor 

Minor 2205 Minor 
5 

БД ВК Базалық/Базовый 
AN/OA 2211 Аудит негіздері/Основы аудита 

5 

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору 
15 

БД КВ Қаржылық/Финансовый/ 

KNM/FKI/ 

3217 

Қаржы-несие мекемелері/Финансово-

кредитные институты 5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый/ 
BDK/BDD 3217 

Брокерлік-дилерлік қызмет/Брокерско-

диллерская деятельность * 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 
BT/UA/ 3219 Басқару талдауы/Управленческий анализ 

5 
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БД КВ 

 
Қаржылық/Финансовый 

KT/FA/3219 Қаржылық талдау/Финансовый анализ 
* 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

BI/BD/ 3301 Банк ісі/Банковское дело 
5 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

KSHSS/ 

NHSN/ 3301 

Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа 

салық салу/Налогообложение 

хозяйствующих субъектов и населения 
* 

4 СЕМЕСТР 30 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 10 

БД ВК Minor 2 
Minor 2210 Minor 

5 

ПД ВК Қаржылық/Финансовый 
KK/KF/3303 

Корпоративтік қаржы/Корпоративные 

финансы 5 

Таңдау бойынша компонент/Компонент по выбору 
15 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 

HShSK/FONH 

3221 

Халық шаруашылығы салаларының 

қаржысы/Финансы отраслей народного 

хозяйства 
5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 
IK/KF/3221 

Исламдық қаржыландыру/Исламские 

финансы * 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

TZh/PS/3304 Тӛлем жүйесі/Платежная система 
5 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

BBZh/BBS 

3304 

Бюджеттеу және бюджеттік 

жүйе/Бюджетирование и бюджетная 

система 
* 

ПД КВ 
Басқарушылық/Управлен

ческий 

BT/BR/ 3305 Банктік тәуекелдер/Банковские риски 
5 

ПД КВ 
Басқарушылық/Управлен

ческий 

SA/NA/ 3305  Салық аудиті/Налоговый аудит 
* 

Обязательный компонент 
2 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/ FK  1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 2 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 5 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KPO/PPP  3222 Ӛндірістік / Производственная 5 

 

 

1.3 ЖКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 2 курсына арналған оқу 

жоспары/ Учебный план для 2 курса очной сокращенной образовательной программы на 

базе ВПО 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 
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3.1 триместр 20 

Компонент по выбору 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 
KT/FA/ 3219 Қаржылық талдау/Финансовый анализ 

5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 
BT/UA/ 3219 

Басқару талдауы/Управленческий 

анализ * 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

TZh/PS/ 3304 Тӛлем жүйесі/Платежная система 
5 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

BBZh/BBS 

3304 

Бюджеттеу және бюджеттік 

жүйе/Бюджетирование и бюджетная 

система 
* 

ПД КВ Басқарушылық/Управлен

ческий 
BA/BA 4309 Банктік аудит/Банковский аудит 

5 

ПД КВ Басқарушылық/Управлен

ческий 
SB/NK 4309 Салықтық бақылау/Налоговый контроль 

* 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 
BBA/BNA 4309 

Банктік бақылау және аудит/Банковский 

надзор и аудит 
5 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 

ITMM/TVMM 

4309 

Ықтималдық теориясы және 

математикалық модельдеу/Теория 

вероятности и математическое 

моделирование 

* 

3.2 квартал 16 

Таңдау бойынша компонент/ Компонент по выбору 
13 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

BMM/BMM/ 

4311 

Банктік менеджмент және 

маркетинг/Банковский менеджмент и 

маркетинг 
3 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

ShES/NZG/ 

4311 

Шет елдердің салықтары/Налоги 

зарубежных государств * 

ПД КВ Басқарушылық/Управлен

ческий KTI/FTI 4310 

Қаржылық технологиялар мен 

инновациялар (FinTech)/Финансовые 

технологии и инновации (FinTech) 
5 

ПД КВ Басқарушылық/Управлен

ческий BAK/ADB 4310 

Банктың автоматтандырылған 

қызметі/Автоматизация деятельности 

банков 
* 

ПД КВ  Банктік/Банковский 
KNRK/RNFR 

4312 

 Қаржы нарығын реттеу және 

қадағалау/Регулирование и надзор 

финансовых рынков 

5 

ПД КВ  Банктік/Банковский 
BKNBB/RCBBD 

4312 

Бағалы қағаздар нарығы және биржалық 

бизнес/Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело 

* 
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Міндетті  компонент/ Обязательный компонент 
3 

ООД ОК 
Дене шынықтыру / 

Физическая культура  
DSh/ FK  1108 Дене шынықтыру/ Физическая культура 3 

4 семестр 

Кәсіптік практика/Профессиональная практика  

Практика  для обучающихся, не выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная  12 

Практика  для обучающихся, выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК  
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная 10 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управлен

ческий 
DAP / PP /   4313  Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 12 

ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/ /NZDR 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) / Подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 

 

1.3  Негізгі білім беру бағдарламасының 3 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план для 3 

курса основной образовательной программы 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

5 СЕМЕСТР 30 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 5 

БД ВК Minor 2 Minor 3216 Minor 
5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 25 

БД ВК Қаржылық/Финансовый KNM/FKI/ 3216 
Қаржы-несие мекемелері/Финансово-

кредитные институты 
5 

БД КВ Қаржылық/Финансовый 

MМ/ММ/MМ 

3217 

Маркетинг және маркетинг/Менеджмент 

и маркетинг * 

БД КВ Базалық/Базовый SE/CE/ 3218 Сандық экономика/Цифровая экономика 5 

БД КВ Базалық/Базовый UE/NE/ 3218 

 

Ұлттық экономика/Национальная 

экономика 

* 

 

 

БД КВ 
Қаржылық/Финансовый 

BT/UA 3219 
 

Басқару талдауы/Управленческий анализ 
5 
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БД КВ Қаржылық/Финансовый KT/FA/ 3219 Қаржылық талдау/Финансовый анализ * 

БД КВ 
Экономикалық/Экономи

чески 
Sak/Str/  3220 Сақтандыру/Страхование 5 

БД КВ 
Экономикалық/Экономи

чески 

EOAT/OAES/ 

3220 

Еуропалық Одақтың агробизнес 

тәжірибесі/Опыт агробизнеса 

Европейского Союза 

* 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

KSHSS/NHSN/ 

3301 

 

Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа 

салық салу/Налогообложение 

хозяйствующих субъектов и населения 

5 

ПД КВ 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
BI/BD/ 3301 

 

Банк ісі/Банковское дело 
* 

6 СЕМЕСТР 30 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 10 

ПД ВК Қаржылық/Финансовый KK/KF/ 3303 
Корпоративтік қаржы/Корпоративные 

финансы 
5 

ПД ВК Минор2 
Minor 3302 Minor 

5 

БД ВК Қаржылық/Финансовый OP / PP 3222 Ӛндірістік / Производственная 5 

 Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 20 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый 
BMK/FBU/ 

3221 

Бюджеттік мекемелердің 

қаржысы/Финансы бюджетных 

учреждений 

5 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый 
IK/KF3221 

Исламдық қаржыландыру/Исламские 

финансы 
* 

ПД КВ   Ұйымдастыру/Организац

ионный 
SZh/NP3304 

Салықтық жоспарлау/Налоговое 

планирование 
5 

ПД КВ   Ұйымдастыру/Организац

ионный 
TZh/PS 3304 

 

Тӛлем жүйесі/Платежная система 
* 

ПД КВ  Басқарушылық/Управлен

ческий 
SA/NA 3305  Салықтық бақылау/Налоговый контроль 5 

ПД КВ  Басқарушылық/Управлен

ческий 
BT/BR 3305 Банктік тәуекелдер/Банковские риски * 

 

ТКББ негізінде күндізгі қысқартылған бағдарламасының 3 курсына арналған оқу жоспары / 

Учебный план для 3 курса очной сокращенной образовательной программы на базе ТПО 

 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

5.1 триместр 20 

ЖОО компоненті / Вузовский компонент 15 

ПД ВК Қаржылық/Финансовый KM/FM 4306 
Қаржылық басқару/Финансовый 

менеджмент 
5 

ПД ВК Есепшілік/Учетный SE/NU 4307 Салықтық есеп/Налоговый учет 5 

ПД ВК Есепшілік/Учетный SE/SU 4308 Статистикалық есеп/Статистический учет 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 5 

ПД КВ 
Басқарушылық/Управлен

ческий 
SB/NK/ 4309 

 

Салықтық бақылау/Налоговый контроль 
5 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 91 

ПД КВ 
Басқарушылық/Управлен

ческий 
BA/BA/ 4309 Банктік аудит/Банковский аудит * 

5.2 квартал 16 

 Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору 16 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый KIN/FKI/ 4223 

Қаржыландыру және инвестициялық 

несиелендіру/Финансирование и 

кредитование инвестиций 

3 

БД КВ  Қаржылық/Финансовый ZhB/UP/ 4223 Жобаны басқару/Управление проектами * 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 
SB/NM/ 4310 

 

Салық басқармасы/Налоговый 

менеджмент 

5 

   ПД КВ  
Басқарушылық/Управлен

ческий 
BK/BN/ 4310 

 

Банктік қадағалау/Банковский надзор 
* 

ПД КВ  
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

ShES/NZG/431

1 

Шет елдердің салықтары/Налоги 

зарубежных государств 
3 

ПД КВ  
Ұйымдастыру/Организац

ионный 

KNMEA/UAFK

U/ 4311 

 

Банктік менеджмент және 

маркетинг/Банковский менеджмент и 

маркетинг 

* 

ПД КВ  Банктік/Банковский 
KNRK/RNFR/ 

4312 

  

Қаржы нарығын реттеу және 

қадағалау/Регулирование и надзор 

финансовых рынков 

5 

ПД КВ  Банктік/Банковский 

BKNBB/RCBB

D/ 

4312 

Бағалы қағаздар нарығы және биржалық 

бизнес/Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело 

* 

Кәсіптік практика/Профессиональная практика 12 

Практика  для обучающихся, не выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная  12 

Практика  для обучающихся, выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК  
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная 10 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управлен

ческий/ 

DAP / PP /   

4313 
 Диплом алды/ Преддипломная/ 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация/ 12 

ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/ NZDR 

4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта)  \ Подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 
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1.4    Негізгі білім беру бағдарламасының 4 курсына арналған оқу жоспары/ Учебный план для 4 курса 

основной образовательной программы 

Цикл Модулі/Модуль Код 
Пән атауы / 

Наименование дисциплины 

Академиялық 

кредиттер 

саны/Количество 

академических 

кредитов 

7.1 триместр/ 7.1 триместр 

 Вузовский компонент 20 

ПД ВК 
Қаржылық/Финансовы

й 
KM/FM 4306 

Қаржылық басқару/Финансовый 

менеджмент 
5 

ПД ВК Есепшілік/Учетный SE/NU4307 Салықтық есеп/Налоговый учет 5 

ПД ВК 
Есепшілік/Учетный/Acc

ounting 
SE/SU/SA 4308 Статистикалық есеп/Статистический учет 5 

Таңдау бойынша компонент / Компонент по выбору  

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енческий 
SB/NK 4309 

 

Салықтық бақылау/Налоговый контроль 5 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енческий 
BA/BA 4309 Банктік аудит/Банковский аудит 

* 

7.2 квартал/ 7.2 квартал 
16 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 
KIN/FKI 4223 

Қаржыландыру және инвестициялық 

несиелендіру/Финансирование и 

кредитование инвестиций 

3 

БД КВ  
Қаржылық/Финансовы

й 
ZhB/UP 4223 Жобаны басқару/Управление проектами * 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енчески 
SB/NM 4310 

 

Салық басқармасы/Налоговый 

менеджмент 
5 

ПД КВ  
Басқарушылық/Управл

енческий 
BK/BN 4310 

 

Банктік қадағалау/Банковский надзор * 

ПД КВ  
Ұйымдастыру/Организа

ционный 
ShES/NZG 4311 

Шет елдердің салықтары/Налоги 

зарубежных государств 
3 

ПД КВ  
Ұйымдастыру/Организа

ционный 

KNMEA/UAFK 

4311 

 

Банктік менеджмент және 

маркетинг/Банковский менеджмент и 

маркетинг 

* 

ПД КВ  Банктік/Банковский 
KNRK/RNFR 

4312 

  

Қаржы нарығын реттеу және 

қадағалау/Регулирование и надзор 

финансовых рынков 

5 
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ПД КВ  Банктік/Банковский 
BKNBB/RCBB

D 4312 

Бағалы қағаздар нарығы және биржалық 

бизнес/Рынок ценных бумаг и биржевое 

дело 

* 

Кәсіптік практика/Профессиональная практика 12 

Практика  для обучающихся, не выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК 
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная  12 

Практика  для обучающихся, выполняющих дипломную работу (проект) 12 

БД ВК  
Ұйымдастыру/Организац

ионный 
OP / PP /   4224 Ӛндірістік / Производственная 10 

ПД ВК 
Басқарушылық/Управлен

ческий/ 

DAP / PP /   

4313 
 Диплом алды/ Преддипломная 2 

Қорытынды аттестаттау /Итоговая аттестация 12 

ИА 
Қорытынды аттестаттау 

/Итоговая аттестация 

DZhZh/ NZDR \ 

PSKE 4401 

Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу/ 

Написание и защита дипломной работы 

(проекта) \ Подготовка и сдача 

комплексного экзамена 

12 
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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 ӛзінің 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 кӛрсетуге 

бағытталған. меншік нысандары; салық 

тӛлеушілермен бақылау жұмысын ұйымдастыру; 

шет мемлекеттердің салық органдарымен ӛзара 

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; 

- 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 тӛленуі; 

- салық жүктемесін оңтайландыру; 

- салық салудағы жоспарлау және болжау. 

 

- функционирование финансовых рынков; 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- финансовые и информационные потоки;  

- 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 

- организационно - управленческая; 

- экспертно - консалтинговая; 

- научно – исследовательская; 

- предпринимательская; 

- финансово-кредитная; 

- расчетно-проектная; 

- налоговая;  
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2.2 Элективті пәндердің сипаттамасы / Описание элективных дисциплин 

 

AOKOT Адам ӛмірінің қауіпсіздігі және еңбекті қорғау негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Мамандыққа кіріспе 

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

шығындарды тӛмендетуге бағытталған білімді қалыптастыру және насихаттау. Антропогендік, 

адам қолымен жасалған немесе табиғи сыртқы теріс ықпалынан техносфераға адам қорғау құру. 

Курстың қысқаша мазмұны: адамның тіршілік ету ортасымен (ӛндірістік, тұрмыстық, қалалық) 

және қауіпті және аса қауіпті жағдайларда теріс факторлардан қорғану негіздерімен қауіпсіз ӛзара 

іс-қимылы саласында теориялық негіздерді зерделеу және практикалық дағдыларды меңгеру. 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Кобланова С.А. 

Кафедра: Стандарттау және тағам технологиясы 

 

OBZhOT  Основы безопасности жизнедеятельности и охрана труда 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Введение в специальность 

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: изучение теоретических основ и приобретение практических навыков 

в области безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской) и основами защиты от негативных факторов в опасных и чрезвычайно опасных 

ситуациях. 

Результаты обучения: 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  

Руководитель программы: Кобланова С.А. 

Кафедра: Стандартизации и пищевых технологий 

 

Din  Дінтану 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Микроэкономика 

Оқу мақсаты: Идеялық диалог жүргізуге және дін талдау қатысты ӛз гуманитарлық білімді 

кӛрсету үшін студенттер-антропологтар қалыптастыру кәсіби қабілеті осы курстың мақсаты болып 

табылады. 

Курстың қысқаша мазмұны: діннің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтарын, оның 

құрылымы мен әртүрлі компоненттерін, оның әр түрлі құбылыстарын зерттеу, олар қоғам 

тарихында, діннің және мәдениеттің басқа салаларының ӛзара байланысы мен ӛзара іс-қимылын 

кӛрсетті және ғылымның, ӛнердің, әдебиеттің, моральдың экономикалық, саяси тарихының 

қызықты фактілері мен оқиғаларының жиынтығы туралы ақпарат берілед 

дизайн; - салық;  

- қаржылық-экономикалық;  

- нормативтік-әдістемелік; 

 - сыртқы экономикалық. 

- финансово-экономическая;  

- нормативно-методическая;  

- внешнеэкономическая. 
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Оқыту нәтижесі: Оқыту нәтижелері: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және 

ауыл шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер 

мен тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Жалпы білім беру пәндер 

 

Rel  Религиоведение 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Микроэкономика 

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: изучение закономерности возникновения, развития и 

функционирования  религии, еѐ строение и различные компоненты, еѐ многообразные  феномены, 

как они представали в истории общества, взаимосвязь и взаимодействие религии и других областей 

культуры и дается информация о совокупности интересных фактов и событий экономической, 

политической истории науки, искусства, литературы, морали 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Дик П.Ф. 

Кафедра: Общеобразовательных дисциплин 

 

ETD  Экология және тұрақты даму 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиттері: Саясаттану. Әлеуметтану 

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: тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен ӛзара іс-қимылының 

негізгі заңдылықтарын; организмдер санының таралуы мен серпінін, қоғамдастықтар құрылымы 

мен олардың серпінін; тірі жүйелер мен заттар айналымы арқылы энергия ағынының, экологиялық 

жүйелер мен тұтастай биосфераның жұмыс істеуінің заңдылықтарын; антропогендік қызметтің 

әлеуметтік-экологиялық салдарларын; Табиғатты қорғаудың және табиғатты ұтымды 

пайдаланудың негізгі қағидаттарын зерттеу 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

EUR  Экология и устойчивое развитие 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Политология.Социология 

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 
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природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Краткое содержание курса: изучение основных закономерностей взаимодействия живых 

организмов со средой обитания; распространения и динамики численности организмов, структуры 

сообществ и их динамику; закономерности потока энергии через живые системы и круговорота 

веществ, функционирования экологических систем и биосферы в целом; социально-экологических 

последствий антропогенной деятельности; основных принципов охраны природы и рационального 

природопользования 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Жамалова Д.Б. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

ESD  Environment and sustainable development 

 

Prerequisites: School course  

Postrequisites: Political science. Sociology 

The purpose of the study is to form an ecological worldview, gain deep systemic knowledge and ideas 

about the foundations of sustainable development of society and nature, theoretical and practical 

knowledge on modern approaches to the rational use of natural resources and environmental protection.  

Course outline: Ecology and problems of modern civilization. Autecology is the ecology of organisms. 

Demecology is the ecology of populations. Synecology is the ecology of communities. The doctrine of the 

biosphere and noosphere. Biosphere and its stability. Living substance concept. Modern biosphere. Global 

biogeochemical cycles. Sustainable development concept. Ecological crisis and problems of modern 

civiliza-tion. Environmental crisis and problems of modern civilization. Green economy and sustainable 

develop-ment. The mechanism of nature management and environmental protection.  

