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Кіріспе
Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша
құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша пәндер
тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады.
Студент мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны
компонентінің пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау бойынша
пәндерді таңдап алуы тиіс.
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Студент эдвайзермен
бірлесе отырып, студенттің жеке оқу жоспарын құру үшін пәндерге жазылу
нысанын толтырады.
Құрметті студенттер! Білім беру траекториясының біртұтастығының
ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың
деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек.
Введение
При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог элективных
дисциплин, который представляет собой систематизированный перечень
дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание.
Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента,
студент должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с
ним студент заполняет форму записи студентов на дисциплины для составления
ИУП (индивидуального учебного плана).
Уважаемые студенты! Важно помнить, что от того, насколько
продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит
уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.
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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу /Распределение элективных
дисциплин по семестрам
Пәннің атауы / Наименование дисциплины

Кредиттер
саны /
Кол-во
кредитов/

Академия
лық
кезең/
Акад
период/
3

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность
5
жизнедеятельности
Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы
права и антикоррупционной культуры
Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и
предпринимательства
Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства
Әлеуметтік-экономикалық статистика/Социально-экономическая
5
3
статистика
Экономикадағы ақпараттық технологиялар/Информационные
технологии в экономике
Офис-менеджмент/ Офис-менеджмент
Салық есебі негіздері/Основы налогового учета
5
4
Шаруашылық субъектілердегі салық есебі/Налоговый учет в
хозяйствующих субъектах
Біріктірілген салық жүйесін ұйымдастыру/Организация
интегрированной налоговой системы
Бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші субъектілерді
5
7
интепритациялау жүйесі / Система интепритации хозяйствующих
субъектов в бухгалтерском учете
Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру/Организация предпринимательской
деятельности
Кәсіпкерлік құқық/ Предпринимательское право
Салық салуды талдау және оңтайландыру/Анализ и оптимизация
5
7
налогооблажения
Макроэкономикалық талдау/Макроэкономический анализ
Электронды бизнес/Электронный бизнес
Балансты талдау/Анализ баланса
5
7
Деректерді талдау және бизнес-жоспарлау/Анализ данных и бизнес
планирование
Контроллинг/Контроллинг
Корпоративтік қаржы / Корпоративные финансы
4
7
Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия
Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және eceп беру / Учет и
отчетность по налоговым обязательствам
"Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп" білім беру траекториясының модульдері /
Модули образовательной траектории 1 "Учет в коммерческо-производственном секторе"
1С: Бухгалтерия /1С: Бухгалтерия
5
4
1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу /
5
5
Конфигурирование и администрирование в 1С: Предприятие
Салық есеп беруінің өндеу жүйесі / Система обработки налоговой
5
6
отчетности
Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық салу / Учет и
5
6
налогообложение в сфере предпринимательства
5

Экономикалық саласында бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в
4
7
отраслях экономики
Ішкі аудит / Внутренний аудит
4
7
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу/Финансирование и
4
7
кредитование инвестиций
2"Мемлекеттік аудит" білім беру траекториясының модульдері / Модули образовательной
траектории 2 "Государственный аудит"
"1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме /1С Бухгалтерия:
5
4
Государственное учреждение
1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу бюджеттік
мекемелерде / Конфигурирование и администрирование в 1С:
5
5
Предприятие в бюджетных организациях
"Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс/ Бюджетная система и
5
6
бюджетный процесс
"Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық
5
6
жүйелер/Информационные системы в налоговом учете и аудите "
Бюджеттік мекемелеріндегі салықтық міндеттемелер бойынша есеп
4
7
және eceп беру /Учет и налогообложение в бюджетных организациях
Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в
4
7
государственных учреждениях
"Мемлекеттік аудит/Государственный аудит
4
7
Модуль 1 «Есеп және аудит саласындағы мамандандыру» /
«Специализация в области учета и аудита»
Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум / Лабораторный
5
практикум по бухгалтерскому учету
5
Салықтық аудит / Налоговый аудит
5
Модуль 2 Minor
5,5
5
Модуль 1«Санация және сараптама» /«Санация и экспертиза»
Бухгалтерлік сараптама/ Бухгалтерская экспертиза
Банкроттықты есепке алу және бағалау/Учет и оценка банкротства
Модуль 2 Minor
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5
5
5,5

6
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1.

2 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 2 курса

Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность жизнедеятельности/ Ecology
and Life Safety
Оқу мақсаты / Учебная цель
Техносфера мен табиғи экожүйелер
Формирование экозащитного мышления и
қызметіндегі қауіпті және төтенше қауіпті
способности предупреждения опасных и
жағдайларда ескерту қабілеттері және экоқорғау чрезвычайных ситуаций в функционировании
ойлауды қалыптастыру
природных экосистем и техносферы
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен тұрақты - понимать основные концепции экологии,
дамудың негізгі тұжырымдамаларын,
безопасности
жизнедеятельности,
антропогендік қызметтің әлеуметтікустойчивого
развития;
социальноэкологиялық салдарын түсінеді;
экологические последствия антропогенной
- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің
деятельности;
туындауының алдын алу үшін табиғи және
- применять изученные закономерности
техногендік жүйелердің дамуы мен
развития и устойчивости природных и
орнықтылығының зерделенген заңдылықтарын
техногенных систем для предупреждения
қолданады;
возникновения опасного уровня их состояния
- іске асырылған және ықтимал қауіптердің
оценивать
негативное
воздействие
теріс әсерін және олардың деңгейлерін,
реализованных и потенциальных опасностей и
антропогендік қызмет тәуекелдерін бағалайды;
их
уровни,
риски
антропогенной
- техносфераның қауіпсіздігін арттыру
деятельности;
бойынша іс - шараларды жоспарлайды;
- планировать мероприятия по повышению
-өз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс
безопасности техносферы;
істеу, шешім қабылдау, сыни ойлау, цифрлық
- обладать навыками самостоятельной
және ақпараттық-компьютерлік
работы, работы в команде, принятия
технологияларды қолдану, ақпаратпен жұмыс
решений, критического мышления,
істеу дағдыларына ие болады.
применения цифровых и информационнокомпьютерных технологий, работы с
информацией.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Аутэкология.
Демэкология.
Синэкология. Аутэкология. Демэкология. Синэкология.
Биосфера-ноосфералық концепциясы. Табиғи Биосферно-ноосферная
концепция.
ресурстары және оларды тиімді пайдалану. Природные
ресурсы
и
рациональное
Қазіргі жаһанды экологиялық және әлеуметтік - природопользование.
Глобальные
экологиялық мәселелер. Қоршаған орта және экологические и социально-экологические
тұрақты даму. Қазақстан тұрақты даму жолында. проблемы современности. Окружающая среда
Жасыл
экономика.
Қолайлы
тәуекелдің и устойчивое развитие. Казахстан на пути к
концепциясы.
Қауіпті
және
зиянды устойчивому развитию. Зеленая экономика.
факторлардың жіктелуі. Төтенше жағдайлар Концепция
приемлемого
риска.
кезіндегі іс-қимылдар реттігі
Классификация опасных и вредных факторов.
Порядок действий при чрезвычайных
ситуациях
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жокушева З.Г
Кожевников С.К.
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Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы права и
антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-Corruption Culture
Оқу мақсаты / Учебная цель
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша Сформировать систему
құқықтық білім мен азаматтық ұстаным жүйесін гражданской позиции
қалыптастыру.
коррупции.

правовых знаний и
по противодействию

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін
білімалушылар
Қазақстанның қолданыстағы
- заңнамасының
негізгі
ережелерін,
Мемлекеттік басқару органдарының жүйесін,
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылдың мәнін, себептері мен шараларын
түсінетін болады;
- оқиғалар мен әрекеттерді заң тұрғысынан
талдайды;
- нормативтік актілерді қолдану, сондай-ақ
сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың руханиадамгершілік тетіктерін қолданады;
- меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық
талдау
жүргізу
дағдыларын,
сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру
дағдыларын;
- өз өмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы
құқықтық білімді қолданады;
- білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні
және оның пайда болу себептерін; сыбайлас
жемқорлық
құқық
бұзушылықтар
үшін
моральдық-адамгершілік
және
құқықтық
жауапкершілік шараларын;
- меңгеруі
керек:
моральдық
сана
құндылықтарын іске асыру және күнделікті
практикада адамгершілік нормаларын ұстану;
жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс
жасайды.

После
успешного
завершения
курса
обучающиеся будут
- понимать основные положения действующего
законодательства Казахстана, систему органов
государственного управления, а также сущность,
причины и меры противодействия коррупции;
- анализировать события и действия с точки зрения
права,
- применять нормативные акты, а также
задействовать духовно-нравственные механизмы
предотвращения коррупции;
- владеть: навыками ведения правового анализа
различных
документов,
навыками
совершенствования антикоррупционной культуры;
- применять в своей жизнедеятельности правовые
знания против коррупции;
- знать: сущность коррупции и причины её
происхождения; меру морально-нравственной и
правовой ответственности за коррупционные
правонарушения;
- уметь: реализовывать ценности морального
сознания и следовать нравственным нормам в
повседневной практике; работать над повышением
уровня
антикоррупционной
культуры
в
молодежной среде.

Курстың қысқаша мазмұны/ Краткое содержание курса
Мемлекет пен құқықтың негізгі ұғымдары мен
категориялары. Құқықтық қарым-қатынастар. ҚР
конституциялық құқығының негіздері. ҚР
Әкімшілік және қылмыстық құқық негіздері. ҚР
Азаматтық құқық негіздері.
"Сыбайлас жемқорлық" ұғымының теориялықәдіснамалық негіздері. Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл шарты ретінде қазақстандық
қоғамның
әлеуметтік-экономикалық
қатынастарын жетілдіру. Сыбайлас жемқорлық
мінез-құлық
табиғатының
психологиялық
ерекшеліктері. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениетті
қалыптастыру.
Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелерінде
мемлекет пен қоғамдық ұйымдардың өзара ісқимылы.

Основные понятия и категории государства и права.
Правовые отношения. Основы конституционного
права РК. Основы административного и
уголовного права РК. Основы гражданского права
РК.
Теоретико-методологические основы понятия
«коррупции». Совершенствование социальноэкономических отношений
казахстанского
общества как условия
противодействию
коррупции.
Психологические
особенности
природы
коррупционного
поведения.
Формирование антикоррупционной культуры.
Взаимодействие государства и общественных
организаций
в
вопросах противодействия
коррупции.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Байтасова М.Ж.
Аубакирова З.Б.
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Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и предпринимательства/ Basics of
economics and business
Оқу мақсаты / Учебная цель
Cалауатты экономикалық ойды, бәсекелестік Формирование экономического образа мышления,
ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік теоретических
и
практических
навыков
қызметін ұйымдастырудың теориялық және организации успешной предпринимательской
тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру.
деятельности предприятий в конкурентной среде
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер
меңгереді

После завершения курса обучающиеся
будут

- қазіргі заманғы экономика принциптері мен
заңдылықтардың қызмет етілуін, экономикалық
категориялар, микро және макродеңгейдегі
ұғымдық аппаратты түсінеді;
- экономикалық жағдайды талдайды;
- кәсіпкерлік қызметтің осы немесе басқа
түрлерінің базалық процестерін белгілейді;
- табысты кәсіпкерлік қызметіне мінездеме береді;
- бизнес-жоспарды құрады және ұсынады;
- алған білімдерін пайдалы кәсіпкерлік қызмет
үшін қолданады;
кәсіпкерлік қызметті экономикалық және
әлеуметтік басқару саласында дұрыс шешім
қабылдай алады.

- понимать принципы и законы функционирования
современной экономики, экономические категории,
понятийный аппарат на микро- и макроуровнях;
- анализировать экономическую ситуацию;
- выделять базовые процессы того или иного вида
предпринимательской деятельности;
давать
характеристику
успешности
предпринимательской деятельности;
- составлять и презентовать бизнес-планы;
- применять полученные знания для построения
прибыльной предпринимательской деятельности
-принимать правильные решения в области
экономического и социального управления
предпринимательской деятельности

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. Фундаментальные проблемы функционирования
Капитал.
Сұраныс пен ұсыныс нарығы. экономики. Капитал. Рынок Спрос и предложение.
Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: Конкуренция и монополия. Предпринимательство:
түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастыру понятие, сущность, основные виды и формы
нысандары. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. организации. Риски в предпринимательской
Коммерциялық құпия және оны қорғау тәсілдері. деятельности. Коммерческая тайна и способы ее
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. Кәсіпкерлік защиты. Финансирование предпринимательской
мәдениеті және этикасы.
деятельности.
Культура
и
этика
предпринимательства.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Баязитова И.А.
Нурахметова Г.С.
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Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства
Оқу мақсаты / Учебная цель
студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, овладение студентами методологией и
стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел практикой
эффективного
управления
деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді пайдалану поведением и взаимодействием людей путем
арқылы адамдардың мінез-құлқын және өзара эффективного использования лидерских
әрекеттесуін тиімді басқару әдістемесі мен качеств, стилей, методов влияния на уровне
практикасын меңгеру
предприятия, региона и страны в целом
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После завершения курса обучающиеся
білімалушылар
будут
басқарудың
барлық
деңгейлеріндегі - понимать сущность и методы научного
ұйымдардағы көшбасшылық мәселелерін подхода к теоретическому и практическому
теориялық және практикалық шешуге ғылыми решению проблем лидерства в организациях
көзқарастың мәні мен әдістерін түсінеді;
на всех уровнях управления;
- басқарушылық міндеттерді шешу үшін -использовать основные теории лидерства и
көшбасшылық
пен
биліктің
негізгі власти для решения управленческих задач;
теорияларын қолданады;
- критически оценивать личные достоинства и
- жеке басының артықшылықтары мен недостатки;
кемшіліктерін сыни бағалайды;
- работать в коллективе; анализировать
- ұжымда жұмыс істейді; әлеуметтік маңызды социально значимые проблемы и процессы,
мәселелер мен үдерістерді талдайды, топтық эффективно организовать групповую работу
динамика үдерістерін және команданы на основе знания процессов групповой
қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде динамики и принципов формирования
топтық жұмысты тиімді ұйымдастырады;
команды;
тұлғааралық,
топтық
және анализировать
и
проектировать
ұйымдастырушылық
коммуникацияларды межличностные,
групповые
и
талдайды және жобалайды.
организационные коммуникации
- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие - обладать навыками делового общения;
болады; әр түрлі жағдайларға байланысты многообразными стилями управления в
басқарудың алуан түрлі стильдеріне ие болады; зависимости от различных ситуаций;
көшбасшылық қасиеттерді зерттеу әдістері мен методами и методиками исследования
әдістемелеріне, көшбасшылық қабілеттерді лидерских качеств, технологиями развития
дамыту технологияларына ие болады.
лидерских способностей
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Көшбасшылықтың
табиғаты мен
мәні. Природа и сущность лидерства. Лидерство и
Көшбасшылық
және
менеджмент. менеджмент.
Традиционные
концепции
Көшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. лидерства.
Инновационные
концепции
Көшбасшылықтың
инновациялық лидерства.
Группы,
команды
и
концепциялары. Топтар, командалар және командообразование. Развитие лидера.
команда құру. Көшбасшының дамуы.
Лидерство при осуществлении изменений.
Өзгерістерді
жүзеге
асыру
кезіндегі Проблемы лидерства.
көшбасшылық. Көшбасшылық мәселелері.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Есімхан Г.Е.
Тобылов К.Т.
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Әлеуметтік-экономикалық статистика / Социально-экономическая статистика / Socioeconomic statistics
Оқу мақсаты / Учебная цель
статистикалық зерттеудің маңызды әдістері формировать целостные представления об
туралы тұтас түсінік қалыптастыру және важнейших
методах
статистического
оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді исследования и применение их для анализа
талдау,
негізгі
пропорциялар
мен социально-экономических
процессов,
заңдылықтарды анықтау үшін қолдану.
выявления
основных
пропорций
и
закономерностей.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды - применять глубокие знания основ общей
мәселелерді және үдерістерді талдау үшін теории
статистики,
экономики
и
экономика және экономикалық ғылым, экономической науки для анализа социальностатистиканың жалпы теория негіздерінің значимых проблем и процессов, происходящих
терең білімін қолдана алады;
в обществе;
- қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды - анализировать социально-значимые проблемы
мәселелер мен процестерді талдау қабілеттілігі и процессы, происходящие в обществе, и
және олардың болашақтағы дамуын болжауға прогнозировать возможное их развитие в
мүмкіндігі болады;
будущем);
- Қазақстандағы экономикалық ғылымының
- проводить теоретические и прикладные
қазіргі заманғы жетістіктері саласындағы
исследования в области современных
теориялық және қолданбалы зерттеулер
достижений экономической науки в
жүргізе алады
Республике
Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономикадағы статистикалық әдістер
Статистические методы в экономике
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Әлеуметтік-экономикалық статистиканың
Теоретические
основы
социальнотеориялық негіздері. Ұлттық шоттар жүйесі,
экономической
статистики.
Система
негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері
национальных счетов, основные макроХалық статистикасы.Еңбек шараның
экономические
показатели.Статистика
статистикасы.Ұлттық байлық статистикасы
населения.Статистика рынка труда.Статистика
Шығын және аралық тұтыну статистикасы
национального богатства.Статистика затрат и
Қызмет және тауар өндіру статистикасы
промежуточного
потребления.Статистика
Тауар және ақша айналымы статистикасы
производства товаров и услуг.Статистика
Халықтың өмір деңгейінің статистикасы
товарного и денежного обращения.Статистика
Өнеркәсіптің тиімділік статистикасы
уровня жизни населения.Статистика эффекБаға статистикасы
тивности отрасли.Статистика эффективности
промышленности.Статистика цен
Постреквизиттері / Постреквизиты
Деректерді талдау және бизнесті жоспарлау
Анализ данных и бизнес планирование
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Байкин А.К.
Байкин А.К.
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Экономикадағы ақпараттық технологиялар/Информационные технологии в экономике /
Information Technologies in Economics
Оқу мақсаты / Учебная цель
мекемені басқаруда заманауи ақпараттық
понимание роли современных информационных
жүйелерді түсіну рөлі, кооперативті
систем в управлении предприятиями,
ақпараттық жүйелерді енгізу әдістерімен
ознакомление с методами внедрения
танысу; өндірісті басқарудағы негізгі
корпоративных информационных систем;
ақпараттық жүйелермен, АЖ-ді жобалау
ознакомление с основными информационными
және құру принциптерімен танысу; күрделі системами управления производством,
экономикалық есептердің шешімін іздеу
принципами создания и проектирования ИС;
үшін қолданылатын заманауи жүйелермен
ознакомление с современными системами
танысу.
поддержки принятия решений и применением их
для отыскания решения сложных экономических
задач.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
-мекемені басқарудағы ақпараттық жүйенің -выявлять недостатки информа-ционной системы
кемшіліктерін ашу; ақпараттық жүйелердің управления предприятием; ориентироваться в
кооперативтік түрлерінде және типтерінде типах и видах корпоративных информационных
шарлау,
анализ
және
кооперативті систем, приобрести навыки анализа и выбора
ақпараттық жүйелерді таңдау дағдларын корпоративных информа-ционных систем
қалыптастырады.
-знает структуру построения информационной
-мекеменің
ақпараттық
жүйесінің системы организации, роль компьютерных
құрылымын, мекемеде ақпараттық ағымды систем управления информационными потоками
басқаратын компьютерлік жүйенің рөлін, на предприятии, методы внедрения
ақпараттық жүйелерді енгізу тәсілдерін, информационных систем, как инструмента
мекемеде ақпараттық және материалдық оптимизации движения и использования
ағымды қолдана алады
материальных и информационных потоков на
предприятии
Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономикадағы статистикалық әдістер
Статистические методы в экономике
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Экономикалық санаты ретіндегі ақпарат. Информация, как экономическая категория. Роль
Мекемені
басқаруда
ақпараттың
рөлі. информации в управлении предприятием. Хранение
Ақпаратты сақтау және тарату. Компьютерлік и распространение информации. Компьютерные
желілер.
Желілердің
артықшылықтары. сети. Преимущества сетей. Основные сервисы
Интернеттің негізгі қызмет көрсетуі және Интернет и их использование предприятиями.
олардың мекемемен қолдануы. Төлемді Платежные системы и интернет банкинг. Критерии
жүйелер және интернет банкинг. Мекеменің качества интернет представительств предприятий и
ақпараттық
жүйесі.
Автоматизацияның организаций.
Информационная
система
тәсілдері. Мекемеге ақпараттық жүйелерді предприятия. Особенности и варианты внедрения
енгізудің нұсқалары мен ерекшеліктері.
информационных систем на предприятии.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Біріктірілген салық жүйесін ұйымдастыру
Организация интегрированной налоговой системы
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жамбаева А.К.
Жамбаева А.К.

Офис-менеджмент/ Офис-менеджмент/ Office management
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Оқу мақсаты / Учебная цель
Кәсіпорындарда құжат айналымын
Сформировать у студентов теоретические знания
ұйымдастыру және шаруашылық жүргізудің
и практические навыки в области организации
қазіргі жағдайында іскерлік қарым-қатынас
документооборота на предприятиях и деловому
саласында студенттердің теориялық білімі
общению
в
современных
условиях
мен практикалық дағдыларын қалыптастыру. хозяйствования.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- іскерлік этикет ережелерін;
- правила делового этикета
-ұйымдастырушылық-өкімдік сипаттағы
- правильно составлять и оформлять документы
және жеке тектік құжаттарды дұрыс
организационно-распорядительного характера и
құрастыруды және рәсімдеуді;
личного происхождения
- іскерлік және коммерциялық хаттарды
-составлять и оформлять деловые и
құрастыруды және рәсімдеуді;
коммерческие письма
- іскерлік этикет ережелерін қолдануды;
- использовать правила делового этикета
- ұйымдастырушылық және өкімдік
- навыками составления организационной и
құжаттаманы жасауды, еңбек қатынастары
распорядительной документации, составления
бойынша құжаттарды жасау, құжаттаманы
документов по трудовым отношениям,
басқару, ойлау мәдениеті, іскерлік Этикет
управления документацией, культуры
дағдыларын біледі.
мышления, делового этикета
Пререквизиттері / Пререквизиты
Қазақ тілінде іс құжатын жүргізу
Делопроизводство на казахском языке
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Кез-келген
компанияның
басқару Эффективная деятельность аппарата управления
аппаратының тиімді қызметі құжаттармен любой фирмы зависима от правильной
жұмысты дұрыс ұйымдастыруға байланысты. организации
работы
с
документами.
Іс жүзінде ақпараттық көздермен, шешімдерді Практически ни одна технологическая функция
дайындаумен және қабылдаумен байланысты управления, связанная с информационными
бірде-бір технологиялық басқару функциясы источниками,
подготовкой
и
принятием
құжаттаусыз аяқталмайды. Меншік нысанына решений, не обходится без документирования.
немесе шаруашылық жүргізу нысанына, Независимо от формы собственности или формы
белгілі бір ұйым қызметінің ерекшелігіне хозяйствования, специфики деятельности той
қарамастан, осы субъект жасаған кез-келген или иной организации, эффект любой сделки,
мәміленің әсері, ең алдымен, оның совершаемой данным субъектом прежде всего
қаншалықты
сауатты
және
барабар будет зависеть от того, насколько грамотно и
ресімделгеніне
байланысты
болады. адекватно она оформлена документально.
Сондықтан кез – келген маман, әсіресе Поэтому,
всякий
специалист,
особенно
экономикалық бағыт кеңсе менеджментінің экономической направленности обязан знать
негіздерін білуі керек.
основы офис – менеджмента.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Ж.А. Утебаева
Ж.А. Утебаева