Learning outcomes: know the basic laws of interaction between nature and society; the foundations of 

the functioning of ecosystems and the development of the biosphere; the influence of harmful and 

dangerous factors of production and the environment on human health; have the skills to search and 

organize scientific and special literature;  

Program manager: Zhamalova D.B.  

Department: Standardization and Food Technologies 

 

Gen  Гендерология 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Саясаттану. Әлеуметтану 

Оқу мақсаты: Гендерлік теориясының мақсаты гендерлік стереотиптер қалыптасқан және олар 

әрекет қалай ретінде осы тетіктері пайда қалай кӛрсету болып табылады. Осы күш түпкі мақсаты 

«гендерлік соқыр» жою болып табылады. Пән әлемдегі және әлеуметтік мәселелерді таза (ер 

немесе әйел) кӛрінісін 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 бӛлектеу . 

Курстың қысқаша мазмұны: Әлеуметтік жұмыстың гендерлік мәселелерін сипаттайтын 

тұжырымдамалық аппаратты, Әлеуметтік жұмыстағы практикалық мәселелерді шешудегі 

гендерлік тәсілді, әлеуметтік факторларды зерттеу, жыныстар арасындағы қарама-

қайшылықтардың себептерін талдау; феминизммен идеологиялық бағыт ретінде танысу, 

студенттердің ер клиенттермен және әйел клиенттермен әлеуметтік жұмысты саралауды кӛздейтін 

кәсіби қызметке бағытталуы 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 
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Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

Gen Гендерология 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Политология.Социология 

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: изучение понятийного аппарата, описывающего гендерные проблемы 

социальной работы, гендерного подхода при решении практических задач в социальной работе, 

социальных факторов, анализ причин существующих противоречий между полами; ознакомление с 

феминизмом как идеологического течения, ориентация студентов на профессиональную 

деятельность, предусматривающую дифференциацию социальной работы с мужчинами-клиентами 

и женщинами-клиентами 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

OMSHN  Ӛсімдік және мал шаруашылық негіздері 

 

Пререквизеттері: Мектеп курсы 

Постреквизиты: Мамандыққа кіріспе 

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

ӛсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы және жемшӛп ӛндірісін негіздерін зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: Ӛсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығының негізгі 

салаларының ӛнімдерін шығарудың негізгі ұғымдарын, әдістерін, технологияларын, ауыл 

шаруашылығы жануарларының ӛнімді және асыл тұқымды қасиеттерін, жануарлар мен құстардың 

жекелеген түрлері мен тұқымдарын, олармен жұмыс істеу әдістерін, ӛнім ӛндіруді неғұрлым тиімді 

жолмен арттыру жолдарын зерделеу. 

Оқыту нәтижесі: рухани даму, гендерлік саясат, экологиялық қауіпсіздік және ауыл 

шаруашылығы саласындағы негіздерді, ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, әдістер мен 

тәсілдерді білу, алған білімдерін практикада қолдана білу және алған құзыреттерін жан-жақты 

жетілдіру дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есеева Ғ.К. 

Кафедра: «Стандарттау және тағам технологиялары» 

 

ORZh Основы растениеводства и животноводства 

 

Пререквизиты: Школьный курс 

Постреквизиты: Введение в специальность  

Цель изучения. Основная цель данной дисциплины – изучение основы технологии 

сельхозпроизводства, земледелия, растениеводства, животноводства и кормопроизводства. 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, методов, технологий выпуска 

продукции основных отраслей растениеводства и животноводства, продуктивных и племенных 
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качеств сельскохозяйственных животных, отдельных видов и пород животных и птицы, методов 

работы с ними, путей повышения производства продукции наиболее эффективным путем. 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Есеева Г.К. 

Кафедра: «Стандартизация и пищевые технологии» 

 

KKNR  Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

 

Пререквизиттері: Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері, Статистика 

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 бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NRFD Нормативное регулирование финансовой деятельности 

 

Пререквизиты:  Экономическая теория 

Постреквизиты: Основы бухгалтерского учета, Статистика 

 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: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MK  Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері:  Ӛсімдік және мал шаруашылық негіздері 

Постреквизиттері: Қаржыға кіріспе, Қаржы және банк статистикасы 

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 рӛлі мен орны туралы 
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алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі қоғамдағы қаржыгердің орны мен рӛлін, жоғары мектептегі 

оқу процесін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді және кәсіби қызметтегі біліктілікті 

арттыруды зерттеу 

Оқыту нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық сипаттамаларын 

білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS  Введение в специальность 

 

Пререквизиты:  Основы растениеводства и животноводства  

Постреквизиты: Введение в финансы, Финансово - банковская статистика 

 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: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KKNR  Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

 

Пререквизиттері:  Экономикалық теория 

Постреквизиттері: Басқару талдауы 

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 бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NRFD   Нормативное регулирование финансовой деятельности 

 

Пререквизиты:  Экономическая теория 

Постреквизиты: Управленческий анализ 

 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 
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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: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

MK  Мамандыққа кіріспе 

 

Пререквизиттері:  Кӛшбасшылықтың негіздері  

Постреквизиттері: Банк ісі 

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 рӛлі мен орны туралы 

алынған ақпарат. 

Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі қоғамдағы қаржыгердің орны мен рӛлін, жоғары мектептегі 

оқу процесін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді және кәсіби қызметтегі біліктілікті 

арттыруды зерттеу 

Оқыту нәтижесі:  шаруашылық жүргізуші субъектінің ұйымдық-экономикалық сипаттамаларын 

білу, ұйымдық құрылымды жүйелеу және кәсіпорын бӛлімшесінің қызметін ұйымдастыру 

дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

VS  Введение в специальность 

 

Пререквизиты: Основы лидерства и предпринимательство 

Постреквизиты: Банковское дело 

 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: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

ANB Ақша, несие, банктер 

Пререквизиттері:  Курс ЖКБ  

Постреквизиттері: Брокерлік-дилерлік қызмет 

Оқумақсаты: білім алушыларда ақша-кредит қатынастары саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: ақша-кредит қатынастары мәнінің негізгі ұғымдарын, ақша-кредит 

жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарын; қор нарығының жұмыс істеу тетігі мен ерекшеліктерін, 
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бағалы қағаздармен операциялардың кірістілігін бағалауды, кредит беру тетігі мен қағидаттарын, 

кредит мекемелері қызметінің, банк есептерінің ерекшелігі ұғымын игеру 

Оқыту нәтижесі:  ақша-кредит қатынастарын сипаттайтын негізгі ұғымдарды, категорияларды, 

заңдылықтарды білу, ақша-кредит қатынастары саласында болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды талдай білу, ақша-кредит қатынастары саласындағы жалпы міндеттерді шешу, 

функциялар мен жауапкершілікті бӛлу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

DKB  Деньги, кредит, банки 

Пререквизиты: Курс ВПО 

Постреквизиты: Брокерско-дилерская деятельность/ 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области денежно-кредитных отношений. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий сущности денежно-кредитных 

отношений, закономерностей функционирования денежно-кредитной системы; механизма и 

особенностей функционирования фондового рынка, оценки доходности операций с ценными 

бумагами, механизма и принципов кредитования, понятие специфики деятельности кредитных 

учреждений, банковских расчѐтов 

 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

SS  Салық және салық салу 

 

Пререквизиттері: ЖКБ курсы  

Постреквизиттері: Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу, Салықтық есеп 

Оқумақсаты: білім алушыларда салық салу саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: салық салудың неғұрлым оңтайлы режимін таңдау кезіндегі 

факторларды зерделеу; салық жүйесін және салық салуды ұйымдастырудың негізгі 

қағидаттарының нақты мысалдарында салық заңнамасын қолдану жӛніндегі жағдайларды, 

олардың меншік иелерінен мемлекет қазынасына (бюджетке) ақша ресурстарының бір жақты 

қозғалысымен байланысты салық қатынастары тәсілдерінің жиынтығын қарау. 

Оқыту нәтижесі:  салық аудитін жүргізу бағдарламаларының нұсқаларын әзірлеу туралы түсінігі 

бар, салық аудитін жүргізу нұсқаларының тиімділігін сипаттайтын негізгі кӛрсеткіштерді атап 

кӛрсетеді; салық аудитін жүргізу саласында жоспарлар мен болжамдардың нұсқаларын әзірлей 

алады; салық аудитін жүргізу кезінде оларды қолдану мақсатында деректерді талдау алгоритмін 

қолдануға дайын 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NN  Налоги и налогообложение 

 

Пререквизиты: Курс ВПО 

Постреквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения, Налоговый учет 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области налогообложения. 

Краткое содержание курса: изучение факторов при выборе наиболее оптимального режима 

налогообложения; рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства на 
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конкретных примерах основных принципов организации налоговой системы и налогообложения, 

совокупности приемов налоговых отношений связанных с односторонним движением денежных 

ресурсов от их собственников в казну государства (бюджет). 

 Результаты обучения: имеет представление о разработке вариантов программ проведения 

налогового аудита, перечисляет основные показатели характеризующие 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 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KNM Қаржы-несие мекемелері 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржылық талдау, Бағалы қағаздар нарығы және биржалық бизнес 

Оқумақсаты: білім алушыларда қаржы-кредит институттары саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы нарығы мен оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің 

экономикалық негіздерін, қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастырудың және олардың 

жұмыс істеуінің теориялық ережелерін, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдаудың және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, 

Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және ӛзге де ақпаратты 

талдау және түсіндіру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  зҚаржы нарығы мен оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің экономикалық 

негіздерін білу, Қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастыру мен жұмыс істеудегі 

теориялық ұстанымдарды еркін басқара білу, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдау мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеру; Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және ӛзге де 

ақпаратты талдау және түсіндіру жӛніндегі практикалық дағдыларды меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

FKI  Финансово-кредитные институты 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансовый анализ, Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области финансово-кредитных институтов. 

Краткое содержание курса: изучение экономических основ механизма функционирования 

финансового рынка и его сегментов, теоретических положений организации и функционировании 

финансового рынка и его сегментов, современные методы сбора, систематизации, 

структурирования и анализа показателей, характеризующих состояние финансовых рынков, 

алгоритма анализа и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по 

финансовому рынку и его сегментам 

 Результаты обучения: знать экономические основы механизма функционирования финансового 

рынка и его сегментов, уметь свободно оперировать теоретическими положениями в организации и 

функционировании финансового рынка и его сегментов, владеть современными методами сбора, 

систематизации, структурирования и анализа показателей, характеризующих состояние 

финансовых рынков;  практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, 

статистической и иной информации по финансовому рынку и его сегментам 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 
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BDK Брокерлік-дилерлік қызмет 

Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер 

Постреквизиттері: Басқару талдауы, Банктік менеджмент және маркетинг 

 Оқумақсаты: білім алушыларда брокерлік-дилерлік қызмет саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызметті түсінудің әртүрлі 

тәсілдері және брокерлік-дилерлік қызметте практикалық жұмысты ұйымдастыру, брокер мен 

клиенттің ӛзара іс-қимылы қарастырылады. 

Оқыту нәтижесі:  экономикалық субъектілердің стратегиясын әзірлеу әдістемесі мен әдістері, 

тауар нарықтарын талдау құралдары, әртүрлі нарықтардағы экономикалық агенттердің мінез-

құлқын бағалау және сандық талдау әдістері.Істей алу керек: нақты кәсіпорындар мен ұйымдардың 

мінез-құлық стратегиясын әзірлеу әдістері мен әдістерін қолдану. ӛнімді сату нарығында 

қалыптасқан деңгейге диагноз қоя білу, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату нарығында 

ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

BDD Брокерско-диллерская деятельность 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Управленческий анализ, Банковский менеджмент и маркетинг 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области брокерско-диллерской деятельности. 

Краткое содержание курса:  

Результаты обучения:  

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

HShSK  Халық шаруашылығы салаларының қаржысы 

Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп негіздері 

Постреквизиттері: Қаржылық технологиялар мен инновациялар (FinTech),  Қаржы нарығын 

реттеу және қадағалау 

Оқумақсаты: білім алушыларда халық шаруашылығы салаларының қаржы саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: пән халық шаруашылығы салаларының қаржысын ұйымдастыру 

негіздері мен мәнін, кәсіпорындар қызметінің қаржылық нәтижелерін, жанама салықтарды, 

ұйымдардың пайдасына салынатын салықты қарастырады. Қаржылық қызметтің тиімділігінің 

кӛрсеткіші ретінде қаржылық, қаржылық механизм мен қаржылық ресурстардың, 

кәсіпорындардың кірістері мен шығыстарының және пайданың мәні, функциялары, ұйымдастыру 

принциптері сипатталған. Қосылған құнға және ұйымдардың пайдасына салынатын салықтар 

қаралды 

Оқыту нәтижесі:  білуі керек: Бюджеттік құрылымның мәнін, бюджетаралық қатынастардың 

негіздерін, бюджеттік жіктелімнің қалыптасуы мен қолданылуын, бюджет кірістері мен 

шығыстарының экономикалық мазмұнын, ҚР Салық жүйесінің жұмыс істеу негіздерін; қаржылық 

процестерді талдауды қолынан келуі керек. ҚР шаруашылық жүйесінің мемлекеттік және 

муниципалдық деңгейлерінде болып жатқан оқиғалар; • алған теориялық білімдерін практикалық 

қызметте пайдалану 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Есеп және қаржы 
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FONH  Финансы отраслей народного хозяйства 

Пререквизиты: Основы бухгалтерского учета 

Постреквизиты: Финансовые технологии и инновации (FinTech), Регулирование и надзор 

финансовых рынков 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области финансов отраслей народного хозяйства 

Краткое содержание курса: в дисциплине рассматриваются основы организации и сущность 

финансов отраслей народного хозяйства, финансовые результаты деятельности предприятий, 

косвенные налоги, налог на прибыль организаций. Дается характеристика сущности, функций, 

принципов организации финансов, финансового механизма и финансовых ресурсов, доходов и 

расходов предприятий и прибыли как показателя эффективности их хозяйственной деятельности. 

Рассмотрены налоги на добавленную стоимость и на прибыль организаций 

Результаты обучения: знать: сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных 

отношений, формирование и применение бюджетной классификации, экономическое содержание 

доходов и расходов бюджета, основы функционирования налоговой системы в РК; уметь: 

анализировать финансовые процессы. происходящие на государственном и муниципальном 

уровнях хозяйственной системы РК; • использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

IK  Исламдық қаржыландыру 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Тӛлем жүйесі 

Оқумақсаты: білім алушыларда ислам қаржысы саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: ислам қаржысының ұғымдық аппаратын, қағидаттарын, 

функцияларын, исламдық қаржыландыру нысандары мен әдістерін, ислам қаржысы жүйесін, 

исламдық қаржыландыру, ислам банкингі, активтер мен сауданы қаржыландыру, капитал нарығы, 

корпоративтік қаржыландыру және қорлар, исламдық сақтандыру, исламдық қаржыландыруды 

енгізу бойынша дамыған елдердің тәжірибесін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  исламдық қаржыландырудың теориялық негіздері мен тетіктерін білу және 

алған білімдерін кәсіби қызметте қолдана білу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

IF  Исламские финансы 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизиты: Платежная система 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области исламских финансов. 

Краткое содержание курса: изучение понятийного аппарата, принципов, функций исламских 

финансов, форм и методов исламского финансирования,  системы исламских финансов, сущности 

финансовых инструментов исламского финансирования, исламского банкинга, финансирования 

активов и торговли, рынка капитала, корпоративного финансирования и фондов, исламского 

страхования, опыта развитых стран по внедрению исламского финансирования 

 Результаты обучения: знать теоретические основы  и механизм исламского финансирования и 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет и финансы 
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BI  Банк ісі 

Пререквизиттері:  Қаржылық басқару 

Постреквизиттері: Банктік аудит, Банктың автоматтандырылған қызметі 

Оқумақсаты: білім алушыларда Банк ісі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: білім алушыларда Банк ісі саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. банк ісін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын, функцияларын, әдістерін, коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының 

мазмұнын, қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі қаржы-кредит мекемесінің рӛлін, банк 

қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау әдістері мен тәсілдерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының мазмұнын білу, 

қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез-келген қаржы-несие мекемесінің орнын анықтай 

білу, банк қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау әдістері мен 

әдістерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

BD Банковское дело 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент 

Постреквизиты: Банковский аудит, Автоматизация деятельности банков 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области банковского дела. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов 

организации и ведения банковского дела, содержания основных направлений работы 

коммерческих банков, роли финансово-кредитного учреждения в системе финансовых институтов 

и банков, методов и приемов анализа как отдельных аспектов деятельности банка, так и его 

деятельности в комплексе 

 Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KSHSS Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

Пререквизиттері:  Салық және салық салу 

Постреквизиттері:  Бюджеттеу және бюджеттік жүйе, Шет елдердің салықтары 

Оқумақсаты: білім алушыларда шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың ақшалай 

салық салу саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: салық салудың экономикалық мәні мен табиғатын, салық жүйесінің 

сипаттамаларын, салық салудың әртүрлі режимдерін қолдана отырып, салық салу ерекшеліктерін, 

Қазақстан Республикасында салық салу жүйесін құрудың теориялық және әдіснамалық 

аспектілерін зерделеу, отандық салық заңнамасын, салықтық есепке алу саясатын қалыптастыру 

алгоритмін зерделеу. 

Оқыту нәтижесі:  субъектілерге салық салуды нормативтік реттеуді; салықтарды есептеу мен 

аударудың тәртібі мен мерзімдерін; шағын және жеке кәсіпкерлік ортасында салық салудың 

арнайы режимдерін қолдану тәртібін білу; шаруашылық жүргізуші субъектінің ерекшеліктеріне 

сүйене отырып, салық салудың оңтайлы жүйесін таңдай білу; тӛленуге жататын салықтарды 
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есептеу; салық органдарына салық есептілігін дайындау және ұсыну дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Махмутова Г.М. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

 

NHSN  Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение  

Постреквизиты: Бюджетирование и бюджетная система государств, Налоги зарубежных 

государств 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области денежно налогообложения хозяйствующих субъектов и населения 

Краткое содержание курса: изучение экономической сущности и природы налогообложения, 

характеристики налоговой системы, особенностей налогообложения с применением различных 

режимов налогообложения, теоретических и методологических аспектов построения системы  

налогообложения в Республике Казахстан, изучение отечественного налогового законодательства, 

алгоритма формирования налоговой учетной политики.   

 Результаты обучения: знать нормативное регулирование налогообложения субъектов; порядок и 

сроки исчисления и перечисления налогов; порядок применения специальных режимов 

налогообложения в среде малого и индивидуального предпринимательства; уметь выбирать 

оптимальную систему налогообложения, исходя из особенностей хозяйствующего субъекта; 

исчислять налоги, подлежащие уплате; владеть навыками подготовки и представления в налоговые 

органы налоговой отчетности. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KE Кәсіпорын экономикасы 

 

Пререквизиттері: Микроэкономика 

Постреквизиттері: Салық және салық салу, Қаржылық нарық және делдалдар 

Оқу мақсаты: Студенттердің экономикалық ойлауын зерттеу және талдау дағдыларын меңгеру, 

тұжырымдарды дәлелдеу және кәсіпорындардың (шаруашылық жүргізуші субъектінің) ресурстық 

әлеуетін тиімді пайдалану бойынша шешімдерді негіздеу негізінде қалыптастыру) 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіпорынның қызметі, экономикалық шешімдерді әзірлеу және 

қабылдау процесі зерттелуде, кәсіпорынның ӛндірістік және экономикалық қызметінің әртүрлі 

аспектілері ӛзара байланыста және дамуда талданады, танымның жеке әдістері (экономикалық 

талдау және синтез әдістері, тепе-теңдік, жүйелік тәсіл, әртүрлі ықтималдық және болжамдық 

әдістер, экономикалық-математикалық және басқалар) кеңінен қолданылады) 

Оқыту нәтижесі: кәсіпорын қызметінің тиімділік критерийлерін және оның бәсекеге 

қабілеттілігін білу, кәсіпорынның даму проблемалары мен үрдістерін тұжырымдай білу және 

оларды шешу әдістерін меңгеру; 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

EP Экономика предприятия 

 

Пререквизиты: Микроэкономика 

Постреквизиты:  Налоги и налогообложение, Финансовые рынки и посредники 

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: изучается деятельность предприятия, процесс разработки и 

принятия хозяйственных решений, различные аспекты производственно-хозяйственной 
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деятельности предприятия анализируются во взаимосвязи и развитии, широко используются 

частные методы познания (методы экономического анализа и синтеза, балансовый, системного 

подхода, различные вероятностные и прогностические методы, экономико-математические и 

другие). 

Результаты обучения: знать критерии эффективности деятельности предприятия и его 

конкурентоспособности, уметь формулировать проблемы и тенденции развития предприятия и 

владеть методами их решения 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

 

AE Аймақтық экономика 

 

Пререквизиттері: Микроэкономика 

Постреквизиттері: Қаржылық нарық және делдалдар, Қазынашылық ұйымы 

Оқу мақсаты:  Бұл пәннің мақсаты - аймақтық деңгейде елдің экономикалық кешенінің жұмыс 

істеуінің экономикалық механизмін қалыптастырудың мүмкін жолдарын жан-жақты зерттеу. 

Курстың қысқаша мазмұны: аймақтардың түсінігі мен типологизациясын, шаруашылық жүргізу, 

басқару және макроэкономикалық талдау объектісі ретіндегі ӛңірлік экономиканың, ӛңірдің 

теориялық негіздерін, ӛңірдің табиғи-ресурстық әлеуетін, кеңістікте экономикалық қызметті 

бӛлуді, ӛңірлік кірісті талдауды, ӛңірлік ӛсу мен ӛңіраралық теңсіздікті, ӛңірлік саясатты, еркін 

экономикалық аймақтарды ӛңірлік саясат құралы ретінде зерделеу, ӛңірдің экономикасын 

басқаруды ұйымдастыру 

Оқыту нәтижесі: - ӛңір экономикасының даму тиімділігінің критерийлерін білу, ӛңірдің даму 

проблемалары мен үрдістерін тұжырымдай білу және оларды шешу әдістерін меңгеру  

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 

 

RE  Региональная экономика 

 

Пререквизиты дисциплины: Микроэкономика 

Постреквизиты: Финансовые рынки и посредники, Организация казначейства 

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. изучение понятия и типологизации регионов, теоретических 

основ региональной экономики, региона как объекта хозяйствования, управления и 

макроэкономического анализа,  природно-ресурсного потенциала региона, распределения 

экономической деятельности в пространстве, анализа регионального дохода, регионального роста 

и межрегионального неравенства, региональной политики, свободных экономических зон как 

инструмента региональной политики, организации управления экономикой региона 

Результаты обучения: знать критерии эффективности развития экономики региона, уметь            

формулировать проблемы и тенденции развития региона и владеть методами их решения.  

     Руководитель программы: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 

Sta  Статистика 

 

Пререквизеттері: Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

Постреквизиттері: Аудит негіздері 

 Оқу мақсаты: студенттерде теориялық білімдері мен тәжірибелік дағдыларының сандық 

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

қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: статистикалық ғылымның бастапқы элементтері, әлеуметтік-

экономикалық процестерді талдаудың маңызды бағыттары, Статистика бағыттары: статистикалық 
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байқау теориясы; уақыт қатарларын талдау және болжау; жіктеу және топтастыру; кӛп ӛлшемді 

статистикалық әдістер; экономикалық және салалық Статистика; шаруашылық және қаржылық 

қызметті талдау зерделенеді. 

Оқыту нәтижесі: статистикалық әдістерді қолдана отырып, микро және макро деңгейдегі 

әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен даму заңдылықтарын білу және бағалау, ӛнімді сату 

нарығында қалыптасқан деңгейге диагноз қою, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату 

нарығында ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Sta Статистика 

 

Пререквизиты: Нормативное регулирование финансовой деятельности 

Постреквизиты:  Основы аудита 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

количественной оценки качественно – определенных, массовых социально – экономических 

явлений и процессов. 

Краткое содержание курса: изучаются начальные элементы статистической науки, важнейшие 

направления анализа социально-экономических процессов, направления статистики: теория 

статистического наблюдения; анализ и прогнозирование временных рядов; классификация и 

группировки; многомерные статистические методы; экономическая и отраслевая статистики; 

анализ хозяйственной и финансовой деятельности. 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

KBS Қаржы және банк статистикасы 

 

Пререквизеттері:  Мамандыққа кіріспе 

Постреквизиттері: Ақша, несие, банктер 

 Оқу мақсаты: Қаржы және банк статистикасы облысында студенттердің теориялық білімдері 

мен тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы. 

Курстың қысқаша мазмұны: қорытынды қорытындылаушы кӛрсеткіштерді алу әдіснамасын; 

қандай да бір белгі бойынша жиынтық бірліктерді бӛлу ерекшеліктерін; жекелеген кӛрсеткіштер 

арасындағы ӛзара байланысты; жекелеген кӛрсеткіштер серпінін; қандай да бір сандық 

кӛрсеткіштің орташа шамасын және оның вариациясын анықтауды зерделеу 

Оқыту нәтижесі: статистикалық әдістерді қолдана отырып, микро және макро деңгейде 

қаржылық және банктік құбылыстарды және даму заңдылықтарын білу және бағалау, ӛнімді сату 

нарығында қалыптасқан деңгейге диагноз қою, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату 

нарығында ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу. 

Бағдарлама жетекшісі: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»» 

 

FBS  Финансово - банковская статистика 

 

Пререквизиты: Введение в специальность 

Постреквизиты: Деньги, кредит, банки 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансово-банковской статистики. 
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Краткое содержание курса: изучение   предмета,   метода, задач  финансово-банковской 

статистики,   источников   статистической   информации,   статистических показателей,   анализа   

распределения,   анализа   динамики,   статистических методов анализа взаимосвязи, выборочного 

исследования, дать достаточно полное   представление   о   закономерностях,   совокупностях   и   

статистических связях, которые имеют место в финансово-банковском деле, научить применять 

статистические   методы   непосредственно   в   области   финансов,   денежного обращения и 

кредита 

Результаты обучения: знать и уметь оценивать финансово-банковские 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 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

SSS  Салық және салық салу 

 

Пререквизеттері: Кәсіпорын экономикасы 

Постреквизиттері: Сақтандыру/ 

Оқу мақсаты: салық және салық салу облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.     

Курстың қысқаша мазмұны: салық салудың неғұрлым оңтайлы режимін таңдау кезіндегі 

факторларды зерделеу; салық жүйесін және салық салуды ұйымдастырудың негізгі 

қағидаттарының нақты мысалдарында салық заңнамасын қолдану жӛніндегі жағдайларды, 

олардың меншік иелерінен мемлекет қазынасына (бюджетке) ақша ресурстарының бір жақты 

қозғалысымен байланысты салық қатынастары тәсілдерінің жиынтығын қарау. 

Оқыту нәтижесі: салықтық бақылау және аудит жүргізу бағдарламаларының нұсқаларын 

әзірлеу туралы түсінігі бар, салықтық аудит жүргізу нұсқаларының тиімділігін сипаттайтын негізгі 

кӛрсеткіштерді атап кӛрсетеді; салықтық аудит жүргізу саласында жоспарлар мен болжамдардың 

нұсқаларын әзірлей алады; салықтық аудит жүргізу кезінде оларды қолдану мақсатында деректерді 

талдау алгоритмін қолдануға дайын 

Бағдарлама жетекшісі:Сисембаев К.К. 

Кафедра«Қаржы және есеп» 

 

NN   Налоги и налогообложение 

 

Пререквизиты: Экономика предприятия 

Постреквизиты: Страхование 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области налогов и налогообложения. 

Краткое содержание курса: изучение факторов при выборе наиболее оптимального режима 

налогообложения; рассмотрение ситуаций по применению налогового законодательства на 

конкретных примерах основных принципов организации налоговой системы и налогообложения, 

совокупности приемов налоговых отношений связанных с односторонним движением денежных 

ресурсов от их собственников в казну государства (бюджет). 

Результаты обучения: имеет представление о разработке вариантов программ проведения 

налогового контроля и аудита, перечисляет основные показатели характеризующие 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 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Финансов и учета»» 
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АNB  Ақша. Несие. Банктер 

  

Пререквизеттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Қаржы-несие мекемелері , Банк ісі 

Оқу мақсаты: ақша, несие және банктер облысында студенттердің теориялық білімдері мен 

тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы.  

Курстың қысқаша мазмұны: ақша-кредит қатынастары мәнінің негізгі ұғымдарын, ақша-

кредит жүйесінің жұмыс істеу заңдылықтарын; қор нарығының жұмыс істеу тетігі мен 

ерекшеліктерін, бағалы қағаздармен операциялардың кірістілігін бағалауды, кредит беру тетігі мен 

қағидаттарын, кредит мекемелері қызметінің, банк есептерінің ерекшелігі ұғымын игеру 

Оқыту нәтижесі: ақша-кредит қатынастарын сипаттайтын негізгі ұғымдарды, категорияларды, 

заңдылықтарды білу, ақша-кредит қатынастары саласында болып жатқан процестер мен 

құбылыстарды талдай білу, ақша-кредит қатынастары саласындағы жалпы міндеттерді шешу, 

функциялар мен жауапкершілікті бӛлу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

DKB  Деньги. Кредит. Банки 

  

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Финансово-кредитные институты, Банковское дело 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области денег, кредита и банков. 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий сущности денежно-кредитных 

отношений, закономерностей функционирования денежно-кредитной системы; механизма и 

особенностей функционирования фондового рынка, оценки доходности операций с ценными 

бумагами, механизма и принципов кредитования, понятие специфики деятельности кредитных 

учреждений, банковских расчѐтов 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: ««Учет и финансы»» 

 

KShT  Кәсіби шетел тілі 

 

Пререквизиттері: Кӛшбасшылықтың негіздері   

Постреквизиттері: Деректерді талдау және бизнесті жоспарлау  

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

кәсіби салада шетел тілін меңгерудегі практикалық дағдыларды жетілдіру 

Курстың қысқаша мазмұны: пәннің мазмұны болашақ экономистердің тілдік, сӛйлеу және 

әлеуметтік-мәдени дайындығының қажетті спектрін кӛрсетеді, оқытудың түпкі және аралық 

мақсаттары мен міндеттерін, курс құрылымын қалыптастырады, сондай-ақ оқу процесінің әртүрлі 

кезеңдерінде ұсынылатын тілдік және тақырыптық материалдар мен тапсырмалар мен 

жаттығулардың түрлерін нақтылайды 

Оқыту нәтижелері: - әлеуметтік, академиялық және кәсіби қарым-қатынасты қоса алғанда, 

қарым-қатынастың әртүрлі салаларында шет тілінің ұғымдық-категориялық аппаратын білу, тілдің 

функционалдық стильдерін, сӛйлеудің ғылыми стилін қолдана білу, болашақ кәсіби қызметте 

мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Натигулова Г.Ж. 

Кафедра: «Жалпы білім беру» 
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PIYa Профессиональный иностранный язык 

 

Пререквизиты:Основы лидерства и предпринимательство 

Постреквизиты: Анализ данных и бизнес-планирование 

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: содержание дисциплины отражает необходимый спектр языковой, 

речевой и социокультурной подготовки будущих экономистов, формирует как конечные, так и 

промежуточные цели и задачи обучения, структуру курса, а также конкретизирует языковой и 

тематический материал и типы заданий и упражнений, рекомендуемых на разных этапах учебного 

процесса 

Результаты обучения: 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. 

Руководитель программы: Ескатова Г.К. 

Кафедра: Общеобразовательных дисциплин 

 

BMBE Бизнес мәдениеті және бизнес этикасы 

 

Пререквизиттері: Деректерді визуализациялау 

Постреквизиттері: Бизнесті ұйымдастыру, Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Оқу мақсаты: басқару шешімдерін оңтайландыруға, коммуникациялық кедергілерді, 

профессионалды қызмет пен жеке ӛмірдің 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 келіссӛз жүргізу мүмкіндігі. 

Курстың қысқаша мазмұны: кәсіптік этиканың, кәсіптік мәдениеттің, кәсіп этикасының, 

бизнес саласындағы этиканың, басқару этикасының, кәсіби-этикалық мінез-құлық нормаларының, 

Бизнестің этикалық проблемалары мен іскерлік коммуникация нормаларының ерекшеліктерін, 

әртүрлі бизнес-мәдениеттер этикетінің ерекшеліктерін, іскерлік хаттама, бизнес-этикет және этикет 

қарым-қатынасы, шет елдердің бизнес-этикеті шеңберінде ресми тұлғалармен және іскерлік 

серіктестермен коммуникацияның этикалық негіздерін зерделеу 

Оқыту нәтижелері: - ұғымдық-категориялық аппаратты және кәсіби лексиканы білу, тілдің 

функционалдық стильдерін, сӛйлеудің ғылыми стилін қолдана білу, кәсіби қызмет шеңберінде 

іскерлік қарым-қатынас дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: «Жалпы білім беру»  

 

KDOBE   Культура деловых отношений и бизнес-этикет 

 

Пререквизиты: Визуализация данных  

Постреквизиты: Организация бизнеса, 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 
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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: изучение специфики, категорий и функций профессиональной 

этики, профессиональной культуры, этики профессии, этики сферы бизнеса, управленческой этики, 

профессионально-этических норм поведения, этических проблем бизнеса и норм деловой 

коммуникации, особенностей этикета различных бизнес-культур, этических основ коммуникации с 

официальными лицами и деловыми партнерами в рамках делового протокола, бизнес-этикета и 

этикетного общения, бизнес-этикета зарубежных стран 

Результаты обучения: знать понятийно-категориальный аппарат и профессиональную лексику, 

уметь применять функциональные стили языка, научный стиль речи, владеть навыками делового 

общения в рамках профессиональной деятельности 

Руководитель программы: Абдрахманова Р.К. 

Кафедра: Общеобразовательных дисциплин 

 

KND Қаржылық нарық және делдалдар 

 

Пререквизиты: Кәсіпорын экономикасы. 

Постреквизиты: Қаржы-несие мекемелері 

Оқу мақсаты: студенттерде Қаржы нарығы мен делдалдар саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы нарығы мен қаржы делдалдарының жұмыс істеуінің 

теориялық аспектілерін зерделеу; Қазақстан Республикасының аумағындағы қаржы 

делдалдарының қызметін талдау; Қазақстанның Қаржы нарығын дамытудың негізгі 

проблемаларын зерделеу; әлемдік қаржы нарығының жұмыс істеу сәттерін айқындау 

Оқыту нәтижелері: қаржы нарығының және оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің 

экономикалық негіздерін білу, Қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастыру мен жұмыс 

істеудегі теориялық Қағидалармен еркін жұмыс істей білу, қаржы нарықтарының жай-күйін 

сипаттайтын кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдау мен талдаудың қазіргі заманғы 

әдістерін меңгеру; Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және 

ӛзге де ақпаратты талдау және түсіндіру жӛніндегі практикалық дағдыларды меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FRP  Финансовые рынки и посредники 

 

Пререквизиты: Экономика предприятия 

Постреквизиты: Финансово-кредитные институты 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансового рынка и посредников 

Краткое содержание курса: изучение теоретических аспектов функционирования финансового 

рынка и финансовых посредников; анализ деятельности финансовых посредников на территории 

Республики Казахстан; изучение основных проблем развития финансового рынка Казахстана; 

определение моментов функционирования мирового финансового рынка 

Результаты обучения: знать экономические основы механизма функционирования 

финансового рынка и его сегментов, уметь свободно оперировать теоретическими положениями в 

организации и функционировании финансового рынка и его сегментов, владеть современными 

методами сбора, систематизации, структурирования и анализа показателей, характеризующих 

состояние финансовых рынков;  практическими навыками по анализу и интерпретации 

финансовой, статистической и иной информации по финансовому рынку и его сегментам 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: Учет и финансы 
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KU Қазынашылық ұйымы 

 

Пререквизиттері: Аймақтық экономика. 

Постреквизиттері:Брокерлік-дилерлік қызмет 

Оқу мақсаты: студенттерде ақша, кредит және банк саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: салық салу саласындағы негізгі санаттар мен ұғымдардың 

мазмұны мен мақсатын, салықтар мен салық тӛлеушілердің түрлерін, салық тӛлеушілердің 

құқықтары мен міндеттерін, олардың салықтық құқық бұзушылықтар үшін жауапкершілігін, салық 

жүйесінің жұмыс істеуінің заңнамалық негіздерін және салық режимдерінің түрлерін зерделеу. 

Оқыту нәтижелері: салықтық бақылау және аудит жүргізу бағдарламаларының нұсқаларын 

әзірлеу туралы түсінігі бар, салықтық аудит жүргізу нұсқаларының тиімділігін сипаттайтын негізгі 

кӛрсеткіштерді атап кӛрсетеді; салықтық аудит жүргізу саласында жоспарлар мен болжамдардың 

нұсқаларын әзірлей алады; салықтық аудит жүргізу кезінде оларды қолдану мақсатында деректерді 

талдау алгоритмін қолдануға дайын 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

OK Организация казначейства 

 

Пререквизиты: Региональная экономика 

Постреквизиты: Брокерско-диллерская деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области ораганизации казначейства. 

Краткое содержание курса: Рассматриваются необходимость, сущность и организация 

исполнения бюджета органами казначейства в РК, раскрываются особенности казначейского 

исполнения бюджета в условиях функционирования единого казначейского счета, роль органов 

казначейства в осуществлении контроля в финансово бюджетной сфере. 