Салық есебі негіздері/Основы налогового учета/ Basics of tax accounting
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Оқу мақсаты / Учебная цель
болып табылады: студенттердің салық есебін является: приобретение навыков студентами
жүргізу дағдыларын игеруі, оны
ведения налогового учета, который обязаны
корпоративті табыс салығын төлеуші болып
вести все юридические лица, являющиеся
табылатын барлық заңды тұлғалар салық
плательщиками корпоративного подоходного
кезеңінде кірістер мен шегерімдерді, демек
налога, в течение налогового периода для
салық салынатын кірісті қалыптастыру үшін
формирования
доходов
и
вычетов
и,
жүргізуге міндетті.
следовательно, налогооблагаемого дохода.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- озық технологиялар саласында білім алу - достаточную подготовку для приобретения
үшін жеткілікті дайындық
знаний в области передовых технологий;
- кәсіпорындарда салық есебін жүргізу - генерировать практические и теоретические
негіздеріне қатысты практикалық және навыки относительно основ ведения налогового
теориялық дағдыларды қалыптастыру; нақты учета на предприятиях; отражать хозяйственные
уақыт
режимінде
шаруашылық операции в режиме реального времени, что
операцияларды көрсету, бұл есептік деректер позволит
на
основе
учетных
данных
негізінде шаруашылық жүргізуші субъектінің осуществлять краткосрочное прогнозирование
есеп және салық саясатын қысқа мерзімді учетной и налоговой политики хозяйствующего
болжауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді; субъекта;
заполнения
форм
налоговой
салық есептілігі нысандарын толтырады.
отчетности.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері
Основы бухгалтерского учета
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
1-Модуль Қазақстан Республикасының Модуль 1 Налоговая система Республики
салық жүйесі қалыптасу кезеңдері және Казахстан
этапы
становления
и
қазіргі жай - күйінің сипаттамасы
характеристика современного состояния
Салық есебі және оның ақпараттық жүйедегі Налоговый учет и его место в информационной
орны. Салық есебінің рөлі мен пәні.Есеп системе. Роль и предмет
налогового
және салық саясаты. Салықтық есепке алу учета.Учетная и налоговая политика. Методы
әдістері.Салықтық
есепке
алуды налогового учета.Организация налогового учета
ұйымдастыру
Модуль 2 Особенности косвенных налогов в
2-Модуль Қазақстан Республикасындағы Республике Казахстан
жанама салықтардың ерекшеліктері
Налоговый учет налога на добавленную
Қосылған құн салығын (ҚҚС) салықтық стоимость
(НДС).
Налоговый
учет
есепке алу. Корпоративтік табыс салығының корпоративного подоходного налога.
салықтық есебі.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Салық салуды талдау және оңтайландыру
Анализ и оптимизация налогообложения
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.
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Шаруашылық субъектілердегі салық есебі / Налоговый учет в хозяйствующих субъектах /
Tax accounting in business entities
Оқу мақсаты / Учебная цель
Шаруашылық субъектілердегі салық жүйесін исследовать порядок учета поступлений налоговых
және есепке алу тәртібін, салық төлемдерінің, платежей хозяйствующего субъекта с помощью
түсімдерінің көмегімен салық жүйесін зерттеу налоговой системы.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- салық есептілігі нысандарын толтыру -знать
системузаполнения
форм
налоговой
бойынша ҚҚС-мен
шот
фактуралар отчетности по НДС и реестров счетов-фактур;
тізімдерінін жүйесі; алушылардың кіріс система учета получателей доходов у источника
көзінен есепке алу жүйесі; электрондық выплаты; система формирования электронных форм
салық есептің нысандарын қалыптастыру налоговой отчетности.
- применять основные принципы и навыки
жүйесін біледі;
- негізгі принциптер және өздігінен жұмыс самостоятельной работы, самоорганизации и
істеу
дағдыларын
қолдану,өзін-өзі организации выполнения поручений; навыками
Ұйымдастыру тапсырмаларын орындау; қр работы с Налоговым кодексом РК, методическими
салық кодексіне, әдістемелік ұсыны рекомендациями налоговой службы РК по
Мдарымен қр салық қызметтері бойынша применению соответствующих глав второй части
қолдануға тиісті басшыларының екінші Налогового кодекса.
- готовы сформулировать проблему и способность
бөлігінде салық кодексін дағдылау.
-дайын мәселені тұжырымдау және оны показать пути ее решения; практические навыки в
шешу жолдарын; практикалық дағдыларды оформления форм и регистров налогового учета,
рәсімдеу нысандары мен тіркелімдер налоговых расчетов; составления налоговой
салықтарын
есептеуді;
салық отчетности, исправления ошибок в налоговых
декларацияларын
мен
есептеулердегі декларациях и расчетах.
қателерді түзете, алады.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері
Основы бухгалтерского учета
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салық төлеушілер салық және басқа да Налогоплательщики получили возможность платить
бюджетке төленетін міндетті төлемдерді ҚР налоги и производить другие обязательные платежи
жетекші банктерінің интернет-сервистері в бюджет в реальном времени через интернетарқылы нақты уақыт режимінде төлеуге сервисы ведущих банков республики Казахстан. Все
мүмкіндік алды. Бұның барлығы салық это способствует эффективному решению основных
қызметінің негізгі міндетерін тиімді шешу задач налоговой службы хозяйствующего субъекта,
кезінде көмектеседі,соның ішінде: ююджетке по снижению налоговой бремени, соответствие
салық түсімдерінің көлемінің ұлғаюы, темпа роста поступлений темпу роста ВВП.
түсімдердің өсу қақынымен ЖІӨ-нің өсу
қарқынының сәйкестігі.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Қаржылық есеп 2
Финансовый учет 2
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.
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Біріктірілген салық жүйесін ұйымдастыру/Организация интегрированной налоговой системы/
Organization of an integrated tax system
Оқу мақсаты / Учебная цель
мыналар болып табылады: біріктірілген
является: исследовать порядок учета поступлений
салықтық ақпараттық жүйе арқылы
налоговых платежей с помощью интегрированной
салықтық түсімдерді есепке алу тәртібін
налоговой информационной системы
зерттеу
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- ҚҚС АЖ-ҚҚС бойынша салық есептілігі - ИС НДС - система заполнения форм налоговой
нысандарын және шот-фактуралар тізілімін отчетности по НДС и реестров счетов-фактур
толтыру жүйесі
- применять основные принципы и навыки
өзіндік
жұмыстың,
өзін-өзі самостоятельной работы, самоорганизации и
ұйымдастырудың және тапсырмаларды организации выполнения поручений
орындауды
ұйымдастырудың
негізгі - генерировать практические и теоретические
қағидаттары мен дағдыларын қолданады;
навыки
относительно
основ
ведения
-интеграцияланған салық жүйесін жүргізу интегрированной налоговой системы; отражать
негіздеріне қатысты практикалық және хозяйственные операции в режиме реального
теориялық дағдыларды қалыптастырады; времени, что позволит на основе учетных данных
нақты уақыт режимінде шаруашылық осуществлять краткосрочное прогнозирование
операцияларды көрсету, бұл есептік учетной и налоговой политики хозяйствующего
деректер негізінде шаруашылық жүргізуші субъекта; заполнения форм налоговой отчетности
субъектінің есеп және салық саясатын қысқа
мерзімді
болжауды
жүзеге
асыруға
мүмкіндік
береді;
салық
есептілігі
нысандарын толтырады.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономикадағы ақпараттық технологиялар
Информационные технологии в экономике
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салық салудағы Ақпараттық жүйелер.
Информационные
системы
в
Салық
саласындағы
ақпараттық налогообложении. Информационные технологии
технологиялар. Кеден одағының сыртқы в
налоговой
сфере.
Интегрированной
және өзара саудасының интеграцияланған информационной системы внешней и взаимной
ақпараттық
жүйесі.
Халықаралық торговли Таможенного союза. Международная
экономикалық
интеграция.
Қазақстан экономическая интеграция. Интегрированная
Республикасының
Интеграцияланған Налоговая Информационная Система Республики
Салықтық Ақпараттық Жүйесі
Казахстан
Постреквизиттері / Постреквизиты
Экономикалық талдау
Экономический анализ
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.
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"Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп" білім беру траекториясының
модульдері / Модули
образовательной траектории 1
"Учет в коммерческопроизводственном секторе"
1С: Бухгалтерия/ lC:Accounting
Оқу мақсаты / Учебная цель
осы пән бойынша негізгі түжырымдамалар мен обеспечить необходимый уровень подготовки
қағидаттарды, теориялық және тәжірибелік студентов по теоретическим и практическим
сүрақтарды студенттерге жетілдіріп үйрету
вопросам этой науки, освоение основных
концепций и принципов
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- "1С: Бухгалтерия" бағдарламасында жаңа -создавать новую информационную базу в
ақпараттық
база
құру
және
есептеу программе «1С: Бухгалтерия» и проводить
параметрлерін баптауды жүргізе алады
настройку параметров учета;
"1С:
Бухгалтерия"
бағдарламасында - вести в автоматизированном режиме ведение
бухгалтерлік операциялар мен проводкаларды первичной
документа-ции;
формировать
қалыптастырады;
бухгалтерские операции и проводки в программе
стандартты
есептерді
қалыптастыру; «1С: Бухгалтерия»;
ақпараттық базаны түсіру және деректерді - формировать стандартные отчеты; производить
қалпына келтіреді;
выгрузку
информационной
базы
и
- регламенттелген, салықтық, статистикалық восстановление данных;
есептілікті қалыптастырады
-формировать регламентированную, налоговую,
статистическую отчетностью.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері
Основы бухгалтерского учета
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Бағдарламаның
негізгі
терминдері
мен Основные термины и понятия программы.
ұғымдары.
Ақпараттық
базаны
жұмысқа Подготовка информационной базы к работе.
дайындау.
Ұйым қызметкерлерінің кадрлық Кадровый учет работников организации.
есебі. Кассалық және банктік операцияларды Учет кассовых и банковских операций. Учет
есепке алу. Еңбек ақы есебі. Контрагенттермен заработной
платы.
Учет
расчетов
с
есеп айырысуды есепке алу. Сатып алушылармен контрагентами. Учет расчетов с покупателями и
және жеткізушілермен есеп айырысуды есепке поставщиками. Учетная процедура запасов. Учет
алу. Қорларды есепке алу. Негізгі құралдар мен основных средств и нематериальных активов.
материалдық емес активтерді есепке алу. Дайын Учет выпуска и реализации готовой продукции .
өнімді шығаруды және өткізуді есепке алу. Регламентные операции и отчетность
регламенттік операциялар және есептілік
Постреквизиттері / Постреквизиты
1С:Кәсіпорында конфигурлеу және
Конфигурирование и администрирование в 1С:
администрирлеу, Салық есеп беруінің өндеу
Предприятие, Система обработки налоговой
жүйесі, Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және
отчетности, Учет и налогообложение в сфере
салық салу
предпринимательства
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Бұл курс бойынша сабақтар практикалық Занятия по данному курсу проходят в учебной
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті барлық лаборатории, где установлена программная
конфигурациялары
бар
1С:Кәсіпорын платформа
1С:Предприятиея,
со
всеми
бағдарламалық платформасы орнатылған оқу конфигурациями,
необходимых
для
зертханасында өтеді. Зертханалық сабақтар формирования
практических
навыков.
қарастырылған, тапсырмалар мен кейстер Предусмотрены
лабораторные
занятия,
әзірленді.
разработаны сквозные задачи и кейсы.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е.
Жусупбекова Г.Е.
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2"Мемлекеттік аудит" білім беру траекториясының
модульдері / Модули
образовательной траектории 2 "Государственный аудит"
1С Бухгалтерия:Мемлекеттік мекеме/ 1СБухгалтерия:Государственное учреждение / 1C
Accounting:Public institution
Оқу мақсаты / Учебная цель
осы ғылымның теориялық және практикалық
обеспечить необходимый уровень подготовки
мәселелері бойынша студенттерді дайындаудың студентов по теоретическим и практическим
қажетті деңгейін қамтамасыз ету, негізгі
вопросам этой науки, освоение основных
тұжырымдамалар мен қағидаттарды меңгеру
концепций и принципов
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- Қазыналық, бюджеттік және дербес -знать Ведение учета казенных, бюджетных и
мекемелердің есебін жүргізу; Қаржылық автономных учреждений; Ведение обособленного
қамтамасыз ету көздері бойынша оқшауланған учета по источникам финансового обеспечения;
есеп жүргізу; шығыстарды санкциялауды Учет санкцио-нирования расходов; Учет
есепке алу; бюджеттік деректерді жеткізу және операций доведения бюджетных данных и
кассалық орындау операцияларын есепке алу; кассового исполнения; Учет нефинансовых
қаржылық емес активтерді есепке алу; Жалақы, активов,Учет расчетов по заработной плате,
и
денежному
довольствию;
стипендиялар және ақшалай үлес бойынша стипендиям
Налоговый
учет
налога
на
прибыль
по
есеп айырысуларды есепке алу; ҚР СК 25тарауына сәйкес кіріс әкелетін қызмет приносящей доход деятельности в соответствии с
бойынша пайда салығын есепке алу; гл. 25 НК РК; Возможность сдачи отчетности в
электронном виде.
Есептілікті
электронды
түрде
тапсыру
- применять централизованный учет. Ведение
мүмкіндігін біледі
учета деятельности группы учреждений в
мемлекеттік,
муниципалдық
келісімединой информационной базе;
шарттарды есепке алу ерекшеліктерімен,
- готовы сформулировать проблему и
мемлекеттік,
муниципалдық
келісімспособность показать особенностями учета
шарттардың тізілімі үшін қағаз тасығыштарда
государственных, муниципальных контрактов,
және
электрондық
түрде
мәліметтерді
формированием сведений для реестров
қалыптас-тырумен; кредиттік мекемелермен,
государственных, муниципальных контрактов
қаржы
органдарымен,
қазынашылық
на бумажных носителях и в электронном виде;
органдарымен
электрондық
құжат
электронным документооборотом с кредитайналымымен:
бастапқы
құжаттарды,
ными учреждениями, финансовыми органами,
бухгалтерлік есеп және регламент-телген
органами казначейства: автоматически формиесептілік тіркелімдерін; салық органдарымен
ровать
первичныедокументы,
регистры
электрондық құжат айналымын; алдын ала,
бухгалтерского учета и регламентированной
ағымдағы және кейінгі бақылаудың көп
отчетности; электронным документооборотом с
деңгейлі
жүйесін
автоматты
түрде
налоговыми органами; многоуровневой систеқалыптастырады
мой
предварительного,
текущего
и
последующего контроля.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері
Основы бухгалтерского учета
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
"Мемлекеттік мекеменің 1С:Бухгалтерия-сы " «1С:Бухгалтерия государственного учреждения»
дербес баланста тұрған, республикалық, өңірлік обеспечивает автоматизацию бухгалтерского
немесе жергілікті бюджеттерден, сондай-ақ учета
государственных
(муниципальных)
мемлекеттік бюджеттен тыс Қордың бюджетінен учреждений, состоящих на самостоятельном
қаржыландырылатын
мемлекеттік балансе, финансируемых из республиканского,
(муниципалдық) мекемелердің бухгалтерлік или местного бюджетов, а также из бюджета
есебін автоматтандыруды қамтамасыз етеді.
государственного внебюджетного фонда.
Постреквизиттері / Постреквизиты
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1С:Кәсіпорында конфигурлеу және
Конфигурирование и администрирование в 1С:
администрирлеу бюджеттік мекемелерде,
Предприятие
в бюджетных организациях,
Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық
Информационные системы в налоговом учете и
жүйелер
аудите
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Бұл курс бойынша сабақтар практикалық
Занятия по данному курсу проходят в учебной
дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті
лаборатории, где установлена программная
«Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін
платформа 1С:Предприятиея, с конфигурацией
бухгалтерлік есеп» конфигурациясы
«Бухгалтерский учет для государственных
1С:Кәсіпорын бағдарламалық
учреждений Казахстана», необходимых для
платформасында орнатылған оқу
формирования практических навыков.
зертханасында өтеді. Зертханалық сабақтар
Предусмотрены лабораторные занятия,
қарастырылған, тапсырмалар мен кейстер
разработаны сквозные задачи и кейсы.
әзірленді.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е.
Жусупбекова Г.Е.
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2. 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 3 курса
"Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп" білім беру траекториясының
модульдері / Модули образовательной траектории 1 "Учет в коммерческопроизводственном секторе"
1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу / Конфигурирование и
администрирование в 1С: Предприятие / Configuration and administration in the 1C:
Enterprise
Оқу мақсаты / Учебная цель
1С:Кәсіпорын платформасында конфигурлеу формирование суммы знаний об основных
және
әкімшілеу
әдістерінің,
бизнес- принципах
конфигурирования
и
процесстерді құрастырудың негізгі сұрақтары проектирования
бизнес-процессов
на
бойынша білім қалыптастыру.
платформе 1С: Предприятие.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
бизнес-жоспарлау
механизмін проектировать
метаданных
с
пайдалануымен
метадеректерді
жобалау, использованием
механизмов
бизнес1С:Кәсіпорын
жүйесінде
бағдарламалау, планирования, программирование в системе
1С:Кәсіпорын жүйесінде әкімшілеу, бастапқы 1С: Предприятие, администрирование в
деректерді енгізу технологиясын
системе 1С: Предприятие, технологию ввода
-1С:Кәсіпорын платформасын орнату және исходных данных;- производить отладку и
баптайды, 1С:Кәсіпорын платформасында настройку 1С: Предприятие, создавать
программалық қосымшаларды құрастырады, программные приложения на платформе 1С:
жіңішке, жуан, кластерлік клиент-серверлік Предприятие, устанавливать и настраивать
жұмыс тәртібін орнатады.
тонкий, толстый, кластерный клиентбизнес-процестерді
жобалайды,
1С: серверный режим работы; - решать
кәсіпорында
конфигурациялау
және комплексные задачи по проектированию
әкімшілендіру бойынша, заманауи клиент- бизнес- процессов, конфигурированию и
серверлік платформаларда дербес жобаларды администрированию в 1С: Предприятие, в
әзірлеудегі кешенді міндеттерді шешеді.
разработке самостоятельных проектов на
современных клиент-серверных платформах
Пререквизиттері / Пререквизиты
1С:Бухгалтерия
1С:Бухгалтерия
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Аталған пән кең тараған 1С:Кәсіпорын, клиент- Настоящий курс рассматривает комплекс
серверлік ақпараттық жүйені үйренуге основных
вопросов,
относящихся
к
қатысты,
таратылған
және
мобильді изучению самой распространенной клиентқосымшаларды жобалау әдістеріне қатысты, серверной информационной системы – 1С:
жүйені әкімшілеу және конфигурлеуіне Предприятие,
приемам
и
методам
қатысты негізгі сұрақтар тізімін қарастырады. проектирования
распределенных
и
мобильных приложений, конфигурирования
и администрирования системы.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Салық есеп беруінің өндеу жүйесі
Система обработки налоговой отчетности
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
зертханалық жұмыстар арнайы зертханаларда
лабораторные
работы
проводятся
в
өткізіледі.
специализированных лабораториях.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Кузенбаев Б.А.
Кузенбаев Б.А.
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Салық есеп беруінің өңдеу жүйесі / Система обработки налоговой отчетности/ The
processing system of tax reporting
Оқу мақсаты / Учебная цель
салықтық есепке алу теориясы, салық салуды
приобретение специальных знаний в
нормативтік реттеу, сондай-ақ салықтық
области теории налогового учета,
тексерулер жүргізуді ұйымдастыру саласында
нормативного регулирования
арнайы білім алу.
налогообложения, а также организации
проведения налоговых проверок.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
-салық есебінде пайдалану үшін бухгалтерлік - извлекать информацию из данных
есеп деректерінен ақпарат алады; ағымдағы бухгалтерского учета для использования ее в
салық есебінін тіркелімдерін жүргізеді; салық налоговом учете; вести регистры текущего
төлеушілерді тіркейді; дербес шоттарын налогового учета; осуществлять регистрацию
жүргізеді;
налогоплательщиков;
ведение
лицевых
- біріктірілген салықтық ақпараттық жүйені счетов;
нормативтік реттеу жай-күйі мен даму - знать состояние и перспективы развития
жолдарын
біледі,
есеп
айырысудағы системы
нормативного
регулирования
нормативтік актілердің негізгі талаптарын интегрированной
налоговой
жүзеге асырады; ҚР ҚМ Салық комитетінін информационной
системы,
основные
ақпараттық
жүйелерді
орнату
және требования
нормативных
актов
к
жаңартудағы әдістемелік тәсілдерін біледі.
осуществлению расчетов; организационно- салық төлеушілерді тіркеу және есепке алу методическими подходами к установке,
кезінде; электрондық құжат айналымында; настройке и обновлению информационных
салық есептілігі деректерін; аудиторлық және систем Налогового комитета МФ РК.
салықтық бақылауда енгізеді және өңдейді.
при
регистрации
и
учете
налогоплательщиков;
в
электронном
документообороте; вводе и обработке данных
налоговой отчетности; аудиторском и
налоговом контроле.
Пререквизиттері / Пререквизиты
1С:Бухгалтерия, 1С:Кәсіпорында конфигурлеу 1С:Бухгалтерия, Конфигурирование и
және администрирлеу
администрирование в 1С: Предприятие
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салықтардың экономикалық мәні және табиғаты. Экономическая сущность и природа налогов.
Қазақстан Республикасының салық жүйесі: Налоговая система Республики Казахстан:
қалыптасу
кезеңдері,
қазіргі
жай-күйінің этапы
становления,
характеристика
сипаттамасы. Салық саясаты және оның современного состояния. Налоговая политика и
мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге ее роль в реализации экономической политики
асырудағы рөлі.
государства.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және
Учет
и
отчетность
по
налоговым
eceп беру
обязательствам
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
Сабақтар мамандандырылған зертханада
Занятия проводятся в специализированной
өткізіледі, зертханалық сабақтар және тікелей
лаборатории, предусмотрены лаборатоные
салық төлеушінің кабинетінде жұмыс
занятия и работа непосредственно в кабинете
қарастырылған
налогоплательщика
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е.
Жусупбекова Г.Е.
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Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық салу / Учет и налогообложение в сфере
предпринимательства / Accounting and taxation in the field of entrepreneurship
Оқу мақсаты / Учебная цель
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне Формирование навыков ведения бухгалтерского
бухгалтерлік есеп жүргізу және салық салу
учета и налогообложения субъектов малого и
дағдыларын қалыптастыру
среднего предпринимательства
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің - знать основные нормативные документы,
қызметін реттейтін негізгі нормативтік регулирующие деятельность субъектов малого и
құжаттарды біледі;
среднего предпринимательства;
- шағын және орта бизнес кәсіпорындарында - правильно оформлять документы по учету
шаруашылық операцияларды есепке алу хозяйственных операций на предприятиях
бойынша құжаттарды дұрыс рәсімдейді;
малого и среднего бизнеса;
шағын
және
орта
бизнес - рассчитывать суммы налогов на предприятиях
кәсіпорындарындағы
салық
сомасын малого и среднего бизнеса
есептейді.
1С:Бухгалтерия,