Результаты обучения: знать:формы казначейской отчетности по исполнению 

бюджетов;уметь:самостоятельно изучать нормативные документы, регламентирующие порядок 

организации работы в органах казначейства; 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KNM  Қаржы-несие мекемелері 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет  

Постреквизиттері: Халық шаруашылығы салаларының қаржысы, Исламдық қаржыландыру 

Оқу мақсаты: студенттерде қаржы-кредит институты саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы нарығы мен оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің 

экономикалық негіздерін, қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастырудың және олардың 

жұмыс істеуінің теориялық ережелерін, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдаудың және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, 

Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және ӛзге де ақпаратты 

талдау және түсіндіру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижелері: қаржы нарығының және оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің 

экономикалық негіздерін білу, Қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастыру мен жұмыс 

істеудегі теориялық Қағидалармен еркін жұмыс істей білу, қаржы нарықтарының жай-күйін 

сипаттайтын кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдау мен талдаудың қазіргі заманғы 

әдістерін меңгеру; Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және 

ӛзге де ақпаратты талдау және түсіндіру жӛніндегі практикалық дағдыларды меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Кушебина Г.М. 
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Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FKI Финансово-кредитные институты 

 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность 

Постреквизиты: Финансы отраслей народного хозяйства, Исламские финансы  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансово-кредитного института 

Краткое содержание курса: изучение экономических основ механизма функционирования 

финансового рынка и его сегментов, теоретических положений организации и функционировании 

финансового рынка и его сегментов, современные методы сбора, систематизации, 

структурирования и анализа показателей, характеризующих состояние финансовых рынков, 

алгоритма анализа и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по 

финансовому рынку и его сегментам 

Результаты обучения: знать экономические основы механизма функционирования 

финансового рынка и его сегментов, уметь свободно оперировать теоретическими положениями в 

организации и функционировании финансового рынка и его сегментов, владеть современными 

методами сбора, систематизации, структурирования и анализа показателей, характеризующих 

состояние финансовых рынков;  практическими навыками по анализу и интерпретации 

финансовой, статистической и иной информации по финансовому рынку и его сегментам 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BDK Брокерлік-дилерлік қызмет 

 

Пререквизиттері: Саясаттану. Әлеуметтану 

Постреквизиттері: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

Оқу мақсаты: білім алушыларда брокерлік-дилерлік қызмет саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Бағалы қағаздар нарығындағы брокерлік қызметті түсінудің әртүрлі 

тәсілдері және брокерлік-дилерлік қызметте практикалық жұмысты ұйымдастыру, брокер мен 

клиенттің ӛзара іс-қимылы қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері: экономикалық субъектілердің стратегиясын әзірлеу әдістемесі мен әдістері, 

тауар нарықтарын талдау құралдары, әртүрлі нарықтардағы экономикалық агенттердің мінез-

құлқын бағалау және сандық талдау әдістері.Істей алу керек: нақты кәсіпорындар мен ұйымдардың 

мінез-құлық стратегиясын әзірлеу әдістері мен әдістерін қолдану. ӛнімді сату нарығында 

қалыптасқан деңгейге диагноз қоя білу, сатып алу құнын ӛңдеу және бағалау, сату нарығында 

ӛнімді қорғау және оның сапалық кӛрсеткіштерін суреттеу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»   

 

BDD Брокерско-дилерская деятельность 

 

Пререквизиты: Политология.Социология 

Постреквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области брокерско-диллерской деятельности. 

Краткое содержание курса: Рассматриваются различные подходы к пониманию брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг и принципы организации практической работы в брокерско-

дилерской деятельности, взаимодействия брокера и клиента. 

Результаты обучения: методологию и методы разработки стратегии экономических субъектов, 

инструменты анализа товарных рынков, методы оценки и количественного анализа поведения 

экономических агентов на различных рынках.Уметь: использовать методы и методики разработки 
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стратегий поведения конкретных предприятий и организаций. уметь диагностировать 

сложившийся уровень на рынке продаж продукции, обрабатывать и оценивать покупательскую 

себестоимость, защищать товар на рынке продаж и иллюстрировать его качественные показатели 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

KT  Қаржылық талдау 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Оқу мақсаты: студенттерде қаржылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қаржылық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, қаржылық талдау әдістерін, 

қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FA  Финансовый анализ 

 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность 

Постреквизиты: Корпоративные финансы 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансового анализа 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения финансового анализа предприятия, методов финансового анализа, 

нормативных и методических материалов в области финансового анализа, информационной базы 

финансового анализа, методики внутреннего и внешнего финансового анализа  

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

  

BT Басқару талдауы 

 

Пререквизиттері: Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

Постреквизиттері: Тӛлем жүйесі 

Оқу мақсаты: басқарушылық талдау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, сметалардың орындалуы туралы есептерді жауапкершілік деңгейлері мен 

орталықтарына талдау жүргізу 

Оқыту нәтижелері: қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 
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инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

UA Управленческий анализ 

 

Пререквизиты: Нормативное регулирование финансовой деятельности 

Постреквизиты: Платежная система 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управленческого анализа 

Краткое содержание курса: зучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет уровням и центрам ответственности 

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BI  Банк ісі 

 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Банктік тәуекелдер 

Оқу мақсаты: студенттерде Банк ісі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: банк ісін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын, функцияларын, әдістерін, коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының 

мазмұнын, қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі қаржы-кредит мекемесінің рӛлін, банк 

қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау әдістері мен тәсілдерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының мазмұнын білу, 

қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез-келген қаржы-несие мекемесінің орнын анықтай 

білу, банк қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау әдістері мен 

әдістерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BD Банковское дело 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Банковские риски 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского дела 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов 

организации и ведения банковского дела, содержания основных направлений работы 

коммерческих банков, роли финансово-кредитного учреждения в системе финансовых институтов 

и банков, методов и приемов анализа как отдельных аспектов деятельности банка, так и его 

деятельности в комплексе 

Результаты обучения: знать содержание основных направлений работы коммерческих банков, 

уметь определять место любого финансово-кредитного учреждения в системе финансовых 
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институтов и банков, владеть методами и приемами анализа как отдельных аспектов деятельности 

банка, так и его деятельности в комплексе 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KSHSS  Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

 

Пререквизиттері: Қаржыға кіріспе 

Постреквизиттері: Бюджеттеу және бюджеттік жүйе 

Оқу мақсаты: шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халыққа салық салу саласында 

студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: салық салудың экономикалық мәні мен табиғатын, салық 

жүйесінің сипаттамаларын, салық салудың әртүрлі режимдерін қолдана отырып, салық салу 

ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасында салық салу жүйесін құрудың теориялық және 

әдіснамалық аспектілерін зерделеу, отандық салық заңнамасын, салықтық есепке алу саясатын 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу. 

Оқыту нәтижелері: знать субъектілерге салық салуды нормативтік реттеу; салықтарды есептеу 

мен аударудың тәртібі мен мерзімдері; шағын және дара кәсіпкерлік ортасында салық салудың 

арнайы режимдерін қолдану тәртібі; шаруашылық жүргізуші субъектінің ерекшеліктеріне сүйене 

отырып, салық салудың оңтайлы жүйесін таңдай білу; тӛленуге жататын салықтарды есептеу; 

салық органдарына салық есептілігін дайындау және ұсыну дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

NHSN  Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 

 

Пререквизиты: Введение в финансы 

Постреквизиты: Бюджетирование и бюджетная система 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогообложения хозяйствующих субъектов и населения 

Краткое содержание курса: изучение экономической сущности и природы налогообложения, 

характеристики налоговой системы, особенностей налогообложения с применением различных 

режимов налогообложения, теоретических и методологических аспектов построения системы  

налогообложения в Республике Казахстан, изучение отечественного налогового законодательства, 

алгоритма формирования налоговой учетной политики.   

Результаты обучения: знать нормативное регулирование налогообложения субъектов; порядок 

и сроки исчисления и перечисления налогов; порядок применения специальных режимов 

налогообложения в среде малого и индивидуального предпринимательства; уметь выбирать 

оптимальную систему налогообложения, исходя из особенностей хозяйствующего субъекта; 

исчислять налоги, подлежащие уплате; владеть навыками подготовки и представления в налоговые 

органы налоговой отчетности. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KT  Қаржылық талдау 

 

Пререквизиттері: Қаржы-несие мекемелері 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттерде қаржылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қаржылық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, қаржылық талдау әдістерін, 

қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, қаржылық 
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талдаудың ақпараттық базасын, ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FA  Финансовый анализ 

 

Пререквизиты: Финансово-кредитные институты 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансового анализа 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения финансового анализа предприятия, методов финансового анализа, 

нормативных и методических материалов в области финансового анализа, информационной базы 

финансового анализа, методики внутреннего и внешнего финансового анализа  

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

 BT Басқару талдауы 

 

Пререквизиттері: Брокерлік-дилерлік қызмет 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: басқарушылық талдау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, сметалардың орындалуы туралы есептерді жауапкершілік деңгейлері мен 

орталықтарына талдау жүргізу 

Оқыту нәтижелері: қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

UA Управленческий анализ 

 

Пререквизиты: Брокерско-диллерская деятельность 

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управленческого анализа 

Краткое содержание курса: зучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет уровням и центрам ответственности 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 120 

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

TZh  Тӛлем жүйесі 

 

Пререквизиттері: Исламдық қаржыландыру 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің тӛлем жүйесі саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бұл курста Қазақстан Республикасының қолданыстағы тӛлем 

жүйесінің мәні мен құрылымы, оның негізгі компоненттері және одан әрі даму перспективалары 

зерттеледі, сондай-ақ тӛлем жүйесін дамытудың негізгі кезеңдері, тӛлемдерді жүзеге асырудың 

негізгі тетіктері, әртүрлі мемлекеттердің тӛлем жүйелерін құрудың әлемдік тәжірибесі 

қарастырылады 

Оқыту нәтижелері:   тӛлем жүйесінің негізгі экономикалық санаттары туралы ұғымдарды, 

тӛлем жүйесінің теориясы мен практикасын, қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі 

нысандарын білу; тӛлем жүйесіне талдау жасау және бағалау жүргізе білу; тӛлем жүйесінің жұмыс 

істеуіне байланысты мәселелерді шешу дағдылары мен шешімдерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

PS  Платежная система 

 

Пререквизиты: Исламские финансы 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области платежной системы 

Краткое содержание курса: в данном курсе изучается сущность и структура действующей 

платежной системы Республики Казахстан, ее основных компонентов и перспектив дальнейшего 

развития, а так же рассматриваются основные этапы развития платежной системы, основные 

механизмы осуществления платежей, мировой опыт создания платежных систем различных 

государств 

Результаты обучения: знать понятия об основных экономических категориях платѐжной 

системы, теорию и практику платѐжной системы, основные формы безналичных расчѐтов; уметь 

проводить анализ и оценку платѐжной системы; владеть навыками и решений вопросов, связанных 

с функционированием платѐжной системы. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BBZh Бюджеттеу және бюджеттік жүйе 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

 Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: бюджеттік мекемелердің қаржысы саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік мекемелердің қаржысын ұйымдастырудың негізгі 

ұғымдарын, қағидаттарын, функцияларын, әдістері мен тәсілдерін, қазіргі экономикадағы 

бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін, қаржылық есептілікті 

талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдерді қабылдау 
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алгоритмін, қаржылық жоспарлау мен болжау әдістерін меңгеру 

Оқыту нәтижелері:   қазіргі экономикадағы бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген инвестициялық, 

несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ қаржылық жоспарлау мен болжаудың 

негізгі әдістерін білу 

Бағдарлама жетекшісі:Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

BBS  Бюджетирование и бюджетная система 

 

Пререквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения  

Постреквизиты: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансов бюджетных учреждений 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, принципов, функций, методов и 

приемов организации финансов бюджетных учреждений, содержания, значимости и роли 

финансов бюджетных учреждений в современной экономике, алгоритма анализа финансовой 

отчетности и принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений, 

методов финансового планирования и прогнозирования 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программы: Махмутова Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BA Банктік аудит 

 

Пререквизиттері:  Банк ісі 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  банк аудиті саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: банктің қаржылық жай-күйін талдау мен бағалаудың бірізділігін, 

сондай-ақ шаралар қабылдай отырып және кемшіліктерді түзете отырып, банктердің белгіленген 

заңнамалық актілерді сақтауын тексеру процесін, банк заңнамасы саласындағы заңнамалық 

актілерді бұзушыларға ықпал ету шараларын жүзеге асыруды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   знать банктік аудит саласындағы банктік қадағалаудың, ішкі және сыртқы 

аудиторлардың (аудиторлық фирмалардың) қызметін регламенттейтін қазіргі заманғы заңнама, 

әдіснамалық, нормативтік және басқа да құқықтық құжаттар; дәлелдемелерді жинау әдістері, банк 

қызметінде бақылау жұмысының әдістерін меңгеру, оларды практикада шебер қолдану 

Бағдарлама жетекшісі:  Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

BA Банковский аудит 

 

Пререквизиты: Банковское дело 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского аудита 

Краткое содержание курса: изучение последовательности анализа и оценки финансового 

состояния банка, а так же процесса проверки соблюдения банками установленных 

законодательных актов с принятием мер и исправлении недостатков, осуществления мер 

воздействия на нарушителей законодательных актов в области банковского законодательства 
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Результаты обучения: знать современное законодательство, методологические, нормативные и 

другие правовые документы, регламентирующие 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

SB Салықтық бақылау 

 

Пререквизиттері: Салықтық есеп 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  студенттердің салықтық бақылау саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: экономикалық мазмұнын, салықтық бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін, салықтық бақылаудың сыныптамасын, нысандары мен әдістерін, салықтық 

міндеттемені, салық тӛлеушілерді тіркеу есебінің тәртібін, салық салу объектілерін және салық 

салуға байланысты объектілерді есепке алуды, салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті 

тӛлемдер сомаларының бюджетке түсуін есепке алуды, салықтық тексерулердің реттілігін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   студенттердің салықтық бақылаудың мақсаттары, міндеттері мен 

тәсілдері, оның ұйымдық-құқықтық негіздері, салықтық тексерулер жүргізудің қолданыстағы 

әдістемелері туралы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Бағдарлама жетекшісі:  Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NK  Налоговый контроль 

 

Пререквизиты: Налоговый учет 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогвого контроля. 

Краткое содержание курса: изучение экономического содержания, цели и задач налогового 

контроля, классификации, форм и методов налогового контроля, налогового обязательства, 

порядка регистрационного учета налогоплательщиков, учета объектов налогообложения и 

объектов, связанных с налогообложением, учета поступлений в бюджет сумм налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, последовательности налоговых проверок 

Результаты обучения: формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах  и  

способах  налогового  контроля,  его  организационно-правовых  основах, существующих 

методиках проведения налоговых проверок. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BBA  Банктік бақылау және аудит 

 

Пререквизиттері:Статистический учет 

Постреквизиттері:  Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  Банктік қадағалау және аудит саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Банктің қаржылық жай-күйін талдау мен бағалаудың бірізділігін, 

сондай-ақ шаралар қабылдай отырып және кемшіліктерді түзете отырып, банктердің белгіленген 

заңнамалық актілерді сақтауын тексеру процесін, банк заңнамасы саласындағы заңнамалық 

актілерді бұзушыларға ықпал ету шараларын жүзеге асыруды зерделеу; банк мүлкінің, ақша 

қаражатының, кредиттердің, қорлардың жай-күйі мен қозғалысы туралы,кірістер мен шығыстар 
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туралы ақпарат ағынын зерделеу, банктердің банктің жарғылық қызметін басқару, тарихы және 

талдау мақсатында қалыптастырылатын пруденциалдық нормативтерді сақтауы 

Оқыту нәтижелері: қадағалаушылық ден қою шараларының жүйесін білу, қолда бар 

ақпараттық кӛздер мен статистикалық материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы 

жүйесінің жай-күйін бағалай білу, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін банктік реттеу 

нормаларының сақталуы туралы дәлелді пайымдау жасау дағдыларын меңгеру 

банк аудиті саласындағы Банктік қадағалау, ішкі және сыртқы аудиторлардың (аудиторлық 

фирмалардың) қызметін регламенттейтін қазіргі заманғы заңнаманы, әдіснамалық, нормативтік 

және басқа да құқықтық құжаттарды білу; дәлелдемелерді жинау әдістерін білу, банк қызметінде 

бақылау жұмысының әдістерін меңгеру, оларды практикада шебер қолдану 

Бағдарлама жетекшісі:  Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

BNA Банковский надзор и аудит 

 

Пререквизиты: Статистический учет 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского надзораи аудита. 

Краткое содержание курса: Изучение последовательности анализа и оценки финансового 

состояния банка, а так же процесса проверки соблюдения банками установленных 

законодательных актов с принятием мер и исправлении недостатков, осуществления мер 

воздействия на нарушителей законодательных актов в области банковского законодательства; 

изучение информационного потока о состоянии и движении имущества банка, денежных средств, 

кредитов, фондов, о доходах и расходах, соблюдении банками пруденциальных нормативов, 

формируемых с целью управления, истории и анализа уставной деятельности банка 

Результаты обучения: знать систему мер надзорного реагирования, уметь оценивать состояние 

действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и 

статистических материалов, владеть навыками составления мотивированного суждения о 

соблюдении норм банковского регулирования для принятия управленческих решений 

знать современное законодательство, методологические, нормативные и другие правовые 

документы, регламентирующие 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

ITMM  Ықтималдық теориясы және математикалық модельдеу 

 

Пререквизиттері:  Банк ісі. 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  Ықтималдық теориясы және математикалық модельдеу саласында 

студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Пән Ықтималдықтар теориясының, математикалық 

статистиканың, модельдің, энтропияның және ақпараттың негізгі идеяларын ұсынады. 

Оқыту нәтижелері:    білуге тиіс: ықтималдықты есептеудің негізгі формулалары, ТД шекті 

теоремалары, математикалық статистика, статистикалық деректерді жинау, ӛңдеу және талдау 

негіздері.  

істей алу керек: математикалық статистика аппаратын қолдану негізінде қажетті шешімдер 

қабылдау. Әр түрлі қолданбалы есептердің модельдерін құрыңыз және оларды компьютерге 

ауыстырыңыз.Бағдарлама жетекшісі:  Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  
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TVMM Теория вероятности и математическое моделирование 

 

Пререквизиты: Банковское дело 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области теории вероятности и математического моделирования. 

Краткое содержание курса: В дисциплине  изложены основные идеи теории вероятностей, 

математической статистики, модели, энтропии и информации. 