Пререквизиттері / Пререквизиты
1С:Бухгалтерия,

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Кәсіпкерлік
субъектілерінің
қызметін Нормативно-правовое
регулирование
нормативтік-құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік деятельности субъектов предпринимательства.
субъектілерін құру және тарату. Кәсіпкерлік Создание
и
ликвидация
субъектов
субъектілері қызметінің жекелеген түрлерін предпринимательства.
Лицензирование
и
лицензиялау және сертификаттау. Кәсіпкерлік сертификация отдельных видов деятельности
саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру субъектов предпринимательства. Организация и
және жүргізу. Кәсіпкерлік саласында салық ведение бухгалтерского учета
в сфере
салудың жалпыға бірдей белгіленген жүйесі. предпринимательства.
Общеустановленная
Арнаулы салық режимі.
система
налогообложения
в
сфере
предпринимательства. Специальный налоговый
режим.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Экономикалық саласында бухгалтерлік есеп Бухгалтерский учет в отраслях экономики
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
тәжірибелі-мамандарды шақыру
Приглашение специалистов-практиков
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Байкин А.К.
Ладаненко Е.И.
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2"Мемлекеттік аудит" білім беру траекториясының модульдері / Модули
образовательной траектории 2 "Государственный аудит"
1С:Кәсіпорында конфигурлеу және администрирлеу бюджеттік мекемелерде /
Конфигурирование и администрирование в 1С: Предприятие в бюджетных организациях/
Configuration and administration in the 1C: Enterprise
Оқу мақсаты / Учебная цель
«1С: Қазақстанның мемлекеттік мекемелері формирование навыков конфигурирования и
үшін бухгалтерлік есеп» платформасында проектирования
бизнес-процессов
на
конфигурлеу және әкімшілеу әдістерінің, платформе «1С: Бухгалтерский учет для
бизнес-процесстерді құрастырудың негізгі государственных учреждений Казахстана».
машықтарын қалыптастыру.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- 1С:Кәсіпорын жүйесінде бағдарламалайды, программировать
в
системе
1С:
1С:Кәсіпорын жүйесінде әкімшілеу, бастапқы Предприятие, администрировать в системе
деректерді енгізу технологиясын қолданады
1С: Предприятие, технологию ввода исходных
-1С:Кәсіпорын платформасын орнатады және данных.
баптайды, кластерлік клиент-серверлік жұмыс - производить отладку и настройку 1С:
тәртібін орнатады
кластерный клиент-серверный режим работы
- 1С: кәсіпорында бюджеттік процестерді решать
комплексные
задачи
по
жобалайды,
конфигурациялайды
және проектированию бюджетных- процессов,
әкімшілендіреді, заманауи клиент - серверлік конфигурированию и администрированию в
платформаларда дербес жобаларды әзірлеу 1С:
Предприятие,
в
разработке
бойынша кешенді міндеттерді шешеді.
самостоятельных проектов на современных
клиент-серверных платформах
Пререквизиттері / Пререквизиты
1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме
1С Бухгалтерия: Государственное
учреждение
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Аталған пән кең тараған 1С:Кәсіпорын, Настоящий курс рассматривает комплекс
ақпараттық
жүйені
үйренуге
қатысты, основных вопросов, относящихся к изучению
таратылған және мобильді қосымшаларды информационной системы – 1С: Предприятие,
жобалау әдістеріне қатысты, жүйені әкімшілеу приемам
и
методам
проектирования
және конфигурлеуіне қатысты негізгі сұрақтар распределенных и мобильных приложений,
тізімін қарастырады. Мемлекеттік сатып алу конфигурирования и администрирования
және бюджетті игеру порталын баптау және системы. Настройка и регистрация на портале
тіркеу..
государственных
закупок
и
освоения
бюджета.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық
Информационные системы в налоговом учете
жүйелер
и аудите
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
зертханалық жұмыстар арнайы зертханаларда
лабораторные
работы
проводятся
в
өткізіледі.
специализированных лабораториях.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е
Жусупбекова Г.Е
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"Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс/ Бюджетная система и бюджетный процесс/
The budget system and budget process"
Оқу мақсаты / Учебная цель
Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесінде формирование
у студентов глубоких
бюджеттік құрылыс, бюджет процесі, кірістерді теоретических знаний и практических навыков
жұмылдыру және шығындарды бюджеттік в области бюджетного устройства, бюджетного
қаржыландыру саласында студенттердің терең процесса, мобилизации доходов и бюджетного
теориялық
білімдері
мен
практикалық финансирования затрат в бюджетной системе
дағдыларын қалыптастыру.
Республики Казахстан.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- Қазақстан Республикасының бюджет жүйесінің - Владеть теоретическими и практическими
жұмыс істеуінің теориялық және практикалық вопросами функционирования бюджетной
мәселелерін меңгеру, бюджеттің кірістері мен системы Республики Казахстан, рассматривать
шығыстарын,
болжау
және
жоспарлау доходы и расходы бюджета, особенности
ерекшеліктерін қарайды;
прогнозирования и планирования.
- бастапқы құжаттарды дұрыс қолданады, - правильно применять первичные документы,
бюджет және бюджет жүйесінде жақсы хорошо ориентироваться в системе бюджета и
бағдарланады.
бюджетной системы.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Қаржы
Финансы
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Мәні мен мағынасы. Бюджеттік құрылғы. Сущность и значение. Бюджетное устройство.
Бюджет
құрылымы.
Қазақстан Структура бюджета. Принципы построения
Республикасының Бюджет жүйесін құру бюджетной системы Республики Казахстан.
принциптері. Бюджеттік жүйені басқару Органы управления бюджетной системы.
органдары.Бюджет кірістері мен шығыс- Состав доходов и расходов бюджета.
тарының құрамы. Кірістер мен шығыстарды Распределение доходов и расходов между
бюджеттер арасында бөлу. Бірыңғай бюджеттік бюджетами.
Единая
бюджетная
жіктеу. Қаржыландыру жоспарларының түрлері классификация. Виды планов финансирования
жеке қаржыландыру жоспарларына, түсімдердің Порядок
внесения
изменений
в
жиынтық жоспарына және міндеттемелер мен индивидуальные
планы
финансирования,
төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық сводный план поступлений и сводные планы
жоспарларына өзгерістер енгізу тәртібі. Екінші финансирования
по
обязательствам
и
деңгейдегі
банктерде
немесе
банк платежам. Открытие и закрытие счетов
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге государственных учреждений в банках второго
асыратын ұйымдарда мемлекеттік мекемелердің уровня или организациях, осуществляющих
шоттарын ашу және жабу. Бюджет кірістері және отдельные виды банковских операций. Доходы
оларды болжамдау. Білім беру, денсаулық бюджета
и их прогно зирование.
сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру және Финансирования
образования,
здравоәлеуметтік көмек, тұрғын үй-коммуналдық охранения, социального обеспечения и
шаруашылық, мәдениет, спорт және ақпараттық социальной помощи, жилищно-коммунального
кеңістікті қаржыландыру.Басқару органдарын хозяйства, культуры, спорта и информақаржыландыру.
ционного
пространства.
Финансирование
органов управления.
Постреквизиттері / Постреквизиты
Макроэкономикалық талдау
Макроэкономический анализ
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е
Жусупбекова Г.Е
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Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық жүйелер/Информационные системы в
налоговом учете и аудите /Information systems in tax accounting and audit
Оқу мақсаты / Учебная цель
Едәуір шығындарды талап етпейтін ҚР Формирование
навыков
управления
заңнамасының өзгерістеріне бейімделудің информационными системами – с высокой
жоғары дәрежесімен Ақпараттық жүйелерді степенью
адаптации
к
изменениям
басқару дағдыларын қалыптастыру.
законодательства
РК,
не
требующих
значительных затрат.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
бухгалтерлік
есептің
ақпараттық иметь
достаточную
подготовку
для
технологиялары саласында білім алу үшін приобретения
знаний
в
области
жеткілікті дайындығы болады;
информационных технологий бухгалтерского
- аудиттелетін объектіні есепке алудың учета;
жекелеген учаскелерін (қорларды, ақша - группировать и проверять отдельные участки
қаражатын, дебиторлық берешекті есепке алу учета аудируемого объекта (движение по счетам
шоттары бойынша қозғалыс); топтастыра және учета запасов, денежных средств, дебиторской
тексере алады
задолженности);
- аудиттелетін кәсіпорынның бухгалтерлік -производить комплексную проверку всех
есебінің
барлық
объектілерін
кешенді объектов бухгалтерского учета аудируемого
тексеруді жүргізеді;
предприятия;
- аудиттелетін компанияның бағдарламалық -оценивать работу отдельных работников в
өніміндегі жеке жұмысшылардың жұмысын программном продукте аудируемой компании и
бағалайды және т. б.
т. д.
Пререквизиттері / Пререквизиты
1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме,
1С Бухгалтерия: Государственное учреждение,
Кәсіпорында конфигурлеу және
Конфигурирование и администрирование в 1С:
администрирлеу бюджеттік мекемелерде
Предприятие в бюджетных организациях
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
"Салық
есептілігін
өңдеу ИС
“Сервисы
обработки
налоговой
сервистері"АЖ,салықтық
әкімшілендірудің отчетности”,ИС Промышленная платформа
ақпараттық жүйелерін интеграциялаудың интеграции информационных систем налогового
өнеркәсіптік платформасы АЖ. Wеb АЖ - администрирования. ИС Wеb-портал Комитета
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі государственных
доходов
Министерства
Мемлекеттік кірістер комитетінің порталы . финансов Республики Казахстан . ИС WEB
WEB АЖ "салық төлеушінің кабинеті" приложение «Кабинет налогоплательщика».
қосымшасы. "Электрондық шот-фактураларды «Информационная система по приему и
қабылдау және өңдеу жөніндегі ақпараттық обработке электронных счетов-фактур»(ИС
жүйе" (ЭШФ АЖ). Акциз АЖ.Деректерді ЭСФ).
ИС Акциз.Аудит в условиях
компьютерлік өңдеу жағдайындағы Аудит"; компьютерной обработки данных»; «Проведение
"компьютерлердің көмегімен аудит жүргізу"; аудита с помощью компьютеров»; «Оценка
"тәуекелді бағалау және ішкі бақылау; риска и внутренний контроль; характеристика и
компьютерлік және ақпараттық жүйелер учет среды компьютерной и информационной
ортасының сипаттамасы және есебі".
систем».
Постреквизиттері / Постреквизиты
Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және
Учет и отчетность по налоговым обязательствам
eceп беру
Курстың ерекшеліктері / Особенности курса
тәжірибелі-мамандарды шақыру
приглашение специалистов-практиков,
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е
Жусупбекова Г.Е
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«Есеп және аудит саласындағы мамандандыру» модулі/ модуль «Специализация в
области учета и аудита»
Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық практикум / Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету / Laboratory workshop on accounting
Оқу мақсаты / Учебная цель
болашақ
мамандарда
әртүрлі
меншік формирование у будущих специалистов
нысанындағы
ұйымдардың
бухгалтерлік практических навыков по методологии и
қаржылық есебін ұйымдастыру және әдіснамасы организации бухгалтерского финансового
бойынша
практикалық
дағдыларды учета деятельности организаций различных
қалыптастыру, басқару шешімдерін қабылдау форм
собственности,
использованию
үшін есептік ақпаратты пайдалану.
учетной
информации
для
принятия
управленческих решений.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
обучающиеся будут
білімалушылар
- ұйымның есеп саясатын әзірлеу және негіздеу - использовать систему знаний о принципах
үшін бухгалтерлік қаржылық есеп принциптері бухгалтерского финансового учета для
туралы білім жүйесін пайдаланады; барлық разработки и обоснования учетной политики
организовывать
и
меншік нысанындағы ұйымдарда бухгалтерлік организации;
бухгалтерский
учет
в
есепті ұйымдастыру және жүзеге асырады; осуществлять
есептік процесті іске асыруды қамтамасыз ете организациях всех форм собственности;
отырып, есептік-экономикалық жұмыстың использовать прогрессивные формы и
прогрессивті нысандары мен
әдістерін методы учетно-экономической работы,
пайдаланады; ақша, материалдық және қаржы обеспечивая реализацию учетного процесса;
ресурстарын пайдалану кезінде заңдылықтың контролировать соблюдение законности при
сақталуын бақылайды; бухгалтерлік есепті использовании денежных, материальных и
ресурсов;
составить
оның белгіленген нысанға сәйкестігін және финансовых
ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ете бухгалтерскую отчетность, обеспечивая ее
отырып жасайды; есепке алу-экономикалық соответствие установленной форме и
қызметке байланысты мәселелер бойынша достоверность информации; самостоятельно
дербес шешім қабылдауға, өз пікірін жазбаша принимать решения по вопросам, связанным
және ауызша баяндауға, есептер мен с учетно-экономической деятельностью,
излагать свое мнение письменно и устно,
баяндамалармен сөз сөйлеуге міндетті.
выступать с отчетами и докладами.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1,2 Основы бухгалтерского учета, Финансовый
учет1,2
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Бұл пән теориялық және әдіснамалық база Данная дисциплина должна рассматриваться
ретінде қарастырылуға тиіс, оның көмегімен как теоретическая и методологическая база,
және соның негізінде кәсіпорынның қаржылық с помощью и на основе которой можно
жағдайы, кәсіпорынның материалдық және получить достоверные данные о финансовом
ақшалай ресурстарын есепке алу, сақтау және состоянии
предприятия,
об
учете,
пайдалану туралы нақты мәліметтер алуға сохранности и использовании материальных
болады. Пәннің міндеті алған білімдерінің и денежных ресурсов предприятия. Задача
негізінде студент, болашақ маман бухгалтерлік дисциплины и в том, чтобы на основании
есепті жүргізу және кәсіпорынның бухгалтерлік полученных знаний студент, будущий
(қаржылық) есебін жасау кезінде ықтимал специалист мог избежать возможных
қателер мен бұзушылықтарды болдырмауы тиіс.
ошибок и нарушений при ведении
бухгалтерского учета и
составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
предприятия.
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Постреквизиттері / Постреквизиты
Бухгалтерлік сараптама
Бухгалтерская экспертиза
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е.
Жусупбекова Г.Е.