Результаты обучения: знать: основные формулы исчисления вероятностей, предельные 

теоремы ТВ, основы математической статистики, сбора, обработки и анализа статистических 

данных. Уметь: на основе применения аппарата математической статистики принимать нужные 

решения. Строить модели различных прикладных задач и перекладывать их на ЭВМ. 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

 

BMM Банктік менеджмент және маркетинг 

 

Пререквизиттері: Брокерлік-дилерлік қызмет 

Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты:  студенттерде банктік менеджмент және маркетинг саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін 

ұйымдастырудың, жұмыс істеуінің және басқарудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістерін, 

базалық қағидаттарын, жоспарлау алгоритмін, банктердің қаржылық есептілігін талдауды, банктегі 

экономикалық процестерді бағалауды және шешім қабылдау процесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін басқарудың негізгі 

принциптерін білу, шешім қабылдай білу, банктегі экономикалық процестерді жоспарлау, талдау, 

бағалау дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Байкенова А.Е. 

Кафедра Есеп және қаржы 

 

BMM  Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Пререквизиты: Брокерско-диллерская деятельность 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского менеджмента и маркетинга. 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов, базовых 

принципов организации, функционирования и управления активами и пассивами коммерческого 

банка, алгоритма планирования, анализа финансовой отчетности банков, оценки экономических 

процессов в банке и процесса принятия решения 

Результаты обучения: знать базовые принципы управления активами и пассивами 

коммерческого банка, уметь принимать решения, владеть навыками планирования, анализа, оценки 

экономическими процессами в банке 

Бағдарлама жетекшісі: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет и финансы  

 

 ShES  Шет елдердің салықтары 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  студенттердің шет мемлекеттердің салықтары саласында теориялық білімі мен 
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практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: В курсты зерделеу барысында шет елдердің салық жүйелерін 

құру және олардың жұмыс істеу негіздері, сондай-ақ олардың жекелеген елдерде нақты іске 

асырылуы, дамыған нарықтық экономикасы бар батыс елдерінің салық теориясы саласындағы 

теориялық негіздері қарастырылады 

Оқыту нәтижелері:   знать әлемдік экономикадағы салық салу; шет елдердің салық саясаты; 

унитарлық және федеративтік мемлекеттердің салық жүйелерінде салық қызметтерінің жұмысын 

ұйымдастыру; салық салуды дамытудың негізгі тұжырымдамалары; бюджетпен ӛзара іс-қимыл 

процесінде салық қатынастарына қатысушылардың салық туралы ақпаратты пайдалану тәсілдері 

мен мақсаттары; қазіргі заманғы құралдарды қолдана отырып, микроэкономикалық және 

Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NZG  Налоги зарубежных государств 

 

Пререквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогов зарубежных государств. 

Краткое содержание курса: В ходе изучения курса рассматриваются основы построения и 

функционирования налоговых систем зарубежных стран, а так же их специфическое воплощение в 

отдельных странах, теоретические основы в области теории налогово западных стран с развитой 

рыночной экономикой 

Результаты обучения: знать налогообложение в мировой экономике; налоговую политику 

зарубежных стран; организацию работы налоговых служб в налоговых системах унитарных и 

федеративных государств; основных концепциях развития налогообложения;  способы и целы 

использования информации о налогах участниками налоговых отношений в процессе 

взаимодействия с бюджетом; владеть навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

 KTI Қаржылық технологиялар мен инновациялар (FinTech) 

 

Пререквизиттері: Халық шаруашылығы салаларының қаржысы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  студенттерде FTI саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру қаржылық технологиялар мен инновациялар (FinTech). 

Курстың қысқаша мазмұны: Бұл пән инновациялық процестердің әсерінен қаржы жүйесін 

трансформациялау процесін және осы контексте банк институттарының дамуын қарастырады. 

Қаржылық инновациялардың принциптері кӛрсетілген, қаржылық қызметтерді саралау нұсқалары 

ұсынылған, қолдану саласы негізінде инновациялық қаржы ӛнімдерін жіктеудің мысалы 

келтірілген 

Оқыту нәтижелері:   білуі керек: ұйымдарда қаржылық жоспарлау кезінде қаржылық-

технологиялық ӛнімдер мен инновациялық жобаларды енгізуді реттейтін нормаларды 

білу;қаржылық емес сектор ұйымдарында қаржылық технологияларды әзірлеу және енгізу және 

қолдану процесін жоспарлау қолынан келуі керек. 

Бағдарлама жетекшісі:   Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  
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FTI Финансовые технологии и инновации (FinTech) 

 

Пререквизиты: Финансы отраслей народного хозяйства 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области FTI Финансовые технологии и инновации (FinTech). 

Краткое содержание курса: В данной дисциплине рассмотрен процесс трансформации 

финансовой системы под влиянием инновационных процессов и развитие в данном контексте 

банковских институтов. Обозначены принципы финансовых инноваций, представлены варианты 

дифференциации финансовых услуг, приведѐн пример классификации инновационных 

финансовых продуктов на основе сферы применения 

Результаты обучения: знать:  нормы регулирующие внедрение финансово-технологических 

продуктов и инновационных проектов при финансовом планировании в организациях;уметь: 

планировать процесс разработки и внедрения и применения финансовых технологий в 

организациях нефинансового сектора. 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BAK  Банктың автоматтандырылған қызметі 

 

Пререквизиттері: Халық шаруашылығы салаларының қаржысы 

Постреквизиттері:  Ӛндірістік практика 

Курстың қысқаша мазмұны:  Студенттердің банктегі экономикалық ақпаратты 

автоматтандырылған ӛңдеу міндеттерін шешу үшін қазіргі заманғы компьютерлік техниканы 

қолдану саласында теориялық білім алуы, батыс және отандық банктердің жұмыс тәжірибесінде 

тиімді пайдаланылатын қазіргі заманғы ақпараттық-талдау жүйелері туралы ақпаратты 

жүйелендірілген түрде ұсыну, банктердегі ақпараттық процестер туралы тұтас түсінікті 

қалыптастыру; студенттерді жұмыстың жаңа жағдайларына теориялық және практикалық 

дайындау ақпараттық қоғамда. Пәндік сала ретінде қаржы-несие жүйесінің әртүрлі буындары, ең 

алдымен банктер (ұлттық және коммерциялық) қарастырылады. 

Оқыту нәтижелері:   Қолданбалы есептерді шешу мен АЖ құруды ақпараттандыру мен 

автоматтандыруға арналған заманауи операциялық ортаны және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды білу; 

Ӛмірлік циклдің барлық кезеңдерінде ақпараттық жүйелерді құру процестерін құжаттай білу, 

ұйымдарға тексеру жүргізу, пайдаланушылардың ақпараттық қажеттіліктері, ақпараттық жүйеге 

қойылатын талаптарды қалыптастыру, қолданбалы және ақпараттық процестердің 

реинжинирингіне қатысу. 

Мәліметтер құрылымын және білімді модельдеу және жобалау, қолданбалы және ақпараттық 

процестер, ақпараттандыру және қолданбалы есептерді шешуді автоматтандыру бойынша 

жобаларға экономикалық шығындарды бағалау дағдыларына ие болу. 

Бағдарлама жетекшісі:   Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

ADB Автоматизация деятельности банков 

 

Пререквизиты: Финансы отраслей народного хозяйства 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области автоматизации деятельности банков 

Краткое содержание курса: Получение студентами теоретических знаний в области 

применения современной компьютерной техники для решения задач автоматизированной 

обработки экономической информации в банке, предоставление в систематизированном виде 

информации о современных информационно-аналитических системах, эффективно 
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использующихся в практике работы западных и отечественных банков, формирование целостного 

представления об информационных процессах в банках; теоретическая и практическая подготовка 

студентов к новым условиям работы в информационном обществе. В качестве предметной области 

рассматриваются различные звенья финансово-кредитной системы, в первую очередь – банки 

(национальные и коммерческие). 

Результаты обучения: Знать современные операционные среды и информационно-

коммуникационные технологии для информатизации и автоматизации решения прикладных задач 

и создания ИС; 

Уметь документировать процессы создания информационных систем на всех стадиях 

жизненного цикла, проводить обследование организаций, информационные потребности 

пользователей, формировать требования к информационной системе, участвовать в реинжиниринге 

прикладных и информационных процессов. 

Иметь навыки моделирования и проектирования структуры данных и знаний, прикладных и 

информационных процессов, оценки экономических затрат на проекты по информатизации и 

автоматизации решения прикладных задач. 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KNRK Қаржы нарығын реттеу және қадағалау 

 

Пререквизиттері:Халық шаруашылығы салаларының қаржысы. 

Постреквизиттері:Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:   студенттерде қаржы нарықтарын реттеу және қадағалау саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  қадағалаушылық ден қою шаралары жүйесінің негізгі 

ұғымдарын, қағидаттарын, функциялары мен әдістерін, қолжетімді ақпараттық кӛздер мен 

статистикалық материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесінің жай-күйін 

бағалау тәртібін, басқарушылық шешімдер қабылдау үшін банктік реттеу нормаларын сақтау 

туралы уәжді пайымдау алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   біледі: тиісті саладағы қатынастарды құқықтық реттеудің құрамын, 

құрылымын және даму үрдістерін, қазіргі кезеңдегі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді 

реформалаудың мақсаттарын, міндеттері мен бағыттарын; тиісті салалық заңнаманы және (немесе) 

салааралық институттардың жұмыс істеу тетіктерін; заң практикасын, оның ішінде сот 

практикасын дамыту заңдылықтарын және оның құқықтық тетіктегі (жүйедегі) маңызын реттеу. 

Құқықтық актілерді олардың ӛзара іс-қимылында білікті түсіндіре алады; құқық қолдану 

практикасының қалыптан тыс жағдайларын талдай алады және шешімдердің әртүрлі нұсқаларын 

тұжырымдай алады. 

Құқықтық мазмұндағы жазбаша құжаттарды жасау; нормативтік және жеке құқықтық 

актілердің жобаларын әзірлеу; Құқықтық мәселелер бойынша, оның ішінде жарыспалы рәсімдерде 

ауызша сӛйлеу, ауызша полемикада ӛз кӛзқарасын дәлелдеу және қорғау дағдылары бар. 

Бағдарлама жетекшісі:  Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

RNFR Регулирование и надзор финансовых рынков 

 

Пререквизиты: Финансы отраслей народного хозяйства 

Постреквизиты: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области регулированияи надзора финансовых рынков 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

системы мер надзорного реагирования, порядка оценки состояния действующей системы 

банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических 

материалов, алгоритма составления мотивированного суждения о соблюдении норм банковского 
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регулирования для принятия управленческих решений 

Результаты обучения: знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое 

законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; 

закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме 

(системе) правового регулирования. 

Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; анализировать 

нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные варианты 

решений. 

Имеет навыки: составления письменных документов юридического содержания; разработки 

проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике. 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BKNBB Бағалы қағаздар нарығы және биржалық бизнес 

 

Пререквизиттері:Қаржылық талдау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:   студенттерде бағалы қағаздар нарығы мен биржалық іс саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  Қазақстан Республикасында және шетелде биржалық іс пен 

құрылымның, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, 

функцияларын, әдістерін, негіздерін, бағалы қағаздар нарығындағы оқиғалардың дамуын болжау 

тәртібін, бағалы қағаздарға инвестициялардың тиімділігін бағалау процесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері: бағалы қағаздар нарығын, бағалы қағаздар курстарын және оны реттеу 

әдістерін білу, қор биржаларында және биржадан тыс сауда алаңдарында сауда мәмілелерін жүзеге 

асыра білу, әлемдік және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын 

операцияларды жүргізу техникасының дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:  Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы 

 

RCBBD Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

 

Пререквизиты: Финансовый анализ 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области рынока ценных бумаг и биржевого дело 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов, основ 

биржевого дела и структуры, организации рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и за 

рубежом, порядка прогнозирования развития событий на рынке ценных бумаг, процесса оценки 

эффективности инвестиций в ценные бумаги 

Результаты обучения: 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, осуществляемых на 

мировом и казахстанском рынке ценных бумаг 

Руководитель программы: Есенжолова Ш.М. 

Кафедра: «Учет и финансы 

KNM Қаржы-несие мекемелері 

Пререквизиттері: Деньги, кредит, банки 
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Постреквизиттері: Бюджеттік мекемелердің қаржысы 

 Оқумақсаты: білім алушыларда қаржы-кредит институттары саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қаржы нарығы мен оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің 

экономикалық негіздерін, қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастырудың және олардың 

жұмыс істеуінің теориялық ережелерін, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдаудың және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, 

Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және ӛзге де ақпаратты 

талдау және түсіндіру алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  зҚаржы нарығы мен оның сегменттерінің жұмыс істеу тетігінің экономикалық 

негіздерін білу, Қаржы нарығы мен оның сегменттерін ұйымдастыру мен жұмыс істеудегі 

теориялық ұстанымдарды еркін басқара білу, қаржы нарықтарының жай-күйін сипаттайтын 

кӛрсеткіштерді жинаудың, жүйелеудің, құрылымдау мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін 

меңгеру; Қаржы нарығы мен оның сегменттері бойынша қаржылық, статистикалық және ӛзге де 

ақпаратты талдау және түсіндіру жӛніндегі практикалық дағдыларды меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

FKI  Финансово-кредитные институты 

Пререквизиты: Ақша, несие, банктер 

Постреквизиты: Финансы бюджетных учреждений 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области финансово-кредитных институтов. 

Краткое содержание курса: изучение экономических основ механизма функционирования 

финансового рынка и его сегментов, теоретических положений организации и функционировании 

финансового рынка и его сегментов, современные методы сбора, систематизации, 

структурирования и анализа показателей, характеризующих состояние финансовых рынков, 

алгоритма анализа и интерпретации финансовой, статистической и иной информации по 

финансовому рынку и его сегментам 

 Результаты обучения: знать экономические основы механизма функционирования финансового 

рынка и его сегментов, уметь свободно оперировать теоретическими положениями в организации и 

функционировании финансового рынка и его сегментов, владеть современными методами сбора, 

систематизации, структурирования и анализа показателей, характеризующих состояние 

финансовых рынков;  практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой, 

статистической и иной информации по финансовому рынку и его сегментам 

Руководитель программы: Кадырова Г.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

MМ  Менеджмент и Маркетинг 

Пререквизиттері:  Кәсіпкерлік қызмет 

Постреквизиттері: Электронный бизнес 

Оқумақсаты: білім алушыларда менеджмент және маркетинг саласында теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін 

ұйымдастырудың, жұмыс істеуінің және басқарудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістерін, 

базалық қағидаттарын, жоспарлау алгоритмін, банктердің қаржылық есептілігін талдауды, банктегі 

экономикалық процестерді бағалауды және шешім қабылдау процесін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  экономиканың негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын, принциптері мен 

функцияларын, менеджмент теориясы мен практикасын білу, оларды шаруашылық жүргізуші 

субъектінің қызметін ұйымдастыруда қолдана білу, жоспарлау және басқару әдіснамасын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Жандарбекова Д.Д. 

Кафедра: Есеп және қаржы 
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ММ  Менеджмент и маркетинг 

Пререквизиты: Предпринимательская деятельность  

Постреквизиты: Электронный бизнес 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области менеджмента и маркетинга 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов, базовых принципов 

организации, функционирования и управления активами и пассивами коммерческого банка, 

алгоритма планирования, анализа финансовой отчетности банков, оценки экономических 

процессов в банке и процесса принятия решения 

 Результаты обучения: знать базовые принципы управления активами и пассивами 

коммерческого банка, уметь принимать решения, владеть навыками планирования, анализа, оценки 

экономическими процессами в банке 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: Учет и финансы 

SE Сандық экономика 

 

Пререквизиттері: Есептік операцияларды автоматтандыру 

Постреквизиттері: Электрондық бизнес  

Оқу мақсаты:   студенттерде цифрлық экономика саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: цифрлық экономиканың мақсатын, міндеттерін, даму 

бағыттарын, негізгі технологиялық құрамдас бӛліктерін, ұйымдық негіздері мен құрылымын, 

мемлекеттің функцияларын және цифрлық экономикаға кӛшуді құқықтық қамтамасыз етуді, шет 

елдер мен ТМД елдерінің цифрлық экономиканы дамыту жӛніндегі тәжірибесін, Қазақстан 

Республикасының ақпараттық қоғамын дамыту стратегиясын және "Цифрлық Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасын, цифрлық экономиканың перспективалы бағыттары мен сервистерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  ұлттық экономиканың негізгі салаларын, "Цифрлық Қазақстан" 

бағдарламасының нысаналы индикаторларын, мемлекеттік сатып алу жүйесінің негізгі ұғымдарын 

білу және оларды ӛңір мен мемлекет экономикасының даму қарқынын жеделдету үшін қолдана 

білу 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика  және менеджмент» 

 

CE  Цифровая экономика 

 

Пререквизиты: Автоматизация расчетных операций 

Постреквизиты: Электронный бизнес 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области цифровой экономики 

Краткое содержание курса: изучение цели, задач, направлений развития, основных 

технологических составляющих, организационных основ и структуры цифровой экономики, 

функций государства и правового обеспечения перехода к цифровой экономике, опыта зарубежных 

стран и стран СНГ по развитию цифровой экономики, стратегии развития информационного 

общества Республики Казахстан и государственной программы «Цифровой Казахстан», 

перспективных направлений и сервисов цифровой экономики   

Результаты обучения: 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 

Руководитель программ: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент» 
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UE Ұлттық экономика 

 

Пререквизиттері: Аудит негіздері 

Постреквизиттері: Платежная система 

Оқу мақсаты:   студенттерде Ұлттық экономика саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  ұлттық экономикалық жүйелердің үлгілерін, модельдерін, 

шаруашылық жүйелерінің әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерін, Шаруашылық 

субъектілерінің жұмыс істеуінің тұжырымдамалық негіздерін және олардың ӛзара байланыс 

тетіктерін, экономикалық процестердің нысандарын, ұлттық экономиканы талдау, болжау, 

жоспарлау, бағдарламалау және реттеу әдістерін, жүйелі талдау әдістерін, ұлттық экономиканы 

Халықаралық экономикалық байланыстар жүйесіне интеграциялау ерекшеліктері мен 

проблемаларын зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  ұлттық экономиканың негізгі салаларын, "Цифрлық Қазақстан" 

бағдарламасының нысаналы индикаторларын, мемлекеттік сатып алу жүйесінің негізгі ұғымдарын 

білу және оларды ӛңір мен мемлекет экономикасының даму қарқынын жеделдету үшін қолдана 

білу 

Бағдарлама жетекшісі: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика  және менеджмент» 

 

NE Национальная экономика 

 

Пререквизиты: Основы аудита 

Постреквизиты:  Платежная система 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области национальной экономики 

Краткое содержание курса: изучение типов, моделей национальных экономических систем, 

особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем, концептуальных основ 

функционирования субъектов хозяйства и механизмов их взаимосвязи, форм экономических 

процессов, методов анализа, прогнозирования, планирования, программирования и регулирования 

национальной экономики, методов системного анализа, особенностей и проблем интеграции 

национальной экономики в систему международных экономических связей  

Результаты обучения: 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 

Руководитель программ: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика и менеджмент 

 

BT Басқару талдауы 

 

Пререквизиттері: Аудит негіздері 

Постреквизиттері: Салық аудиті 

Оқу мақсаты: басқарушылық талдау саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: басқарушылық талдаудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, 

функциялары мен әдістерін, басқарушылық шешімдерді әзірлеу және бағалау алгоритмін, икемді 

сметаларды қалыптастыруды, сатудан түсетін пайданы кӛп деңгейлі талдауды, сегменттік 

талдауды, сметалардың орындалуы туралы есептерді жауапкершілік деңгейлері мен 

орталықтарына талдау жүргізу 

Оқыту нәтижелері: қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 
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Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

UA Управленческий анализ 

 

Пререквизиты: Основы аудита 

Постреквизиты: Налоговый аудит 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управленческого анализа 

Краткое содержание курса: зучение основных понятий, принципов, функций и методов 

управленческого анализа, алгоритма разработки и оценки управленческих решений, формирования 

гибких смет, многоуровневого анализа прибыли от продаж, сегментарного анализа, анализа 

отчетов об исполнении смет уровням и центрам ответственности 

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KT  Қаржылық талдау 

 

Пререквизиттері: Қаржылық нарық және делдалдар 

Постреквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Оқу мақсаты: студенттерде қаржылық талдау саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның қаржылық талдауын жүргізу үшін негізгі 

ұғымдарды, принциптерді, функцияларды, ақпарат кӛздерін, қаржылық талдау әдістерін, 

қаржылық талдау саласындағы нормативтік және әдістемелік материалдарды, қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасын, ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  қазіргі экономикадағы шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының 

мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген 

инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ корпорацияда (ұйымда) 

қаржылық жоспарлау мен болжаудың негізгі әдістерін меңгеру) 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FA  Финансовый анализ 

 

Пререквизиты: Финансовые рынки и посредники 

Постреквизиты: Корпоративные финансы 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансового анализа 

Краткое содержание курса: Изучение основных понятий, принципов, функций,  источников 

информации для проведения финансового анализа предприятия, методов финансового анализа, 

нормативных и методических материалов в области финансового анализа, информационной базы 

финансового анализа, методики внутреннего и внешнего финансового анализа  

Результаты обучения: 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) 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  
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Sak Сақтандыру 

 

Пререквизиттері: Салық теориясы және ұйымдастыру 

Постреквизиттері: Банктік тәуекелдер 

Оқу мақсаты:  студенттерде сақтандыру саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   сақтандыру саласындағы нормативтік құжаттарды, тарифтік 

жүйенің негізгі санаттарын, қағидаттарын, сақтандыру қызметін дамыту тұжырымдамасын, 

сақтандыру тарифтерін есептеу тәртібін, залалды бағалауды, сақтандыруды ӛтеуді, қаржылық 

жағдайды талдауды, жұмыс істеу тиімділігін, маркетингтік және инвестициялық саясатты 

ұйымдастыруды, сақтандыру резервтері мен тӛлем қабілеттілігін қалыптастыру тетігін, қаржылық 

тұрақтылықты, сақтандыру ұйымының қаржысын пайдаланудың тиімді әдістерін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  сақтандырудың негізгі ұғымдарын, принциптерін, функцияларын, 

әдістерін білу, алған теориялық білімдерін тәжірибеде қолдана білу, сақтандыру компаниясында 

жұмыс істеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

Str Страхование   

 

Пререквизиты: Теория и организация налогов 

Постреквизиты: Банковские риски 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области страхования 

Краткое содержание курса: изучение нормативных документов в области страхования, 

основных категорий, принципов тарифной системы, концепции развития страховой деятельности, 

порядка расчета страховых тарифов, оценки ущерба, страхового возмещения, анализа финансового 

положения, эффективности функционирования, организации маркетинговой и инвестиционной 

политики, механизма формирования страховых резервов и платежеспособности, финансовой 

устойчивости, эффективных методов использования финансов страховой организации 

Результаты обучения: знать основные понятия, принципы, функции, методы страхования, 

уметь применять полученные теоретические знания на практике, владеть навыками работы в 

страховой компании 

Руководитель программ: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 EOAT Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

 

Пререквизиттері: Кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Профессиональная деятельность 

Оқу мақсаты:   Еуропалық Одақ агробизнесінің тәжірибесі саласында студенттердің теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   Еуропалық Одақ елдерінің агробизнесін дамытудың негізгі 

ұғымдары мен бағыттарын, отандық агробизнесті және жалпы экономиканы дамыту 

перспективаларын әзірлеу мақсатында Еуропалық Одақ елдерінің агробизнесінің негізін қалаушы 

факторларды жүйелеу және тәжірибесін тарату әдістемесін игеру 

Оқыту нәтижелері:   ЕО елдерінің агробизнесті және аграрлық саясатты дамытудың негізгі 

ұғымдары мен бағыттарын білу, отандық агробизнесті және жалпы экономиканы дамыту 

перспективаларын әзірлеу мақсатында негізгі факторларды жүйелеуге және ЕО агробизнесінің 

тәжірибесін тарату әдістемесін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Турекулова А.Н.  

Кафедра: «Экономика және менеджмент» 
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OAES  Опыт агробизнеса Европейского Союза 

 

Пререквизиты: Профессиональный иностранный язык 

Постреквизиты: Профессиональная деятельность 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области опыта агробизнеса Европейского Союза 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий и направлений развития агробизнеса 

стран Европейского союза, методики систематизирования основополагающих факторов и 

распространения опыта агробизнеса стран Европейского союза с целью разработки перспектив 

развития отечественного агробизнеса и экономики в целом 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программ: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 

KSHSS  Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

 

Пререквизиттері: Салық және салық салу 

Постреквизиттері: Салықтық жоспарлау 

Оқу мақсаты:  шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халыққа салық салу саласында 

студенттердің теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   салық салудың экономикалық мәні мен табиғатын, салық 

жүйесінің сипаттамаларын, салық салудың әртүрлі режимдерін қолдана отырып, салық салу 

ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасында салық салу жүйесін құрудың теориялық және 

әдіснамалық аспектілерін зерделеу, отандық салық заңнамасын, салықтық есепке алу саясатын 

қалыптастыру алгоритмін зерделеу. 

Оқыту нәтижелері:   субъектілерге салық салуды нормативтік реттеуді; салықтарды есептеу 

мен аударудың тәртібі мен мерзімдерін; шағын және жеке кәсіпкерлік ортасында салық салудың 

арнайы режимдерін қолдану тәртібін білу; шаруашылық жүргізуші субъектінің ерекшеліктеріне 

сүйене отырып, салық салудың оңтайлы жүйесін таңдай білу; тӛленуге жататын салықтарды 

есептеу; салық органдарына салық есептілігін дайындау және ұсыну дағдыларын меңгеру. 

Бағдарлама жетекшісі: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

NHSN  Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 

 

Пререквизиты: Налоги и налогообложение 

Постреквизиты: Налоговое планирование 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогообложения хозяйствующих субъектов и населения 

Краткое содержание курса: изучение экономической сущности и природы налогообложения, 

характеристики налоговой системы, особенностей налогообложения с применением различных 

режимов налогообложения, теоретических и методологических аспектов построения системы  

налогообложения в Республике Казахстан, изучение отечественного налогового законодательства, 

алгоритма формирования налоговой учетной политики.   

Результаты обучения: знать нормативное регулирование налогообложения субъектов; порядок 

и сроки исчисления и перечисления налогов; порядок применения специальных режимов 

налогообложения в среде малого и индивидуального предпринимательства; уметь выбирать 

оптимальную систему налогообложения, исходя из особенностей хозяйствующего субъекта; 

исчислять налоги, подлежащие уплате; владеть навыками подготовки и представления в налоговые 
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органы налоговой отчетности. 

Руководитель программ: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

 BI Банк ісі 

 

Пререквизиттері: Ақша, несие, банктер 

Постреквизиттері: Салықтық жоспарлау 

Оқу мақсаты:    студенттерде Банк ісі саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: банк ісін ұйымдастыру мен жүргізудің негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын, функцияларын, әдістерін, коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының 

мазмұнын, қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі қаржы-кредит мекемесінің рӛлін, банк 

қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау әдістері мен тәсілдерін 

зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   коммерциялық банктер жұмысының негізгі бағыттарының мазмұнын 

білу, қаржы институттары мен банктер жүйесіндегі кез-келген қаржы-несие мекемесінің орнын 

анықтай білу, банк қызметінің жекелеген аспектілерін де, оның кешенді қызметін де талдау 

әдістері мен әдістерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

BD  Банковское дело 
 

Пререквизиты: Деньги, кредит, банки 

Постреквизиты: Налоговое планирование. 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского дела 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов 

организации и ведения банковского дела, содержания основных направлений работы 

коммерческих банков, роли финансово-кредитного учреждения в системе финансовых институтов 

и банков, методов и приемов анализа как отдельных аспектов деятельности банка, так и его 

деятельности в комплексе 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программ: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы» 

 

BMK Бюджеттік мекемелердің қаржысы 

 

Пререквизиттері: Финансово-кредитные институты 

Постреквизиттері: Қаржылық басқару 

Оқу мақсаты:  студенттерде Банк ісі саласында теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бюджеттік мекемелердің қаржысын ұйымдастырудың негізгі 

ұғымдарын, қағидаттарын, функцияларын, әдістері мен тәсілдерін, қазіргі экономикадағы 

бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, маңыздылығы мен рӛлін, қаржылық есептілікті 

талдау және негізделген инвестициялық, кредиттік және қаржылық шешімдерді қабылдау 

алгоритмін, қаржылық жоспарлау мен болжау әдістерін меңгеру 

Оқыту нәтижелері: қазіргі экономикадағы бюджеттік мекемелер қаржысының мазмұнын, 

маңыздылығы мен рӛлін білу, қаржылық есептілікті талдай білу және негізделген инвестициялық, 
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несиелік және қаржылық шешімдер қабылдау, сондай-ақ қаржылық жоспарлау мен болжаудың 

негізгі әдістерін білу 

Бағдарлама жетекшісі:  Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы» 

 

FBU Финансы бюджетных учреждений 

 

Пререквизиты: Қаржы-несие мекемелері 

Постреквизиты: Финансовый менеджмент 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского дела 

Краткое содержание курса: освоение основных понятий, принципов, функций, методов и 

приемов организации финансов бюджетных учреждений, содержания, значимости и роли 

финансов бюджетных учреждений в современной экономике, алгоритма анализа финансовой 

отчетности и принятия обоснованных инвестиционных, кредитных и финансовых решений, 

методов финансового планирования и прогнозирования 

Результаты обучения: 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 

Руководитель программ: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

IK  Исламдық қаржыландыру 

Пререквизиттері: Банк ісі 

Постреквизиттері: Банктік қадағалау 

Оқумақсаты: білім алушыларда ислам қаржысы саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: ислам қаржысының ұғымдық аппаратын, қағидаттарын, 

функцияларын, исламдық қаржыландыру нысандары мен әдістерін, ислам қаржысы жүйесін, 

исламдық қаржыландыру, ислам банкингі, активтер мен сауданы қаржыландыру, капитал нарығы, 

корпоративтік қаржыландыру және қорлар, исламдық сақтандыру, исламдық қаржыландыруды 

енгізу бойынша дамыған елдердің тәжірибесін зерделеу 

Оқыту нәтижесі:  исламдық қаржыландырудың теориялық негіздері мен тетіктерін білу және 

алған білімдерін кәсіби қызметте қолдана білу 

Бағдарлама жетекшісі: Сисембаев К.К. 

Кафедра: Есеп және қаржы 

IF  Исламские финансы 

Пререквизиты: Банковское дело 

Постреквизиты:Банковский надзор 

 Цель изучения: формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в 

области исламских финансов. 

Краткое содержание курса: изучение понятийного аппарата, принципов, функций исламских 

финансов, форм и методов исламского финансирования,  системы исламских финансов, сущности 

финансовых инструментов исламского финансирования, исламского банкинга, финансирования 

активов и торговли, рынка капитала, корпоративного финансирования и фондов, исламского 

страхования, опыта развитых стран по внедрению исламского финансирования 

 Результаты обучения: знать теоретические основы  и механизм исламского финансирования и 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: Учет и финансы 
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SZh Салықтық жоспарлау 

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу 

 Постреквизиттері: Салықтық есеп, Қаржы нарығын реттеу және қадағалау 

Оқу мақсаты: студенттердің салықтық жоспарлау саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: экономикалық мәнін, табиғатын, салықтық жоспарлау 

қажеттілігін, салықтық тетікті, бюджеттік-салықтық жоспарлау мен болжауды, жалпы мемлекеттік 

салықтық жоспарлау кезеңдерін, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық шаруашылық 

қызметіндегі салықтық жоспарлаудың рӛлін, кәсіпорындағы ішкі салықтық жоспарлауды, әлемдік 

тәжірибеде салықтық жоспарлауды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   салықтық жоспарлау мен кеңес берудің негізгі құралдары мен әдістерін 

білу; қазіргі заманғы компаниялардың қызметіне салық салуды оңтайландыру негізінде қаржы 

ағындарын басқару тетігін қалыптастыруды білу; салықтық жоспарлау саласында тиісті 

басқарушылық шешімдерді талдау және қабылдау әдістерін меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:Сисембаев К.К. 

Кафедра «Есеп және қаржы» 

 

NP  Налоговое планирование 

 

Пререквизитты: Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения 

Постреквизиты: Налоговый учет, Регулирование и надзор финансовых рынков 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогового планирования 

Краткое содержание курса: изучение экономической сущности, природа, необходимость 

налогового планирования, налогового механизма, бюджетно-налогового планирования и 

прогнозирования, этапов общегосударственного налогового планирования, роли налогового 

планирования в финансово хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов, внутреннего 

налогового планирования на предприятии, налогового планирования в мировой практике 

Результаты обучения: знать основные  инструменты  и  методы  налогового  планирования и 

консультирования; уметь формировать  механизм  управления  финансовыми  потоками  на основе  

оптимизации  налогообложения  деятельности современных компаний; владеть методами  анализа  

и  принятия  соответствующих  управленческих решений в области налогового планирования 

Руководитель программ: Сисембаев К. 

Кафедра Учет и финансы 

 

TZh Тӛлем жүйесі  

 

Пререквизиттері:Ұлттық экономика 

 Постреквизиттері: Банктік аудит , Шет елдердің салықтары 

Оқу мақсаты:  студенттердің тӛлем жүйесі саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: бұл курста Қазақстан Республикасының қолданыстағы тӛлем 

жүйесінің мәні мен құрылымы, оның негізгі компоненттері және одан әрі даму перспективалары 

зерттеледі, сондай-ақ тӛлем жүйесін дамытудың негізгі кезеңдері, тӛлемдерді жүзеге асырудың 

негізгі тетіктері, әртүрлі мемлекеттердің тӛлем жүйелерін құрудың әлемдік тәжірибесі 

қарастырылады 

Оқыту нәтижелері:   тӛлем жүйесінің негізгі экономикалық санаттары туралы ұғымдарды, 

тӛлем жүйесінің теориясы мен практикасын, қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі 

нысандарын білу; тӛлем жүйесіне талдау жасау және бағалау жүргізе білу; тӛлем жүйесінің жұмыс 

істеуіне байланысты мәселелерді шешу дағдылары мен шешімдерін білу. 

Бағдарлама жетекшісі:Джукеева к.К. 

Кафедра Есеп және қаржы 
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PS  Платежная система 

 

Пререквизиты: Национальная экономика 

Постреквизиты: Банковский аудит, Налоги зарубежных государств 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области платежной системы 

Краткое содержание курса: в данном курсе изучается сущность и структура действующей 

платежной системы Республики Казахстан, ее основных компонентов и перспектив дальнейшего 

развития, а так же рассматриваются основные этапы развития платежной системы, основные 

механизмы осуществления платежей, мировой опыт создания платежных систем различных 

государств 

Результаты обучения: знать понятия об основных экономических категориях платѐжной 

системы, теорию и практику платѐжной системы, основные формы безналичных расчѐтов; уметь 

проводить анализ и оценку платѐжной системы; владеть навыками и решений вопросов, связанных 

с функционированием платѐжной системы. 

Руководитель программ: Байкенова А.Е. 

Кафедра Учет и финансы 

 

SA Салық аудиті 

 

Пререквизиты: Басқару талдауы 

Постреквизиты: Статистикалық есеп, Салықтық бақылау 

Оқу мақсаты: студенттердің салық аудиті саласында теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды қалыптастыр 

Курстың қысқаша мазмұны: бақылаушы органдар тарапынан салықтық тексеру жүргізілгенге 

дейін қателерді анықтау және уақтылы жою мақсатында компанияның салықтық есепке алу және 

салықтық есептілік жүйесін тексеру реттілігін, анықталған тәуекелдерді сипаттай отырып 

ұсынымдарды, оларды жою жӛніндегі ұсынымдарды әзірлеу және ұсыну алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижелері: салықтық бақылау және аудит жүргізу бағдарламаларының нұсқаларын 

әзірлеу туралы түсінігі бар, салықтық аудит жүргізу нұсқаларының тиімділігін сипаттайтын негізгі 

кӛрсеткіштерді атап кӛрсетеді; салықтық аудит жүргізу саласында жоспарлар мен болжамдардың 

нұсқаларын әзірлей алады; салықтық аудит жүргізу кезінде оларды қолдану мақсатында деректерді 

талдау алгоритмін қолдануға дайын 

Бағдарлама жетекшісі:Байкенова А.Е. 

Кафедра Учет и финансы 

 

NA Налоговый аудит 

 

Пререквизиты: Управленческий анализ 

Постреквизиты: Статистический учет, Налоговый контроль 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогового аудита 

Краткое содержание курса: изучение последовательности проверки системы налогового учета 

и налоговой отчетности компании, с целью выявления и своевременного устранения ошибок до 

проведения налоговой проверки со стороны контролирующих органов, алгоритма разработки и 

представления рекомендаций с описанием выявленных рисков, рекомендаций по их устранению 

Результаты обучения: имеет представление о разработке вариантов программ проведения 

налогового контроля и аудита, перечисляет основные показатели характеризующие 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 

Руководитель программ: Байкенова А.Е. 
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Кафедра Учет и финансы 

 

BT Банктік тәуекелдер  

 

Пререквизиттері: Сақтандыру 

Постреквизиттері: Банктік қадағалау, Банктік менеджмент және маркетинг. 

Оқу мақсаты: студенттердің Банктік тәуекелдер саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Бұл курста банктік тәуекелдердің ұғымдары мен мәні, банктік 

тәуекелдердің пайда болу себептері, банктік тәуекелдерді басқару стратегиялары қарастырылады. 

Курс тыңдаушылары қаржылық тәуекелдердің табиғатын түсіне алады, оларды бағалау әдістерімен 

және оларды басқару тәсілдерімен (олардың салдарын азайту және олардың туындау 

ықтималдығын азайту) таныса алады. 