Салықтық аудит / Налоговый аудит / Tax audit
Оқу мақсаты / Учебная цель
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аудиторлық бақылаулардың жалпы әдістемелері обеспечение глубоких знаний в области
мен ұйымдастыру облысында терең білімдермен организации и общей методики аудиторских
қамтамасыз ету, аудиторлық бақылауларды проверок, приобретение первичных навыков по
жүргізудің бастапқы дағдыларын алу және проведению
аудиторских
проверок
и
өндірісті басқарудағы нәтижелерді қолдану.
использованию результатов в управлении.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
успешного
завершения
курса
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
обучающиеся будут
білімалушылар
- нарықтық экономика жағдайында аудит ролін, - понимать роли аудита в условиях рыночной
достоверности
финансовой
ресурстардың барлық түрлерін мақсатқа сәйкес экономики,
отчетности;
және заңды қолдануының бақылау мен сақтау
міндеттерін,
қаржылық
есеп
берудің -давать оценку существующей системе
шынайылығын түсінеді;
налогообложения экономического субъекта;
-экономикалық субъекттің салық салу жүйесін -проверять и подтверждать правильности
бағалау; бюджетке және бюджеттік емес қорларға исчисления
и
уплаты
экономическим
салықтар
мен
алымдардың
экономикалық субъектом налогов и сборов в бюджет и
субъектпен төленуі мен есептеудің шынайылығын внебюджетные фонды;
растау мен бақылайды;
Пререквизиттері / Пререквизиты
Аудит
Аудит
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салықтық аудит: мақсаттары, міндеттері, бастапқы Налоговый аудит: цели, задачи, исходная
ақпарат. Экономикалық субъекттің салық салу информация. Общий анализ элементов системы
жүйесі элементтерін талдау. Салықтық төлемдерді налогообложения экономического субъекта.
есептеу әдістерінің шынайылығын бағалау. Құжат Оценка правильности методики исчисления
айналымы жүйесін талдау, салықтарды төлеу мен налоговых
платежей.
Анализ
системы
есептеуге жауапты қызметтің функциялары мен документооборота, изучение функции и
өкілеттіліктерін
зерттеу.
Ұйымның
салық полномочия
служб,
ответственных
жүйесіндегі
күрделі
мәселелерін
талдау. за исчисление и уплату налогов. Анализ
Экономикалық субъекттің орнатылған формалары проблемных участков в налоговой системе
бойынша салықтық есепті бақылау. Салықтық организации. Проверка налоговой отчётности,
құқық
бұзушылық
және
жауапкершелік. представленной экономическим субъектом
Аудиторлық тексерісті жоспарлау. Салықтық по установленным формам. Выборка в аудите.
аудитке ілеспе қызмет.
Планирование аудиторской проверки. Услуги,
сопутствующие налоговому аудиту
Постреквизиттері / Постреквизиты
Мемлекеттік аудит
Государственный аудит
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е.
Байкин А.К.

«Санация және сараптама» модулі / модуль «Санация и Экспертиза»
Бухгалтерлік сараптама / Бухгалтерская экспертиза /Аccounting expertise
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Оқу мақсаты / Учебная цель
экономикалық
қылмыстар
болуына Приобретение студентами, теоретических и
(болмауына) байланысты дәлелдер жинау практических знаний по методике и организации
үшін
бухгалтер
сарапшыға
қажетті проведения
бухгалтерской
экспертизы,
әдістемелерді
ұйымдарда бухгалтерлік необходимых эксперту-бухгалтеру для сбора
сараптау
жүргізу
және
теориялық, доказательств
о
наличии
(отсутствии)
тәжірибелік білімді студенттер меңгеруі
экономических преступлений
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
сараптаудың жалпы және жеке сипаттары знать общие и частные характеристики
қылмыстық (азаматтық) іс дәлелінің жинағы экспертизы как способа сбора доказательств о
ретінде, оның мәні қаржылық және уголовным (гражданским) делам, сущность,
процессуалдық аспектілерімен анықтайды;
которой
определяется
финансовыми
и
процессуальными аспектами;
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп бойынша зертханалық
Лабараторный практикум по бухгалтерскому
практикум
учету
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Бухгалтерлік талдау:оның мәні, пәні және Бухгалтерская экспертиза: ее сущность, предмет и
әдісі. Бухгалтерлік сраптауды ұйымдастыру. метод. Организация бухгалтерской экспертизы.
Бухгалтерлік
сараптауды
жүргізудің Технология
проведения
бухгалтерской
технологиясы. Бухгалтерлік сраптаудың экспертизы.
Исследовательская
часть
зерттеу
бөлімі:
ақша
құралдары бухгалтерской
экспертизы:
исследование
операцияларын зерттеу; есеп берілетін операций с денежными средствами; исследование
сомалары операцияларын зерттеу, еңбекақы операций с подотчетными суммами, исследование
төлемдері және бюджеттік төлемдері операций по учету расчетов с персоналом по
операцияларын
зерттеу;
тауарлы- оплате труда и расчетов с бюджетом;
материалдық құндылықтар есебі бойынша исследование операций по учету товарнооперацияларын зерттеу; негізгі құралдардың материальных ценностей; исследование операций
есебі бойынша операцияларды зерттеу по учету основных средств; исследование
жеткізушілер мен мердігерлермен есеп операций по учету расчетов с поставщиками и
бойынша операцияларды зерттеу; өндіріс подрядчиками; исследование операций по учету
және жүзеге асыру есебі
бойынша процесса производства и реализации. Заключение
операцияларды зерттеу. Сраптау нәтижелері по результатам экспертизы и его реализация
бойынша қорытындылау және оны жүзеге
асыру.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Кажикова Ж.Н.
Жусупова Г.Б.

Банкроттықты есепке алу және бағалау/Учет и оценка банкротства / Accounting and
assessment of bankruptcies
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Оқу мақсаты / Учебная цель
кәсіпорында кризис
болған
жағдайда сформировать навыки ведения и организации
студенттердің халықаралық және отандық учетного и аналитического процесса на уровне
стандарттар
бойынша
есептік
және мировых стандартов учета и отечественных
аналитакалық процесін құрастыруды үйрету
критериев выявления кризисного состояния
организации.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
успешного
завершения
курса
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
обучающиеся
будут
білімалушылар
негiзгi тұжырымдамалар және бухгалтерлiк знать основные концепции и принципы
есептiң
қағидалары;
банкроттықтың бухгалтерского учета; порядок отражения в
процессiнде
бухгалтерлiк
есебiндегi бухгалтерском учете процесса банкротства;
шағылысулар
тіртібі;
кәсiпорынның специфику учёта и отчётности предприятия при
банкроттықта өзгешелік есеп беру мен есепке банкротстве; особенностей состава и содержания
алады; банкроттық кәсiпорындағы құрамның финансовой отчетности предприятия-банкрота,
оценки статей.
ерекшелiктерi қаржылық есеп бередi.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Қаржылық есеп 1,2
Финансовый учет 1,2
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
ҚР-дағы кәсiпорындардың банкроттығын Нормативно-правовое регулирование банкротства
нормативтiк
заңға
сүйеніп
реттеу. предприятий в РК. Риски в предпринимательской
Кәсiпкерлiктегi тәуекелдерi. Банкроттықты деятельности.
Основы
организации
учета
процедураларын өткізгенде кәсіпорынның операций по проведению процедур банкротства.
негізгі операциялық есебі. Банкроттықты Бухгалтерский учет операций по проведению
процедураны
өткізгендегі
операцияның процедур банкротств. Мировое соглашение и учет
бухгалтерлік есебі. Несие берушінің талабын операций погашения требований кредиторов.
көтеру операциясының әлемдік келісімі мен Ликвидация юридического лица и бухгалтерский
есебі.
Сотқа
дейiн
санацияның учет
ликвидационных
процедур.
Меры
операцияларының банкроттықтың ескертуi государственной поддержки неплатежеспособных
және
есепке
алуы
болуы
мүмкiн. предприятий в целях сохранения перспективных
Кәсiпорынның
қаржы
сауығуындағы товаропроизводителей.
Критерии
оценки
бухгалтерлiк
есебі.
Ұйымның вероятности банкротства организации.
банкроттығының ықтималдығының бағалау
белгiлерi.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Кажикова Ж.Н.
Кажикова Ж.Н.