Оқыту нәтижелері: банктік тәуекелдерді басқару саласындағы негізгі заманауи проблемаларды 

білу; банктік тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және басқару процестерін математикалық 

модельдеу әдістерін білу; қаржы нарығының үрдістерін, процестері мен құралдарын талдай білу; 

басқарудың жаңа қаржылық құралдарын құрастыру; банктердің тәуекелдерін талдау және 

тәуекелдерді басқару бағдарламалары мен құралдарын әзірлеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі:Байкенова А.Е. 

Кафедра «Есеп және қаржы» 

 

BR  Банковские риски 

 

Пререквизиты: Страхование 

Постреквизиты: Банковский надзор, Банковский менеджмент и маркетинг 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковских рисков 

Краткое содержание курса: В данном курсе рассматриваются понятия и сущности банковских 

рисков, причины появления банковских рисков, стратегии управления банковскими рисками. 

Слушатели курса смогут уяснить природу финансовых рисков, познакомиться с методами  их 

оценки и подходами  к управлению ими (снижения их последствий и уменьшения вероятности их 

наступления). 

Результаты обучения: знать основные современные проблемы в области управления 

банковскими рисками; методы математического моделирования процессов идентификации, оценки 

и управления банковскими рисками; уметь анализировать тенденции, процессы и инструменты 

финансового рынка; конструировать новые финансовые инструменты управления; владеть 

навыками анализа рисков банков и разработки программы и инструментов управления рисками 

Руководитель программ: Байкенова А.Е. 

Кафедра Учет и финансы 

 

SB Салықтық бақылау 

 

Пререквизиттері: Салықтық жоспарлау 

Постреквизиттері: Шет елдердің салықтары 

Оқу мақсаты:  студенттердің салықтық бақылау саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: экономикалық мазмұнын, салықтық бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін, салықтық бақылаудың сыныптамасын, нысандары мен әдістерін, салықтық 

міндеттемені, салық тӛлеушілерді тіркеу есебінің тәртібін, салық салу объектілерін және салық 

салуға байланысты объектілерді есепке алуды, салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті 

тӛлемдер сомаларының бюджетке түсуін есепке алуды, салықтық тексерулердің реттілігін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   студенттердің салықтық бақылаудың мақсаттары, міндеттері мен 

тәсілдері, оның ұйымдық-құқықтық негіздері, салықтық тексерулер жүргізудің қолданыстағы 
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әдістемелері туралы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Бағдарлама жетекшісі:  Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NK  Налоговый контроль 

 

Пререквизиты: Налоговое планирование  

Постреквизи: Налоги зарубежных государств 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогвого контроля. 

Краткое содержание курса: изучение экономического содержания, цели и задач налогового 

контроля, классификации, форм и методов налогового контроля, налогового обязательства, 

порядка регистрационного учета налогоплательщиков, учета объектов налогообложения и 

объектов, связанных с налогообложением, учета поступлений в бюджет сумм налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, последовательности налоговых проверок 

Результаты обучения: формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах  и  

способах  налогового  контроля,  его  организационно-правовых  основах, существующих 

методиках проведения налоговых проверок. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BA Банктік аудит 

 

    Пререквизиттері: Банктік тәуекелдер 

Постреквизиттері: Банктік қадағалау 

Оқу мақсаты: банк аудиті саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: банктің қаржылық жай-күйін талдау мен бағалаудың бірізділігін, 

сондай-ақ шаралар қабылдай отырып және кемшіліктерді түзете отырып, банктердің белгіленген 

заңнамалық актілерді сақтауын тексеру процесін, банк заңнамасы саласындағы заңнамалық 

актілерді бұзушыларға ықпал ету шараларын жүзеге асыруды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:  банк аудиті саласындағы Банктік қадағалау, ішкі және сыртқы 

аудиторлардың (аудиторлық фирмалардың) қызметін регламенттейтін қазіргі заманғы заңнаманы, 

әдіснамалық, нормативтік және басқа да құқықтық құжаттарды білу; дәлелдемелерді жинау 

әдістерін білу, банк қызметінде бақылау жұмысының әдістерін меңгеру, оларды практикада шебер 

қолдану 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

BA Банковский аудит 

 

Пререквизиты: Банковские риски 

Постреквизи: Банковский надзор 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского аудита 

Краткое содержание курса: изучение последовательности анализа и оценки финансового 

состояния банка, а так же процесса проверки соблюдения банками установленных 

законодательных актов с принятием мер и исправлении недостатков, осуществления мер 

воздействия на нарушителей законодательных актов в области банковского законодательства 

Результаты обучения: знать современное законодательство, методологические, нормативные и 

другие правовые документы, регламентирующие деятельность банковского надзора, внутренних и 

внешних аудиторов (аудиторских фирм) в области банковского аудита; методы сбора 

доказательств, владеть методами контрольной работы в банковской деятельности, умело 
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применять их на практике 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

KIN Қаржыландыру және инвестициялық несиелендіру 

 

Пререквизиттері: Корпоративтік қаржы 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің 

негізгі нысандарын, түрлерін, кезеңдерін, инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін 

есептеу әдістемесін, инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен 

кредиттеуді ұйымдастыру процесінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді негіздеу 

алгоритмін, инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеуді игеру 

Оқыту нәтижелері: инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің негізгі 

нысандары мен түрлерін, инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің кезеңдерін, 

инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеу әдістемесін білу, инвестициялық 

және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен кредиттеуді ұйымдастыру процесінде 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді негіздей білу, инвестициялық жобаның 

рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FKI  Финансирование и кредитование инвестиций 

 

Пререквизиты: Корпоративные финансы 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансирования и кредитования инвестиций 

Краткое содержание курса: освоение основных форм, видов, этапов финансирования и 

кредитования инвестиционной деятельности, методики расчетов показателей рентабельности 

инвестиционного проекта, алгоритма обоснования организационно-управленческих решений в 

процессе организации финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных 

проектов, расчета показателей рентабельности инвестиционного проекта 

Результаты обучения: знать основные формы и виды финансирования и кредитования 

инвестиционной деятельности, этапы финансирования и кредитования инвестиционной 

деятельности, методики расчетов показателей рентабельности инвестиционного проекта, уметь 

обосновывать организационно-управленческие решения в процессе организации финансирования и 

кредитования инвестиционных и инновационных проектов, владеть навыками расчета показателей 

рентабельности инвестиционного проекта 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

ZhB  Жобаны басқару 

 

Пререквизиттері: Технологиялық Кәсіпкерлік және Стартаптар 

Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: студенттердің инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  жобаны басқару негіздерін, жобаны басқаруды, жоба уақытын 

басқаруды, жоба маркетингін, жобаны басқарудың ұйымдық құрылымын, жоба командасын 

басқаруды, жоба қаржысын басқаруды, жобалық қаржыландыруды және тәуекелдерді басқаруды, 
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жоба сапасын басқаруды, жобаны аяқтауды және команданы таратуды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   оңтайлы жоспарлаудың негізгі әдістерін, сондай-ақ оларды нақты 

жағдайларда қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерін, жобаның мақсаттарын және оларға қол 

жеткізудің оңтайлы стратегиясын таңдаудағы қазіргі заманғы басқару теориясының негізгі 

тұжырымдамаларының мәнін білу, жобаларды іске асыруда ұжымдық жоспарлауды ұйымдастыра 

білу, ӛндірісті қайта құру мәселелерін анықтау және талдау, алған білімдерін проблемалық 

жағдайларға қолдану, кәсіпорын ұжымының жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық және 

әлеуметтік-психологиялық аспектілерін білу, ұйымдағы жобаларды басқару 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

UP Управление проектами 

 

Пререквизиты: Технологическое Предпринимательство и Стартапы 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управления проектами. 

Краткое содержание курса: изучение основы управления проектами, руководства проектами, 

управления временем проекта, маркетинга проекта, организационной структуры управления 

проектами, управления командой проекта, управления финансами проекта, проектного 

финансирования и управления рисками, управления качеством проектов, завершение проекта и 

роспуска команды 

Результаты обучения: 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 организационных и социально-психологических 

аспектов функционирования коллектива предприятия, по управлению проектами в организации 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

SB Салық басқармасы 

 

Пререквизиттері:  Салық аудиті Салықтық бақылау 

Постреквизтері:  Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: салық менеджменті саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  салық менеджментінің құрылымдық элементтерін, салықтар мен 

алымдарды есептеу тәсілдерін, әдістерін, салық жүктемесінің кӛрсеткіштерін есептеу түрлері мен 

тәртібін, салық жоспарлау түрлері, нысандары, тәсілдерін, кредиттік ұйымға салық салу 

мақсаттары үшін есеп саясатының құрылымын, салық жүктемесін бағалауды, салықты 

оңтайландыру тәсілдерін, салық міндеттемелерін бағалауды, салық жүктемесінің негізгі 

операциялардың кірістілігіне әсерін бағалауды айқындау тәсілдерін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   салық менеджментінің құрылымдық элементтерін, салықтар мен 

алымдарды есептеу тәсілдері мен әдістерін, салық жүктемесінің кӛрсеткіштерін есептеу түрлері 

мен тәртібін, салықтық жоспарлауды жүзеге асырудың түрлерін, нысандары мен тәсілдерін, 

кредиттік ұйымда салық салу мақсаттары үшін есеп саясатының құрылымын білу, салық 

менеджментінің ақпараттық базасын пайдалана білу, салық жүктемесін бағалау, салықтық 

оңтайландыру тәсілдерін таңдау, салықтық оңтайландыру мақсаттары үшін есеп саясатын 

қалыптастыру, салықтық міндеттемелерді бағалау дағдыларын, негізгі операциялардың 

кірістілігіне салық жүктемесінің әсерін анықтау және бағалау тәсілдерімен несие ұйымдарында 

салық менеджментін дамытудың перспективалық бағыттарын анықтау 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 143 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NM Налоговый менеджмент 

 

Пререквизиты: Налоговый контроль, Налоговый аудит 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогового менеджмента 

Краткое содержание курса: изучение структурных элементов налогового менеджмента, 

приемов, методов расчета налогов и сборов, видов и порядка расчета показателей налоговой 

нагрузки, видов, форм, способов налогового планирования, структуры учетной политики для целей 

налогообложения кредитной организации, оценки налоговой нагрузки, способов налоговой 

оптимизации, оценки налоговых обязательств, способов определения оценки влияния налоговой 

нагрузки на доходность основных операций 

Результаты обучения: 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 налогообложения в кредитной организации, уметь использовать информационную 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 оценки влияния налоговой 

нагрузки на доходность основных операций, выявлять перспективные направления развития 

налогового менеджмента в кредитных организациях 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BK Банктік қадағалау 

 

Пререквизиттері: Налоговый аудит 

Постреквизтері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің банктік қадағалау саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны : банк мүлкінің жағдайы, қозғалысы, ақша қаражаттары, 

несиелер, қаражат, кірістер мен шығыстар, банктердің банктің жарғылық қызметін басқару, тарихы 

және талдау мақсатында қалыптасқан пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы ақпарат 

ағынын зерттеу 

Оқыту нәтижелері:   қадағалау шаралары жүйесін білу, қолда бар ақпарат кӛздері мен 

статистикалық материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесінің жағдайын 

бағалай білу, басқару шешімдерін қабылдау үшін банктік ережелердің сақталуы туралы дәлелді 

қорытынды жасау дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

BN Банковский надзор 

 

Пререквизиты: Банковский аудит  

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского надзора 

Краткое содержание курса: изучение информационного потока о состоянии и движении 

имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и расходах, соблюдении 

банками пруденциальных нормативов, формируемых с целью управления, истории и анализа 
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уставной деятельности банка 

Результаты обучения: знать систему мер надзорного реагирования, уметь оценивать состояние 

действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и 

статистических материалов, владеть навыками составления мотивированного суждения о 

соблюдении норм банковского регулирования для принятия управленческих решений 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

ShES  Шет елдердің салықтары 

 

Пререквизиттері: Салықтық жоспарлау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: студенттердің шет мемлекеттердің салықтары саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   Курсты зерделеу барысында шет елдердің салық жүйелерін 

құру және олардың жұмыс істеу негіздері, сондай-ақ олардың жекелеген елдерде нақты іске 

асырылуы, дамыған нарықтық экономикасы бар батыс елдерінің салық теориясы саласындағы 

теориялық негіздері қарастырылады 

Оқыту нәтижелері:   әлемдік экономикадағы салық салуды; шет елдердің салық саясатын; 

унитарлық және федеративтік мемлекеттердің салық жүйелерінде салық қызметтерінің жұмысын 

ұйымдастыруды; салық салуды дамытудың негізгі тұжырымдамаларын; бюджетпен ӛзара іс-қимыл 

процесінде салық қатынастарына қатысушылардың салық туралы ақпаратты пайдалану тәсілдері 

мен мақсаттарын білу; қазіргі заманғы құралдарды қолдана отырып, микроэкономикалық және 

Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NZG Налоги зарубежных государств 

 

Пререквизиты: Налоговое планирование 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогов зарубежных государств 

Краткое содержание курса: В ходе изучения курса рассматриваются основы построения и 

функционирования налоговых систем зарубежных стран, а так же их специфическое воплощение в 

отдельных странах, теоретические основы в области теории налогово западных стран с развитой 

рыночной экономикой 

Результаты обучения: знать налогообложение в мировой экономике; налоговую политику 

зарубежных стран; организацию работы налоговых служб в налоговых системах унитарных и 

федеративных государств; основных концепциях развития налогообложения;  способы и целы 

использования информации о налогах участниками налоговых отношений в процессе 

взаимодействия с бюджетом; владеть навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

UAFKU Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Пререквизиты: Қаржылық басқару 

Постреквизи: Ӛндірістік / Производственная практика 

Цель изучения: студенттерде банктік менеджмент және маркетинг саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Краткое содержание курса: коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін 
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ұйымдастырудың, жұмыс істеуінің және басқарудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістерін, 

базалық қағидаттарын, жоспарлау алгоритмін, банктердің қаржылық есептілігін талдауды, банктегі 

экономикалық процестерді бағалауды және шешім қабылдау процесін зерделеу 

Результаты обучения: коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін басқарудың 

негізгі принциптерін білу, шешім қабылдай білу, банктегі экономикалық процестерді жоспарлау, 

талдау, бағалау дағдыларын меңгеру 

Руководитель программы: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент»  

 

UAFKU  Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент  

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского менеджмента и маркетинга 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов, базовых 

принципов организации, функционирования и управления активами и пассивами коммерческого 

банка, алгоритма планирования, анализа финансовой отчетности банков, оценки экономических 

процессов в банке и процесса принятия решения 

Результаты обучения: знать базовые принципы управления активами и пассивами 

коммерческого банка, уметь принимать решения, владеть навыками планирования, анализа, оценки 

экономическими процессами в банке 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика  и менеджмента»   

 

KNRK  Қаржы нарығын реттеу және қадағалау 

 

Пререквизиттері: Қаржылық қызметті нормативтік реттеу 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты:  студенттерде қаржы нарықтарын реттеу және қадағалау саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   қадағалаушылық ден қою шаралары жүйесінің негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын, функциялары мен әдістерін, қолжетімді ақпараттық кӛздер мен статистикалық 

материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесінің жай-күйін бағалау тәртібін, 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін банктік реттеу нормаларын сақтау туралы уәжді 

пайымдау алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   біледі: тиісті саладағы қатынастарды құқықтық реттеудің құрамын, 

құрылымын және даму үрдістерін, қазіргі кезеңдегі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді 

реформалаудың мақсаттарын, міндеттері мен бағыттарын; тиісті салалық заңнаманы және (немесе) 

салааралық институттардың жұмыс істеу тетіктерін; заң практикасын, оның ішінде сот 

практикасын дамыту заңдылықтарын және оның құқықтық реттеу тетігіндегі (жүйесіндегі) 

маңызын. Құқықтық актілерді олардың ӛзара іс-қимылында білікті түсіндіре алады; құқық қолдану 

практикасының стандартты емес жағдайларын талдау және әртүрлі шешімдерді әзірлеу. Құқықтық 

мазмұндағы жазбаша құжаттарды жасау; нормативтік және жеке құқықтық актілердің жобаларын 

әзірлеу; Құқықтық мәселелер бойынша, оның ішінде жарыспалы рәсімдерде ауызша сӛйлеу, 

ауызша полемикада ӛз кӛзқарасын дәлелдеу және қорғау дағдылары бар. 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

RNFR Регулирование и надзор финансовых рынков 

 

Пререквизиты: Нормативное регулирование финансовой деятельности 

Постреквизи: Производственная практика 
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Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области регулирования и надзор финансовых рынков 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

системы мер надзорного реагирования, порядка оценки состояния действующей системы 

банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических 

материалов, алгоритма составления мотивированного суждения о соблюдении норм банковского 

регулирования для принятия управленческих решений 

Результаты обучения: знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое 

законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; 

закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме 

(системе) правового регулирования. Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их 

взаимодействии; анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений. Имеет навыки: составления письменных документов 

юридического содержания; разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BKNBB  Бағалы қағаздар нарығы және биржалық бизнес 

 

Пререквизиттері: Банк ісі 

Постреквизттері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: студенттерде бағалы қағаздар нарығы мен биржалық іс саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында және шетелде биржалық іс пен 

құрылымның, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, 

функцияларын, әдістерін, негіздерін, бағалы қағаздар нарығындағы оқиғалардың дамуын болжау 

тәртібін, бағалы қағаздарға инвестициялардың тиімділігін бағалау процесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:    бағалы қағаздар нарығын, бағалы қағаздар курстарын және оны реттеу 

әдістерін білу, қор биржаларында және биржадан тыс сауда алаңдарында сауда мәмілелерін жүзеге 

асыра білу, әлемдік және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын 

операцияларды жүргізу техникасының дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

RCBBD  Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

 

Пререквизиты: Банковское дело 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области рынка ценных бумаг и биржевого дела 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов, основ 

биржевого дела и структуры, организации рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и за 

рубежом, порядка прогнозирования развития событий на рынке ценных бумаг, процесса оценки 

эффективности инвестиций в ценные бумаги 

Результаты обучения: 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, осуществляемых на 

мировом и казахстанском рынке ценных бумаг 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 
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Кафедра: «Учет и финансы»  

SB Салықтық бақылау 

 

Пререквизиттері:  Еуропалық Одақтың агробизнес тәжірибесі 

Постреквизиттері: Салық басқармасы 

Оқу мақсаты:  студенттердің салықтық бақылау саласында теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: экономикалық мазмұнын, салықтық бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін, салықтық бақылаудың сыныптамасын, нысандары мен әдістерін, салықтық 

міндеттемені, салық тӛлеушілерді тіркеу есебінің тәртібін, салық салу объектілерін және салық 

салуға байланысты объектілерді есепке алуды, салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті 

тӛлемдер сомаларының бюджетке түсуін есепке алуды, салықтық тексерулердің реттілігін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   студенттердің салықтық бақылаудың мақсаттары, міндеттері мен 

тәсілдері, оның ұйымдық-құқықтық негіздері, салықтық тексерулер жүргізудің қолданыстағы 

әдістемелері туралы білімдері мен дағдыларын қалыптастыру. 