3. 4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные
дисциплины для студентов 4 курса
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Бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші субъектілерді интепритациялау жүйесі /
Система интепритации хозяйствующих субъектов в бухгалтерском учете/ System of
business entities ' interpretation in accounting
Оқу мақсаты / Учебная цель
бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші
исследовать порядок учета поступлений
субъектілерді түсіндіру арқылы салық
налоговых платежей с помощью интерпретации
төлемдерінің түсімдерін есепке алу тәртібін
хозяйствующих субъектов в бухгалтерском
зерттеу
учете
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- озық технологиялар саласында білім алу үшін - достаточную подготовку для приобретения
жеткілікті дайындайды;
знаний в области передовых технологий;
- бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші - генерировать практические и теоретические
субъектілерді түсіндіруді жүргізу негіздеріне навыки
относительно
основ
ведения
қатысты
практикалық
және
теориялық интерпретации хозяйствующих субъектов в
дағдыларды генерациялайды; нақты уақыт бухгалтерском учете; отражать хозяйственные
режимінде
шаруашылық
операцияларды операции в режиме реального времени, что
көрсету, бұл есептік деректер негізінде позволит на основе учетных данных
шаруашылық жүргізуші субъектінің есеп және осуществлять краткосрочное прогнозирование
салық саясатын қысқа мерзімді болжауды учетной и налоговой политики хозяйствующего
жүзеге асыруға мүмкіндік береді; салық субъекта;
заполнения
форм
налоговой
есептілігі нысандарын толтырады.
отчетности..
Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономикалық теория, микроЭкономическая теория, микромакроэкономика, қаржы
макроэкономика, финансы
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Нормативтік-құқықтық база хязяйствующих Нормативно-правовая база хязяйствующих
субъектілерінің бухгалтерлік есепте. Еңбек субъектов в бухгалтерском учете. Субъекты
қатынастарының
субъектілері.
Еңбек трудовых
отношений.
Основания
қатынастарының пайда болу негіздері. возникновения
трудовых
отношений.
Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық Государственная
поддержка
жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл агропромышленного
комплекса
и
шаруашылығына
жатпайтын
түрлерін несельскохозяйственных
видов
мемлекеттік
қолдау.
Кәсіпкерлік предпринимательской деятельности в сельской
субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары местности. Формы и способы защиты прав
мен
тәсілдері.
Кәсіпкерлік
қызметтегі субъектов
предпринимательства.
шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық Налогообложение хозяйствующих субъектов в
салу
предпринимательской деятельности
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру /Организация предпринимательской деятельности/
Organization of business activities
Оқу мақсаты / Учебная цель
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Студенттерге
бәсекелі
ортада Обучение студентов теоретическим основам и
кәсіпорындардың кәсіпкерлік қызметін практическим навыкам организации
ұйымдастырудың теориялық негіздері мен предпринимательской деятельности предприятий
практикалық дағдыларын үйрету
в конкурентной среде
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- кәсіпкерліктің құқықтық базасының знать
основы
законодательной
базы
негіздерін біледі;
предпринимательства;
- алған білімдерін тиімді іскерлік
-применять полученные знания для построения
белсенділікті
қалыптастыру
үшін эффективной предпринимательской деятельности .
қолданады.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Экономика
қызметінің
негізгі Фундаментальные проблемы функционирования
проблемалары. Капитал. Нарық ұсынысы экономики. Капитал. Рынок Спрос и предложение.
мен ұсынысы. Бәсекелестік және монополия. Конкуренция
и
монополия.
Кәсіпкерлік: түсінігі, мәні, ұйымдастырудың Предпринимательство:
понятие,
сущность,
негізгі түрлері мен формалары. Бизнес основные виды и формы организации. Риски в
тәуекелдері. Коммерциялық құпия және оны предпринимательской
деятельности.
қорғау тәсілдері. Бизнесті қаржыландыру. Коммерческая тайна и способы ее защиты.
Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы.
Финансирование
предпринимательской
деятельности.
Культура
и
этика
предпринимательства.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Нурахметова Г.С.
Нурахметова Г.С.

Кәсіпкерлік құқық/ Предпринимательское право/Business Law
Оқу мақсаты / Учебная цель
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студенттерді актуалды
мәселелермен
таныстыру және кәсіпкерлік қатынастарды
реттейтін көптеген нормативтік-құқықтық
актілер арасындағы айырмашылықтарды
айыра білуге оқыту және оларды тәжірибеде
дұрыс қолдануға оқыту.

ознакомить студентов с актуальными проблемами
предпринимательского
права,
научить
их
ориентироваться среди множества нормативных
правовых
актов,
регулирующих
предпринимательство и правильно применять их
на практике

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
успешного
завершения
курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- оқу бағдарламасы шеңберінде құқық классифицировать
и
систематизировать
институттарын классификациялау және правовые институты в рамках изучаемого курса;
жүйелендіреді; негізгі әдістер арқылы основные методы изучения правовых явлений в
құқықты лайықты шеңберінде зерттейді; соответствующей
сфере;
действующие
студенттер осы құқық саласының жеке және нормативные акты, регулирующие отношения в
ерекше
бөлiмдерiнiң
институттарын, сфере предпринимательства; выявлять актуальные
кәсіпкерлік
құқық
қатынастарында проблемы в области предпринимательства
нормаларын
жүзеге
асыру
тәртiбiн, - анализировать и толковать правовые нормы при
құқықтың қайнар көзiмен жұмыс iстеудiң работе с нормативными правовыми актами,
түбегейлi тәжiрибесiн, кәсіпкерлік құқық составлять и решать различные задачи и
нормаларын түсiндiрудiң тәжiрибелiк бiлiм упражнения в рамках изученной тематики;
алады;
применять нормы предпринимательского права;
-материалдарды өз бетінше зерттеу, қазіргі находить и использовать необходимые
қолданыстағы заңдардың қолданылуына нормативные правовые акты, пользоваться
қажетті; тәжiрибелiк қызмет процесiнде рекомендуемой литературой.
кәсіпкерлік құқық нормаларын қолдана
алуы керек қолдана білуі керек; кәсіпкерлік
қатынастарды соттарда, прокуратурада және
өзге де мемлекеттiк органдарда қолдану
тәжiрибесiнде, Қазақстанның кәсіпкерлік
құқық органдарында алдағы уақытта
дамуының
негiзгi
бағыттарын
және
перспективасынмен танысу шеберлiгiн
алады.
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Кәсіпкерлік
құқықтың
түсінігі.
ҚР Понятие предпринимательского права. Виды и
кәсіпкерліктің түрлері мен нысандары. Жеке формы
предпринимательства
в
РК.
кәсіпкерлік.
Заңды
тұлғалардың Индивидуальное
предпринимательство.
кәсіпкерлігі. Мемлекеттік кәсіпкерліктің Предпринимательство юридических лиц. Формы
нысандары.
Кәсіпкерлік
бөліміндегі государственного
предприни-мательства.
шаруашылық байланыстары ұйымының Особенности организации хозяйственных связей
ерекшеліктері.
Кәсіпкерлік
қызметті в предпринимательской сфере. Гос.регулирование
мемлекеттік реттеу. Кәсіпкерлік қызметті предпринимательской
деятельности.
мемлекеттік қолдау. Бәсеке құқығының Государственная
поддержка
негіздері.
Тұтынушылардың құқығын предпринимательской деятельности.
Основы
қорғау.
конкурентного права. Защита прав потребителей.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Алдабергенова А.И.
Алдабергенова А.И.
Салық салуды талдау және оңтайландыру/Анализ и оптимизация налогооблажения/ Analysis and
optimization of taxation
Оқу мақсаты / Учебная цель
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салық төлеушілердің салық ауыртпалығын
изучение методов и приемов снижения
төмендету әдістері мен тәсілдерін зерделеу
налогового бремени налогоплательщиков
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- салық есептерінің жай-күйін талдайды;
- анализировать
состоияния
налоговых
басқарушылық
шешімдер
қабылдауға расчетов;
салықтардың әсерін анықтайды;
- определять воздействия налогов на принятие
- кәсіпорынның салық саясатына процессуалдық управленческих решений;
тәсіл дағдысы болады;
- иметь навыки в процессуальном подходе к
инвестициялық
қызметті
салықтық налоговой политике предприятия;
жоспарлауды талдайды;
- анализировать налоговое планирование
- салықтық жоспарлау процесінің сапасы мен инвестиционной деятельности;
тиімділігінің өзгеру өлшемдерін әзірлейді;
- разработывать критерии изменения качества
- салық төлеушінің салық міндеттемелерін и эффективности процесса налогового
оңтайландыруда салық аудитін жүргізеді.
планирования;
- проведение
налогового
аудита
в
оптимизации
налоговых
обязательств
налогоплательщика.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Салық есебі негіздері
Основы налогового учета
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салық өндірісі және оның салық салуды Налоговое производство и его влияние на
оңтайландыруға әсері; салық салынатын базаны оптимизацию
налогообложения;
Анализ
талдау; Салық есептеулерінің жай-күйін талдау; налогооблагаемой базы; Анализ состояния
салық міндеттемелерін төмендету: түсінігі мен налоговых расчетов; Снижение налоговых
түрлері;
салықтық
оңтайландырудың обязательств: понятие и виды; Принципы и
қағидаттары
мен
шектері;
салықтық пределы налоговой оптимизации; Методы
оңтайландыру
әдістері;
салық
салуды налоговой оптимизации; Разработка элементов
оңтайландыру нысаны ретінде ұйымның есеп учетной политики организации как форма
саясатының элементтерін әзірлеу; шарт арқылы оптимизации налогообложения; Оптимизация
салық салуды оңтайландыру. Экономикалық- налогообложения через договор. Методика
құқықтық талдау (сараптама) әдістемесі шарт.
экономико-правового анализа (экспертизы)
договор.
Абаева Г.И.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.

Макроэкономикалық талдау / Макроэкономический анализ / Macroeconomic analysis
Оқу мақсаты / Учебная цель
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қазіргі заманғы макроэкономикалық теориялар
мен
макроэкономикалық
модельдердің
теориялық
білімдерін
қалыптастыру,
макроэкономикалық
процестерді
талдау
дағдыларын дамыту, ғылыми-зерттеу қызметі
шеңберінде міндеттер қою, сондай-ақ оларды
шешу үшін эконометрикалық құралдарды
пайдалану
саласындағы
құзыреттерді
қалыптастыру

формирование
теоретических
знаний
современных макроэкономических теорий и
макроэкономических моделей,
развитие
навыков
анализа
макроэкономических
процессов, постановка задач в рамках научноисследовательской деятельности, а также
формирование компетенций в области
использования
эконометрического
инструментария для их решения

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
обучающиеся будут
білімалушылар
проводить
анализ
основных
- ашық және жабық экономикадағы негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерге талдау макроэкономических показателей в открытой
и закрытой экономике;
жүргізеді;
-әлеуметтік-экономикалық
процестерді - проводить анализ выявление тенденций в
социально-экономических
дамытудағы үрдістерді анықтауға, қазіргі развитии
макроэкономического
заманғы
құралдарды
қолдана
отырып процессов,
моделирования
с
применением
современных
макроэкономикалық
модельдеуге
талдау
инструментов
жүргізеді.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс
Бюджетная система и бюджетный процесс
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Инфляция мен жұмыссыздықты мемлекеттік Изучает
вопросы
государственного
реттеу мәселелерін, жиынтық шамаларды регулирования инфляции и безработицы,
экономикалық талдауды және алынған экономический анализ совокупных величин и
қорытындыларды мемлекеттік экономикалық возможность
применения
полученных
саясатта қолдану мүмкіндігін; бюджет және выводов в государственной экономической
ақша-кредит саясатының ұлттық экономикаға политике; анализ механизма воздействия
әсер ету тетігін талдауды, тұрақтылық, бюджетной и денежно-кредитной политики
жұмыспен қамту, экономикалық өсу қарқыны на национальную экономику, исследование
проблемалары
бойынша,
оның
ішінде различных
теоретических
направлений
неоклассикалық және монетаристік модельдер «новой макроэкономики» по проблемам
бойынша "жаңа Макроэкономиканың" әртүрлі стабильности,
занятости,
темпов
теориялық бағыттарын зерттеуді зерделейді.
экономического роста, в том числе в
неоклассических и монетаристских моделях.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Курмангалиева А.К.
Курмангалиева А.К.

Электронды бизнес /Электронный бизнес/E-business
Оқу мақсаты / Учебная цель
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әлеуметтік желілер мен интернетсформировать знания и навыки по применению
маркетингті, электрондық коммерцияда
социальных сетей и интернет-маркетинга,
іздеу жүйелері мен мобильді қосымшалар
сервисов поисковых систем и мобильных
сервистерін қолдану бойынша білім мен
приложений в электронной коммерции
дағдыларды қалыптастыру
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- электронды коммерция кәсіпорыны үшін
-составлять и анализировать бизнес-план для
бизнес-жоспар құру және талдайды;
предприятия электронной коммерции;
- электрондық коммерция алаңында
- использовать системы сбора и анализа данных
деректерді жинау және талдау жүйелерін
посещаемости площадки
пайдалану, оның ішінде веб-талдау
электронной коммерции, в том числе
құралады;
инструменты веб-аналитики;
- кәсіпорындарда электрондық коммерция
- разрабатывать план мероприятий по
жүйелерін енгізу бойынша іс-шаралар
внедрению систем электронной коммерции на
жоспарын әзірлейді.
предприятиях
Пререквизиттері / Пререквизиты
Менеджмент және маркетинг
Менеджмент и маркетинг
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Кіріспе, курстың мақсаттары. Электрондық Введение, цели курса. Теория и практика
коммерцияның теориясы мен практикасы, электронной коммерции, Основные технологии
электрондық
коммерцияның
негізгі электронной коммерции. Модели бизнеса и
технологиялары.
Электрондық монетизации
в
электронной
коммерции.
коммерциядағы бизнес және монетизация Пользовательский
опыт
в
электронной
модельдері. Электрондық коммерциядағы коммерции. Роль маркетинга в электронной
пайдаланушы тәжірибесі. Электрондық коммерции. роль продукта в электронной
коммерциядағы
маркетингтің
рөлі. коммерции. Интернет-маркетинг. Социальная
электрондық коммерциядағы өнімнің рөлі. коммерция. Мобильная коммерция
Интернет-маркетинг. Әлеуметтік сауда.
Мобильдік коммерция
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Сеитова Г.Т
Сеитова Г.Т

Балансты талдау/Анализ баланса/ Balance sheet analysis
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Оқу мақсаты / Учебная цель
Студенттердің кәсіпорын теңгерімін талдау,
Формирование у студентов знаний и навыков
объектінің ағымдағы жай-күйін және
анализа
баланса
предприятия,
оценки
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін оны
текущего состояния объекта и ожидаемых
дамытудың күтілетін перспективаларын
перспектив его развития для принятия
бағалау білімдері мен дағдыларын
управленческих решений
қалыптастыру
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- есеп пен аудиттің негізгі принциптерін біледі; - знать основные принципы учета и аудита;
- бухгалтерлік есеп пен аудиттің объектілері - объекты и методы бухгалтерского учета и
мен
әдістерін,
қаржылық
есеп
беру аудита,- элементы финансовой отчетности.
элементтерін біледі.