Бағдарлама жетекшісі:  Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NK  Налоговый контроль 

 

Пререквизиты: Опыт агробизнеса Европейского Союза 

Постреквизи: Налоговый менеджмент  

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогвого контроля. 

Краткое содержание курса: изучение экономического содержания, цели и задач налогового 

контроля, классификации, форм и методов налогового контроля, налогового обязательства, 

порядка регистрационного учета налогоплательщиков, учета объектов налогообложения и 

объектов, связанных с налогообложением, учета поступлений в бюджет сумм налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, последовательности налоговых проверок 

Результаты обучения: формирование у студентов знаний и навыков о целях, задачах  и  

способах  налогового  контроля,  его  организационно-правовых  основах, существующих 

методиках проведения налоговых проверок. 

Руководитель программы: Нурмагамбетова Л.И. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BA Банктік аудит 

 

Пререквизиттері: Бюджеттік мекемелердің қаржысы, Исламдық қаржыландыру, Банктік 

тәуекелдер 

Постреквизиттері: Жобаны басқару 

Оқу мақсаты:  банк аудиті саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: банктің қаржылық жай-күйін талдау мен бағалаудың бірізділігін, 

сондай-ақ шаралар қабылдай отырып және кемшіліктерді түзете отырып, банктердің белгіленген 

заңнамалық актілерді сақтауын тексеру процесін, банк заңнамасы саласындағы заңнамалық 

актілерді бұзушыларға ықпал ету шараларын жүзеге асыруды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   знать банктік аудит саласындағы банктік қадағалаудың, ішкі және сыртқы 

аудиторлардың (аудиторлық фирмалардың) қызметін регламенттейтін қазіргі заманғы заңнама, 

әдіснамалық, нормативтік және басқа да құқықтық құжаттар; дәлелдемелерді жинау әдістері, банк 

қызметінде бақылау жұмысының әдістерін меңгеру, оларды практикада шебер қолдану 

Бағдарлама жетекшісі:  Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  
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BA Банковский аудит 

 

Пререквизиты: Финансы бюджетных учреждений, Исламские финансы, Банковские риски 

Постреквизи: Управление проектами 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского аудита 

Краткое содержание курса: изучение последовательности анализа и оценки финансового 

состояния банка, а так же процесса проверки соблюдения банками установленных 

законодательных актов с принятием мер и исправлении недостатков, осуществления мер 

воздействия на нарушителей законодательных актов в области банковского законодательства 

Результаты обучения: знать современное законодательство, методологические, нормативные и 

другие правовые документы, регламентирующие 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 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

 

KIN Қаржыландыру және инвестициялық несиелендіру 

 

Пререквизиттері: Сандық экономика  

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің 

негізгі нысандарын, түрлерін, кезеңдерін, инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін 

есептеу әдістемесін, инвестициялық және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен 

кредиттеуді ұйымдастыру процесінде ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді негіздеу 

алгоритмін, инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеуді игеру 

Оқыту нәтижелері: инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің негізгі 

нысандары мен түрлерін, инвестициялық қызметті қаржыландыру мен кредиттеудің кезеңдерін, 

инвестициялық жобаның рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеу әдістемесін білу, инвестициялық 

және инновациялық жобаларды қаржыландыру мен кредиттеуді ұйымдастыру процесінде 

ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдерді негіздей білу, инвестициялық жобаның 

рентабельділік кӛрсеткіштерін есептеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

FKI  Финансирование и кредитование инвестиций 

 

Пререквизиты: Цифровая экономика 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области финансирования и кредитования инвестиций 

Краткое содержание курса: освоение основных форм, видов, этапов финансирования и 

кредитования инвестиционной деятельности, методики расчетов показателей рентабельности 

инвестиционного проекта, алгоритма обоснования организационно-управленческих решений в 

процессе организации финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных 

проектов, расчета показателей рентабельности инвестиционного проекта 

Результаты обучения: знать основные формы и виды финансирования и кредитования 

инвестиционной деятельности, этапы финансирования и кредитования инвестиционной 

деятельности, методики расчетов показателей рентабельности инвестиционного проекта, уметь 



 

Элективті пәндер каталог/ Каталог элективных дисциплин 

 

 149 

обосновывать организационно-управленческие решения в процессе организации финансирования и 

кредитования инвестиционных и инновационных проектов, владеть навыками расчета показателей 

рентабельности инвестиционного проекта 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: Учет и финансы 

 

ZhB  Жобаны басқару  

 

Пререквизиттері: Кәсіпкерлік субъектілері мен халыққа салық салу, Банктік аудит 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу саласында 

теориялық білімі мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:  жобаны басқару негіздерін, жобаны басқаруды, жоба уақытын 

басқаруды, жоба маркетингін, жобаны басқарудың ұйымдық құрылымын, жоба командасын 

басқаруды, жоба қаржысын басқаруды, жобалық қаржыландыруды және тәуекелдерді басқаруды, 

жоба сапасын басқаруды, жобаны аяқтауды және команданы таратуды зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   оңтайлы жоспарлаудың негізгі әдістерін, сондай-ақ оларды нақты 

жағдайларда қолдану мүмкіндіктері мен шектеулерін, жобаның мақсаттарын және оларға қол 

жеткізудің оңтайлы стратегиясын таңдаудағы қазіргі заманғы басқару теориясының негізгі 

тұжырымдамаларының мәнін білу, жобаларды іске асыруда ұжымдық жоспарлауды ұйымдастыра 

білу, ӛндірісті қайта құру мәселелерін анықтау және талдау, алған білімдерін проблемалық 

жағдайларға қолдану, кәсіпорын ұжымының жұмыс істеуінің ұйымдастырушылық және 

әлеуметтік-психологиялық аспектілерін білу, ұйымдағы жобаларды басқару 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

UP Управление проектами 

 

Пререквизиты: Налогообложение хозяйствующих субъектов и населения, Банковский аудит 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области управления проектами. 

Краткое содержание курса: изучение основы управления проектами, руководства проектами, 

управления временем проекта, маркетинга проекта, организационной структуры управления 

проектами, управления командой проекта, управления финансами проекта, проектного 

финансирования и управления рисками, управления качеством проектов, завершение проекта и 

роспуска команды 

Результаты обучения: 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 организационных и социально-психологических 

аспектов функционирования коллектива предприятия, по управлению проектами в организации 

Руководитель программы: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

SB Салық басқармасы 

 

Пререквизиттері: Салық аудиті, Статистикалық есеп 

Постреквизтері: Ӛндірістік  практика 

Оқу мақсаты: салық менеджменті саласында студенттердің теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 
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Курстың қысқаша мазмұны:  салық менеджментінің құрылымдық элементтерін, салықтар мен 

алымдарды есептеу тәсілдерін, әдістерін, салық жүктемесінің кӛрсеткіштерін есептеу түрлері мен 

тәртібін, салық жоспарлау түрлері, нысандары, тәсілдерін, кредиттік ұйымға салық салу 

мақсаттары үшін есеп саясатының құрылымын, салық жүктемесін бағалауды, салықты 

оңтайландыру тәсілдерін, салық міндеттемелерін бағалауды, салық жүктемесінің негізгі 

операциялардың кірістілігіне әсерін бағалауды айқындау тәсілдерін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   салық менеджментінің құрылымдық элементтерін, салықтар мен 

алымдарды есептеу тәсілдері мен әдістерін, салық жүктемесінің кӛрсеткіштерін есептеу түрлері 

мен тәртібін, салықтық жоспарлауды жүзеге асырудың түрлерін, нысандары мен тәсілдерін, 

кредиттік ұйымда салық салу мақсаттары үшін есеп саясатының құрылымын білу, салық 

менеджментінің ақпараттық базасын пайдалана білу, салық жүктемесін бағалау, салықтық 

оңтайландыру тәсілдерін таңдау, салықтық оңтайландыру мақсаттары үшін есеп саясатын 

қалыптастыру, салықтық міндеттемелерді бағалау дағдыларын, негізгі операциялардың 

кірістілігіне салық жүктемесінің әсерін анықтау және бағалау тәсілдерімен несие ұйымдарында 

салық менеджментін дамытудың перспективалық бағыттарын анықтау 

Бағдарлама жетекшісі: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NM Налоговый менеджмент 

 

Пререквизиты: Налоговый аудит, Статистический учет 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогового менеджмента 

Краткое содержание курса: изучение структурных элементов налогового менеджмента, 

приемов, методов расчета налогов и сборов, видов и порядка расчета показателей налоговой 

нагрузки, видов, форм, способов налогового планирования, структуры учетной политики для целей 

налогообложения кредитной организации, оценки налоговой нагрузки, способов налоговой 

оптимизации, оценки налоговых обязательств, способов определения оценки влияния налоговой 

нагрузки на доходность основных операций 

Результаты обучения: 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 налогообложения в кредитной организации, уметь использовать информационную 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 оценки влияния налоговой 

нагрузки на доходность основных операций, выявлять перспективные направления развития 

налогового менеджмента в кредитных организациях 

Руководитель программы: Кушебина Г.М. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BK Банктік қадағалау 

 

Пререквизиттері: Қаржылық есеп 

Постреквизтері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің банктік қадағалау саласындағы теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны : банк мүлкінің жағдайы, қозғалысы, ақша қаражаттары, 

несиелер, қаражат, кірістер мен шығыстар, банктердің банктің жарғылық қызметін басқару, тарихы 

және талдау мақсатында қалыптасқан пруденциалдық нормативтерді сақтауы туралы ақпарат 

ағынын зерттеу 

Оқыту нәтижелері:   қадағалау шаралары жүйесін білу, қолда бар ақпарат кӛздері мен 
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статистикалық материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесінің жағдайын 

бағалай білу, басқару шешімдерін қабылдау үшін банктік ережелердің сақталуы туралы дәлелді 

қорытынды жасау дағдыларына ие болу 

Бағдарлама жетекшісі: Антаев Ж.Т. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

BN Банковский надзор 

 

Пререквизиты: Финансовый учет 

Постреквизи: производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского надзора 

Краткое содержание курса: изучение информационного потока о состоянии и движении 

имущества банка, денежных средств, кредитов, фондов, о доходах и расходах, соблюдении 

банками пруденциальных нормативов, формируемых с целью управления, истории и анализа 

уставной деятельности банка 

Результаты обучения: знать систему мер надзорного реагирования, уметь оценивать состояние 

действующей системы банковского надзора на основе доступных информационных источников и 

статистических материалов, владеть навыками составления мотивированного суждения о 

соблюдении норм банковского регулирования для принятия управленческих решений 

Руководитель программы: Джукеева К.К. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

ShES  Шет елдердің салықтары 

 

Пререквизиттері: Салықтық бақылау 

Постреквизиттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттердің шет мемлекеттердің салықтары саласында теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   Курсты зерделеу барысында шет елдердің салық жүйелерін 

құру және олардың жұмыс істеу негіздері, сондай-ақ олардың жекелеген елдерде нақты іске 

асырылуы, дамыған нарықтық экономикасы бар батыс елдерінің салық теориясы саласындағы 

теориялық негіздері қарастырылады 

Оқыту нәтижелері:   әлемдік экономикадағы салық салуды; шет елдердің салық саясатын; 

унитарлық және федеративтік мемлекеттердің салық жүйелерінде салық қызметтерінің жұмысын 

ұйымдастыруды; салық салуды дамытудың негізгі тұжырымдамаларын; бюджетпен ӛзара іс-қимыл 

процесінде салық қатынастарына қатысушылардың салық туралы ақпаратты пайдалану тәсілдері 

мен мақсаттарын білу; қазіргі заманғы құралдарды қолдана отырып, микроэкономикалық және 

Макроэкономикалық модельдеу дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Абилкаирова Р.А. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

NZG Налоги зарубежных государств 

 

Пререквизиты: Налоговый контроль  

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области налогов зарубежных государств 

Краткое содержание курса: В ходе изучения курса рассматриваются основы построения и 

функционирования налоговых систем зарубежных стран, а так же их специфическое воплощение в 

отдельных странах, теоретические основы в области теории налогово западных стран с развитой 

рыночной экономикой 

Результаты обучения: знать налогообложение в мировой экономике; налоговую политику 
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зарубежных стран; организацию работы налоговых служб в налоговых системах унитарных и 

федеративных государств; основных концепциях развития налогообложения;  способы и целы 

использования информации о налогах участниками налоговых отношений в процессе 

взаимодействия с бюджетом; владеть навыками микроэкономического и макроэкономического 

моделирования с применением современных инструментов 

Руководитель программы: Байкенова А.Е. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

UAFKU Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Пререквизиты: Қаржылық басқару 

Постреквизи: Ӛндірістік практика 

Цель изучения: студенттерде банктік менеджмент және маркетинг саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Краткое содержание курса: коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін 

ұйымдастырудың, жұмыс істеуінің және басқарудың негізгі ұғымдарын, функцияларын, әдістерін, 

базалық қағидаттарын, жоспарлау алгоритмін, банктердің қаржылық есептілігін талдауды, банктегі 

экономикалық процестерді бағалауды және шешім қабылдау процесін зерделеу 

Результаты обучения: коммерциялық банктің активтері мен міндеттемелерін басқарудың 

негізгі принциптерін білу, шешім қабылдай білу, банктегі экономикалық процестерді жоспарлау, 

талдау, бағалау дағдыларын меңгеру 

Руководитель программы: Аскарова Э.К. 

Кафедра: «Экономика және менеджмент»  

 

UAFKU  Банковский менеджмент и маркетинг 

 

Пререквизиты: Финансовый менеджмент  

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области банковского менеджмента и маркетинга 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, функций, методов, базовых 

принципов организации, функционирования и управления активами и пассивами коммерческого 

банка, алгоритма планирования, анализа финансовой отчетности банков, оценки экономических 

процессов в банке и процесса принятия решения 

Результаты обучения: знать базовые принципы управления активами и пассивами 

коммерческого банка, уметь принимать решения, владеть навыками планирования, анализа, оценки 

экономическими процессами в банке 

Руководитель программы: Притула Р.А. 

Кафедра: «Экономика  и менеджмента»   

 

KNRK  Қаржы нарығын реттеу және қадағалау 

 

Пререквизиттері: Салықтық бақылау 

 Постреквизиттері: Ӛндірістік практика  

Оқу мақсаты:  студенттерде қаржы нарықтарын реттеу және қадағалау саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны:   қадағалаушылық ден қою шаралары жүйесінің негізгі ұғымдарын, 

қағидаттарын, функциялары мен әдістерін, қолжетімді ақпараттық кӛздер мен статистикалық 

материалдар негізінде банктік қадағалаудың қолданыстағы жүйесінің жай-күйін бағалау тәртібін, 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін банктік реттеу нормаларын сақтау туралы уәжді 

пайымдау алгоритмін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:   біледі: тиісті саладағы қатынастарды құқықтық реттеудің құрамын, 

құрылымын және даму үрдістерін, қазіргі кезеңдегі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеуді 
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реформалаудың мақсаттарын, міндеттері мен бағыттарын; тиісті салалық заңнаманы және (немесе) 

салааралық институттардың жұмыс істеу тетіктерін; заң практикасын, оның ішінде сот 

практикасын дамыту заңдылықтарын және оның құқықтық реттеу тетігіндегі (жүйесіндегі) 

маңызын. Құқықтық актілерді олардың ӛзара іс-қимылында білікті түсіндіре алады; құқық қолдану 

практикасының стандартты емес жағдайларын талдау және әртүрлі шешімдерді әзірлеу. Құқықтық 

мазмұндағы жазбаша құжаттарды жасау; нормативтік және жеке құқықтық актілердің жобаларын 

әзірлеу; Құқықтық мәселелер бойынша, оның ішінде жарыспалы рәсімдерде ауызша сӛйлеу, 

ауызша полемикада ӛз кӛзқарасын дәлелдеу және қорғау дағдылары бар. 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  

 

RNFR Регулирование и надзор финансовых рынков 

 

Пререквизиты: Налоговый контроль 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыком в 

области регулирования и надзор финансовых рынков 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций и методов 

системы мер надзорного реагирования, порядка оценки состояния действующей системы 

банковского надзора на основе доступных информационных источников и статистических 

материалов, алгоритма составления мотивированного суждения о соблюдении норм банковского 

регулирования для принятия управленческих решений 

Результаты обучения: знает: состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 

отношений в соответствующей сфере, цели, задачи и направления реформирования правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; соответствующее отраслевое 

законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых институтов; 

закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме 

(системе) правового регулирования. Умеет: квалифицированно толковать правовые акты в их 

взаимодействии; анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и 

вырабатывать различные варианты решений. Имеет навыки: составления письменных документов 

юридического содержания; разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 

BKNBB  Бағалы қағаздар нарығы және биржалық бизнес 

 

Пререквизиттері: Салықтық есеп 

Постреквизттері: Ӛндірістік практика 

Оқу мақсаты: студенттерде бағалы қағаздар нарығы мен биржалық іс саласында теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды қалыптастыру 

Курстың қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасында және шетелде биржалық іс пен 

құрылымның, бағалы қағаздар нарығын ұйымдастырудың негізгі ұғымдарын, қағидаттарын, 

функцияларын, әдістерін, негіздерін, бағалы қағаздар нарығындағы оқиғалардың дамуын болжау 

тәртібін, бағалы қағаздарға инвестициялардың тиімділігін бағалау процесін зерделеу 

Оқыту нәтижелері:    бағалы қағаздар нарығын, бағалы қағаздар курстарын және оны реттеу 

әдістерін білу, қор биржаларында және биржадан тыс сауда алаңдарында сауда мәмілелерін жүзеге 

асыра білу, әлемдік және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында жүзеге асырылатын 

операцияларды жүргізу техникасының дағдыларын меңгеру 

Бағдарлама жетекшісі: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Есеп және қаржы»  
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RCBBD  Рынок ценных бумаг и биржевое дело 

 

Пререквизиты: Налоговый учет 

Постреквизи: Производственная практика 

Цель изучения: формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в 

области рынка ценных бумаг и биржевого дела 

Краткое содержание курса: изучение основных понятий, принципов, функций, методов, основ 

биржевого дела и структуры, организации рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и за 

рубежом, порядка прогнозирования развития событий на рынке ценных бумаг, процесса оценки 

эффективности инвестиций в ценные бумаги 

Результаты обучения: 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, осуществляемых на 

мировом и казахстанском рынке ценных бумаг 

Руководитель программы: Журмагамбетова Т.Д. 

Кафедра: «Учет и финансы»  

 