Экономикалық талдау

Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономический анализ

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Нарықтық экономика жағдайындағы балансты Содержание, предмет и задачи анализа
талдаудың мазмұны, мәні және міндеттері. баланса в условиях рыночной экономики.
Қаржылық талдау әдістемесі мен әдістемесі. Методология и методика финансового
Ұйымның қаржылық есептілігі қаржылық анализа. Финансовая отчетность организации
талдаудың ақпараттық базасы ретінде. Баланс как информационная база финансового
активтерінің құрамы мен құрылымының анализа. Анализ динамики состава и
динамикасын талдау. Жиынтық капиталды структуры
активов баланса. Анализ
және оның элементтерін талдау. Баланстың совокупного капитала и его элементов. Анализ
өтімділігін
талдау.
Ұйымның
төлем ликвидности
баланса.
Анализ
қабілеттілігін, қаржылық тұрақтылығын және платежеспособности,
финансовой
несиелік қабілеттілігін талдау.
устойчивости
и
кредитоспособности
организации.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.
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Деректерді талдау және бизнес-жоспарлау/Анализ данных и бизнес планирование / Data
analysis and business planning
Оқу мақсаты / Учебная цель
Әлемдік және отандық жетістіктерді ескере Обучение основам знаний современных
отырып,
бизнес-процестерді
талдаудың, методов и средств анализа,
жетілдірудің және басқарудың заманауи совершенствования и управления бизнесәдістері мен құралдары туралы білім негіздерін процессами с учетом мировых и
оқыту.
отечественных достижений.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
-ұйымдарға сауалнама жүргізу, ақпараттық
- проводить обследование организаций,
қажеттіліктерді анықтайды;
выявлять информационные потребности;
- қолданбалы мәселелердің шешімін рәсімдеу
проводить формализацию и реализацию
және жүзеге асырады;
решения прикладных задач;
жобаның
өмірлік
циклінің
барлық
- выполнять работы на всех стадиях
кезеңдерінде жұмыстарды орындайды.
жизненного цикла проект.
.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Әлеуметтік-экономикалық статистика
Социально-экономическая статистика
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
қазіргі
заманғы
бизнес-жоспарлаудың изучает теоретические аспекты современного
теориялық аспектілерін және әртүрлі типтегі бизнес-планирования
и
практические
бизнес-жоспарларды, сондай-ақ стандартты рекомендации к методике составления
және арнайы бизнес-жоспарлардың жеке различных типов бизнес-планов, а также
бөлімдерін
құру
әдістемесіне
арналған отдельных разделов как типового, так и
практикалық
ұсыныстарды
(белгілі
бір специальных бизнес-планов (составленных
мақсаттар үшін жасалған) зерттейді.
для определенных целей).

Нурахметова Г.С.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Нурахметова Г.С.
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Контроллинг/Контроллинг/ Controlling
Оқу мақсаты / Учебная цель
Кәсіпорынның әртүрлі қызметтері мен Формирование
системных
знаний
по
бөлімшелерінің
жедел
стратегиялық концептуальным
основам
управления
мақсаттарға қол жеткізу қызметін біріктіру, современным предприятием на основе
үйлестіру және бағыттау негізінде заманауи интегрирования, координации и направления
кәсіпорынды басқарудың тұжырымдамалық деятельности
различных
служб
и
негіздері
бойынша
жүйелі
білімді подразделения предприятия на достижение
қалыптастыру.
оперативных стратегических целей.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- кәсіпорындарда бақылау жүйесін енгізу - разбираться в области внедрения системы
саласын талдайды;
контроллинга на предприятиях;
- бақылау саласында есепке алудың заманауи - будут владеть комплексом современных
әдістері кешенін меңгеретін болады.
методов учета в сфере контроллинга.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Басқару есебі 1
Управленческий учет 1
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Басқару жүйесінің тұжырымдамасы. Бақылау Концепция
системы
контроллинга.
объектілерін жіктеу. Басқару есебі бақылаудың Классификация
объектов
контроллинга.
негізі ретінде. Жоспарлау және бюджеттеу Управленческий
учет
как
основа
жүйесі. Жедел бақылаудың әдістемелік контроллинга. Система планирования и
құралдары.
Кәсіпорынның
қаржы- бюджетирования.
Методические
шаруашылық
жағдайының
сараптамалық инструменты оперативного контроллинга.
диагностикасы. Инвестициялық жобаларды Экспертная
диагностика
финансовобақылау. Кәсіпорында бақылау жүйесін хозяйственного состояния
предприятия.
қалыптастыру.
Басқарушылық
шешімдер Контроллинг инвестиционных проектов.
қабылдау жүйесіндегі бақылау
Формирование системы контроллинга на
предприятии. Контроллинг в
системе
принятия управленческих решений
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Абаева Г.И.
Абаева Г.И.
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Корпоративтік қаржы/ Корпоративные финансы/Corporate finance
Оқу мақсаты / Учебная цель
Студенттердің теориялық және практикалық Обеспечение теоретической и практической
дайындығын ұйымдастыру, корпоративті подготовки
студентов
в
организации,
қаржыны жоспарлау, оларды тиімді басқару, планировании корпоративных финансов, их
қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу.
эффективном
управлении,
достижении
финансовой устойчивости.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- қаржылық ресурстардың мәнін, оңтайлы − знать сущность, оптимальный состав,
құрамын, құрылымын, қалыптасуын, оңтайлы структуру,
формирование,
оптимальное
бөлінуін және пайдаланылуын біледі;
распределение и использование финансовых
- корпоративтік қаржыны ұйымдастыру мен ресурсов;оценивать
действующие
басқаруды
реттейтін
қолданыстағы нормативные документы и методические
нормативтік құжаттар мен әдістемелік материалы, регулирующие организацию и
материалдарды бағалайды;
управление корпоративными финансами;
- корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың − уметь обосновывать сущность, принципы
мәні мен принциптерін негіздей біледі;
организации корпоративного управления;
- қаржылық жағдайды бағалаудың тиісті − применять соответствующие методики
әдістемелерін қолданады;
оценки финансового состояния;
- нарықтық экономиканың өзгеруі жағдайында - владеть навыками финансовых вычислений и
қаржылық есептеу және оңтайлы қаржылық принятия оптимальных финансовых решений в
шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді.
условиях изменения рыночной экономики.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Қаржы
Финансы
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Корпоративтік қаржы қызметін ұйымдастыру Основы организации корпоративных финансов
негіздері. Корпоративтік басқару. Қаржы- деятельности. Корпоративное управление.
несиелік шешімдерді қабылдауда қаржы- Математические
основы
финансовоэкономикалық
есептеп
шығарудың экономических расчетов при принятии
математикалық негіздері. Корпорацияның ұзақ финансово-кредитных решений. Управление
мерзімді активтерін басқару. Корпорацияның внеоборотными
активами
корпораций.
айналым активтерін басқару. Корпорацияның Управление
оборотными
активами
шығындары,
кірістері
мен
пайдасы. корпораций. Расходы, доходы и прибыль
Корпорацияны
қаржыландырудың
қарыз корпорации.
Заемные
источники
көздері. Корпорацияны қаржылан-дырудың финансирования корпорации. Собственные
меншікті көздері. Корпорация-лардың дамуын источники
финансирования
корпорации.
қаржылық
жоспарлау
және
болжау. Финансовое планирование и прогнозирование
Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау развития корпораций. Оценка финансового
және қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу состояния корпорации и пути достижения
жолдары.
Корпорацияның
дивидендтік финансовой устойчивости.
Дивидендная
саясаты. Корпорацияның тәуекелдері және политика корпорации. Риски корпорации и
олардың салдарын азайту. Корпорацияны минимизация их последствий. Финансовая
қаржылық қайта құрылымдау. Корпорацияның реструктуризация корпорации. Слияние и
қосылуы және жұтылуы.
поглощение корпорации.
Кайырбаева Г.К.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Муратова Д.Д.
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Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия/Enterprise economy
Оқу мақсаты / Учебная цель
нарықтық
бәсекелестік
жағдайында изучение и анализ функций и целей
кәсіпорынның
бәсекеге
қабілеттілігін предприятия, организации заработной платы и
қамтамасыз ете отырып, кәсіпорынның исчисления издержек производства,
функциялары мен мақсаттарын, еңбек определение производственной программы,
ақыны ұйымдастыруды және өндіріс формирование и использование прибыли,
шығындарын
есептеуді,
өндірістік обеспечение конкурентоспособности
бағдарламаны
анықтауды,
пайданы предприятия в условиях рыночной конкуренции
қалыптастыру мен пайдалануды зерттеу
және талдау
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- алған білімдерін кәсіпорынды тиімді
- применять полученные знания для построения
эффективной
системы
расчетов
и анализа
есептеулер мен талдау жүйесін құру үшін
предприятия,
и
обладать
компетенцией,
необходимой
қолдана алады және дәлелдер әзірлеуге,
для выработки аргументов, обоснования путей
кәсіпорынның жұмыс істеу процесінде
решения проблем, возникающих в процессе
туындайтын мәселелерді шешу жолдарын
функционирования предприятия.
негіздеуге қажетті құзыретке ие болады.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Экономикалық талдау
Экономический анализ
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
является самостоятельной
Кәсіпорын экономикасы - бұл тәуелсіз Экономика предприятия
экономической
дисциплиной,
предметом изучения
экономикалық пән, оның пәні - кәсіпорын
которой является деятельность предприятия, процесс
қызметі, экономикалық шешімдерді әзірлеу разработки и принятия хозяйственных решений.
және қабылдау процесі. Пәннің әдіснамалық Методологической основой дисциплины является
негізін диалектикалық әдіс құрайды. диалектический
метод.
Различные
аспекты
производственно-хозяйственной
деятельности
Кәсіпорынның
өндірістік-шаруашылық
қызметінің әр түрлі жақтары олардың өзара предприятия анализируются во взаимосвязи и развитии.
байланысы мен дамуында талданады.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Нурахметова Г.С.
Нурахметова Г.С.
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Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және eceп беру / Учет и отчетность по
налоговым обязательствам / Accounting and reporting of tax liabilities
Оқу мақсаты / Учебная цель
Студенттерде Қазақстан Республикасының Сформировать
у
студентов
базовые
қазіргі заманғы салық жүйесінің даму теоретические знания в области налогов и
үрдістерін, Қазақстанда салықтарды есептеудің налогообложения,
необходимые
для
өзекті мәселелерін түсіну үшін қажетті салық понимания тенденций развития современной
және салық салу саласында базалық теориялық налоговой системы Республики Казахстан,
білімді қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан актуальных проблем исчисления налогов в
Республикасында алынатын салықтар мен Казахстане,
а
также
сформировать
алымдарды есептеу бойынша практикалық практические навыки по исчислению налогов
дағдыларды қалыптастыру.
и сборов, взимаемых в Республике Казахстан.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
− салық есебінде пайдалану үшін бухгалтерлік
− извлекать информацию из данных
есеп деректерінен ақпарат алады;
бухгалтерского учета для использования ее в
− жүргізу тіркелімдері ағымдағы салықтық налоговом учете;
есепке алады;
− вести регистры текущего налогового
− корпоративтік табыс салығы бойынша учета;
декларацияны
қосымшаларымен
бірге
− составлять
декларацию
по
жасайды.
корпоративному подоходному налогу с
приложениями.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Салық есеп беруінің өңдеу жүйесі, Салық
Система обработки налоговой отчетности,
есебіндегі және аудиттегі ақпараттық жүйелер Информационные системы в налоговом учета
и аудите
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Салықтық есепке алу және оның есепке алу Налоговый учет и его место в системе учета;
жүйесіндегі орны; Заңды тұлғаның жылдық Учет
совокупного
годового
дохода
жиынтық табысын есепке алу; Заңды тұлғаның юридического лица; Учет вычетов из
жылдық жиынтық табысынан шегерімдерді совокупного годового дохода юридического
есепке алу; Өткізілген өнім (жұмыстар, лица;
Учет
формирования
затрат
по
қызметтер)
бойынша
шығындарды реализованной продукции, (работ, услуг).
қалыптастыруды есепке алу; Тіркелген активтер Правила налогового учета и вычеты по
бойынша салықтық есепке алу және шегерімдер фиксированным активам.
қағидалары; Алынған кредиттер (қарыздар) үшін Налоговый учет по вознаграждениям (интересу)
сыйақылар (мүдде) бойынша салықтық есепке за полученные кредиты (займы)
алу); Күмәнді талаптар бойынша шегерімдерді Налоговый учет вычетов по сомнительным
салықтық есепке алу; Әлеуметтік төлемдерге требованиям. Налоговый учет вычетов на
шегерімдерді салықтық есепке алу; Әлеуметтік социальные выплаты. Налоговый учет вычетов
сала
шығыстары
бойынша
шегерімдерді по расходам на социальную сферу
салықтық есепке алу; Салықтарды, өтемақы Вычет налогов, штрафов компенсационных
шығыстарының айыппұлдарын және теріс расходов и отрицательной курсовой разницы.
бағамдық айырманы шегеру; Шығындарды Налоговый учет убытков. Декларация по
салықтық есепке алу; Корпоративтік табыс корпоративному подоходному налогу
салығы бойынша декларация.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Байкин А.К
Байкин А.К
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"Коммерциялық- өндірістік секторындағы есеп" білім беру траекториясының
модульдері / Модули
образовательной траектории 1
"Учет в коммерческопроизводственном секторе"
Экономикалық саласында бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в отраслях экономики/
Accounting in economy branches
Оқу мақсаты / Учебная цель
саудада, автотранспорттық кәсіпорындарда, туристік обеспечить необходимый уровень подготовки
және қонақүй бизнесінде, құрылыста теориялық студентов по теоретическим и практическим
және тәжірибелік мәселелерінің қажетті дәрежесімен вопросам организации учета и документооборота
студенттерді қамтамасыз ету.
в торговле, в автотранспортных предприятиях, в
туристическом и
гостиничном бизнесе, в
строительстве.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
успешного
завершения
курса
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После
обучающиеся будут
білімалушылар
- бухгалтерлік есептің негізігі қағидалары мен - применять на практике основные концепции
принципов
бухгалтерского
учета;
тұжрымдамаларын
тәжірибеде и
қолданады;басқару шығындарын қабылдау және анализировать и принимать управленческие
талдайды; ішкі бақылаудың тиімді жүйесін решения; организовать эффективную систему
ұйымдастырады; есеп стандарттарына сәйкес внутреннего контроля; формировать и
представлять финансовую отчетность в
қаржылық есепті құрастырады және ұсынады.
- қазіргі экономика жағдайнда экономика соответствии со стандартами учета;
салаларның құрылымы; нарықтық экономика - структурное строение отраслей экономики в
жағдайында
кәсіпорынның
экономикалық современной экономике; выбирать варианты
наиболее
эффективного
развития
қызметі дамуының тиімді нұсқасын тандайды.
экономической деятельности предприятия в
условиях рыночной экономики;
Пререквизиттері / Пререквизиты

Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық салу Учет
и
налогообложение
предпринимательства
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Коммерциялық субъектердегі есепті ұйымдастыру
міндеттері және негізгі қағидалары. Көтерме
саудадағы тауарлар қозғалысының есебі. Бөлшек
кәсіпорындарадағы тауарлар қозғалысының есебі.
Тауарлардың қозғалысы туралы материалды
жауапты тұлғалардың есеп беруі. Тауарлыматериалдық құндылықтарды түгендеу. Қоғамдық
тамақтандыру кәсіпорындарында тауарларды өндіру
және жүзеге асыру, қоймадағы тауарлар есебі.
Саудадағы шығындар айналымы есебі. Саудадағы
қаржылық нәтижелер есебі.
Туристік бизнесте туристік өнімнің өзіндік құнын
құрайтын шығындар есебі. Туристік өнімді жүзеге
асыру есебі. Турагенттік қызмет есебі. Туристік
бизнестегі делдалдық қызмет есебі. Валюталық
операциялар есебі. Туристік ұйымдардағы қаржылық
нәтижелерінің есебі. Қонақүй қызметі нарығының
құрылу негізлері.
Құрылыс өндірісінің есебі. Құрылыс келісімшарты.
Материалдардың
айналымдылығы,
үстеме
шығындар есебі. Құрылыс материалдарының,
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в

сфере

Основные принципы и задачи организации учета в
(торговых) коммерческих субъектах. Учет
движения товаров и тары в оптовой торговле. Учет
движение товаров на розничных предприятиях.
Отчетность материально-ответственных лиц о
наличии и движении товаров и тары.
Инвентаризация
товарно-материальных
ценностей. Учет товаров в кладовой, производстве
и реализации на предприятиях общественного
питания. Учет издержек обращения в торговле.
Учет финансовых результатов в торговле.
Учет затрат формирующих себестоимость
туристского продукта в туристском бизнесе. Учет
реализации
туристского
продукта.
Учет
турагентской деятельности. Учет посреднической
деятельности в туристском бизнесе. Учет
валютных
операции.
Учет
финансовых
результатов в туристских организациях. Основы
формирования рынка гостиничных услуг. Учет
строительного
производства.
Договор
на
строительства. Учет накладных расходов,
оборачиваемых материалов. Учет затрат в

қосымша өндірістегі шығындар есебі. Қосалқы
ұйымдардың
негізгі
ұйымдармен
есептесу
ерекшеліктері. Автотранспорттық кәсіпорындарда
бұхгалтерлік
қызметті
ұйымдастыру.
Автотранспорттық кәсіпорындарда бұхгалтерлік
құжаттарды
құру.
Автотранспорттық
кәсіпорындарда
бухгалтерлік
есептің
және
қаржылық есеп берудің жүйесі.

Жусупова Г.Б.

подсобных и вспомогательных производствах,
расхода строительных материалов. Особенности
расчетов с субподрядных организаций с
генподрядными организациями. Организация
работы
бухгалтерской
службы
в
автотранспортных
предприятиях.
Состав
бухгалтерской документации в автотранспортных
предприятиях. Документация по учету расчетных
операций. Система бухгалтерского учета и
финансовой отчет четности в автотранспортных
предприятиях.

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупова Г.Б.
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Ішкі аудит / Внутренний аудит / Internal audit
Оқу мақсаты / Учебная цель
осы ғылымның теориялық және практикалық обеспечить необходимый уровень подготовки
мәселелері бойынша студенттердің қажетті студентов по теоретическим и практическим
дайындық деңгейін қамтамасыз ету. Компанияда вопросам этой науки. Дать совокупность
ішкі аудитті ұйымдастыру бойынша мамандарға теоретических знаний и практических навыков,
қажетті теориялық білімдер мен практикалық необходимых специалистам по организации
дағдылардың жиынтығын беру
внутреннего аудита в компании
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар білуі керек: нарықтық
обучающиеся будут знать: понимание роли
экономика жағдайында ішкі аудит ролін,
внутреннего аудита в условиях рыночной
ресурстардың барлық түрлерін мақсатқа сәйкес экономики, его задач в обеспечении
және заңды қолдануының бақылау мен сақтау
сохранности и контроля законности и
міндеттерін, қаржылық есеп берудің
целесообразности использования всех видов
шынайылығын түсінеді;
ресурсов, достоверности финансовой
отчетности;
Пререквизиттері / Пререквизиты
Аудит
Аудит
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Кәсіпорынның
қаржылық-шаруашылық Роль внутреннего аудита в финансовоқызметіндегі ішкі аудитің ролі. Ішкі аудит және хозяйственной деятельности предприятия.
бақылау
қызметтерінің
жұмыстарын Организация работы службы внутреннего
ұйымдастыру. Ішкі аудит және бақылау жүйесі аудита и контроля. Система внутреннего аудита
кәсіпорынның қызмет етуінің негізі ретінде. и контроля как основа функционирования
Компанияларда бизнес-процестерді бақылауын предприятия. Проведение внутреннего аудита и
және
ішкі
аудитін
жүргізу.
Ақша контроля бизнес- процессов в компаниях.
қаражаттарымен байланысты операцияларды Проверка операций с денежными средствами.
тексеру. Өнімдерді (қызмет көрсетулерді) жүзеге Проверка операций по реализации продукции
асыру
бойынша операцияларды
тексеру. (работ, услуг).
Материалдық құндылықтармен байланысты Проверка
операций
с
материальными
операцияларды тексеру. Өзіндік құнды құру ценностями.
Проверка
операций
по
бойынша операцияларды тексеру. Негізгі формированию
себестоимости. Проверка
құралдар
мен
материалдық
активтермен операций с основными средствами и
байланысты операцияларды тексеру. Есеп нематериальными
активами.
Проверка
айырысу және кредиттік операцияларды тексеру. расчетных и кредитных операций.
Ішкі
аудит
және
бақылау
қызметінің Оценка эффективности
работы службы
жұмыстарының тиімділігін бағалау.
внутреннего аудита и контроля.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Кажикова Ж.Н.
Кажикова Ж.Н.

Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу/Финансирование и кредитование инвестиций /
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Financing and Lending Investment
Оқу мақсаты / Учебная цель
студенттерді инвестициялар туралы теориялық обучение студентов принимать решения в области
және практикалық білім негізінде инвестициялау инвестирования на основе теоретических и
саласында шешім қабылдауға үйрету.
практических знаний об инвестициях.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін білім
После успешного завершения курса
алушылар
обучающиеся будут
-инвестициялардың мәнін және олардың көздерін, - знать сущность инвестиций и их источники,
өндірісті ұйымдастырады және жобаны басқарады вопросы организации производства и управления
мәселелерін, дисконттаудың мәнін, қаржылық проектом, сущность дисконтирования, анализ
есептілікті
талдайды,
инвестициялардың финансовой отчетности, методы оценки
экономикалық тиімділігін бағалайды әдістерін, экономической эффективности инвестиций,
жобалардың ерекше түрлерін біледі.
особые виды проектов.
-инвестицияларды қаржыландыру және кредиттеу - выбирать и использовать источники
көздерін таңдайды және пайдаланады, лизингтік финансирования и кредитования инвестиций,
төлемді анықтайды, бизнес-жоспар құру, ақша определять лизинговый платеж, составлять
ағындарын болжайды, күрделі салымдарды бизнес-план, прогнозировать денежные потоки,
экономикалық негіздеу әдістемесін қолданады, применять методику экономического
тәуекелдерді бағалайды.
обоснования капитальных вложений, оценивать
-бизнес-жоспар құру дағдыларында, әдістемесінде, риски.
тәуекелдерді бағалау әдістемесінде инвестициялық - обладать навыками составления бизнес-плана,
жобаларды талдайды.
методикой анализа инвестиционных проектов,
методикой оценки рисков.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Учет и налогообложение в сфере
предпринимательства
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
нарықтық қатынастар жүйесіндегі инвестициялар, инвестиции в системе рыночных отношений,
инвестициялық қызметті қаржыландыру көздері, источники
финансирования
инвестиционной
лизинг,
инвестицияларды
орта
мерзімді деятельности, лизинг, как способ среднесрочного
қаржыландыру тәсілі ретінде; инвестициялық финансирования
инвестиций;
бизнес
жобаны бизнес жоспарлау, өндірістік қызметті планирование
инвестиционного
проекта,
ұйымдастырудың негізгі аспектілері, жобаларды основные аспекты организации производственной
басқару негіздері, инвестициялық жобаның деятельности, основы управления проектами,
құрылымы, оны талдау және өмірлік цикл; структура инвестиционного проекта, его анализ и
инвестициялық жобаларды микроэкономикалық жизненный
цикл;
микроэкономический
іргелі
талдау,
инвестициялық
жобаларды фундаментальный
анализ
инвестиционных
қаржылық-экономикалық
бағалау
ережелері, проектов, правила финансово-экономической
инвестициялық жобалардың ақша ағындары: талдау оценки инвестиционных проектов, денежные
және бағалау; инвестициялар және айналым потоки инвестиционных проектов: анализ и
капиталын басқару, инвестициялық жобалардың оценка; инвестиции и управление оборотным
тиімділігін бағалау әдістері, белгісіздік пен тәуекел капиталом, методы оценки эффективности
жағдайындағы
инвестициялық
жоба, инвестиционных проектов, инвестиционный
инвестициялық жобаның тәуекелін өлшеу және проект в условиях неопределённости и риска,
сандық бағалау, инвестициялық жобалардың кейбір измерение и количественная оценка риска
түрлерінің тиімділігін бағалау ерекшеліктері.
инвестиционного проекта, особенности оценки
эффективности некоторых типов инвестиционных
проектов.

Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық
салу

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Годунов В.В.

Абжанова А.К.

2"Мемлекеттік аудит" білім беру траекториясының модульдері / Модули
образовательной траектории 2 "Государственный аудит"
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Бюджеттік мекемелеріндегі салықтық міндеттемелер бойынша есеп және eceп беру
/Учет и налогообложение в бюджетных организациях/Аccounting and taxation in budgetary
organizations
Оқу мақсаты / Учебная цель
Қаржы
органдарында
Қазақстан Қаржы
органдарында
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
бюджетін Республикасының мемлекеттік бюджетін
атқарудың кәсіби білімі мен іскерлігін атқарудың кәсіби білімі мен іскерлігін
қалыптастыру, салық органдарында салық қалыптастыру, салық органдарында салық
түсімдерін және басқа да міндетті төлемдерді түсімдерін және басқа да міндетті төлемдерді
есепке
алу,
Қазақстан
Республикасы есепке
алу,
Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік бюджетінің кассалық атқарылуын Мемлекеттік
бюджетінің
кассалық
есепке алу.
атқарылуын есепке алу.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- тиімді ішкі бақылау жүйесін ұйымдастырады; - организовывать эффективную систему
- есепке алу стандарттарына сәйкес қаржылық внутреннего контроля;
есептілікті қалыптастыру және ұсынады;
- формировать и представлять финансовую
нарықтық
экономика
жағдайында отчетность в соответствии со стандартами
кәсіпорынның
экономикалық
қызметін учета;
неғұрлым
тиімді
дамыту
нұсқаларын - выбирать варианты наиболее эффективного
таңдайды; мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік развития
экономической
деятельности
есеп жүргізудің негізгі қағидаттары мен предприятия
в
условиях
рыночной
ережелерін таңдайды;
экономики; основные принципы и правила
- кейіннен қаржылық есептерде ұсыну және ведения
бухгалтерского
учета
в
шешім қабылдау процесінде пайдаланады государственном учреждении;
мақсатында қаржылық сипаттағы ақпаратты решать применительно к конкретной
бағалайды, есептік тіркеу және жинақтау ситуации
вопросы
оценки,
учетной
мәселелерін нақты жағдайға қатысты шешеді; регистрации и накопления информации
финансового
характера
с
целью
последующего
ее
представления
в
финансовых отчетах и использования в
процессе принятия решения;
Пререквизиттері / Пререквизиты
Қаржылық есеп 1,2
Финансовый учет 1,2
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік Регулирование системы бухгалтерского учета
жүйесін реттеу. Мемлекеттік мекемелерде и финансовой отчетности. Организация
бухгалтерлік
есепті
ұйымдастыру.Қаржы бухгалтерского учета в государственных
органдарында Қазақстан Республикасының учреждениях. Организация
и
задачи
мемлекеттік
бюджетінің
атқарылуын бухгалтерского
учета
исполнения
бухгалтерлік есепке алуды ұйымдастыру және государственного
бюджета
Республики
оның міндеттері. Бюджеттің ақшалай қаражаты Казахстан в финансовых органах. Учет
мен кірістерін есепке алу. Бюджеттің лимиттері денежных средств и доходов бюджета. Учет
мен шығыстарын есепке алу.Бюджеттер лимитов и расходов бюджета.Учет расчетов
арасындағы есеп айырысуларды есепке между бюджетами.Учет активов. Учет затрат
алу.Активтерді есепке алу. Өндіріске және на производство и другие цели. Учет расчетов.
басқа мақсаттарға арналған шығындарды Учет доходов и определения финансового
есепке алу. Есеп айырысу есебі. Кірістерді результата. Составление и представление
есепке алу және қаржылық нәтижені анықтау. отчетности
государственными
Мемлекеттік ұйымдардың есептілікті жасауы
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және ұсынуы. Ағымдағы бухгалтерлік есеп
шоттарын
жабу
тәртібі.
Қазақстан
Республикасы
Мемлекеттік
бюджетінің
атқарылуы туралы бухгалтерлік есептілік.
Жусупбекова Г.Е

организациями. Порядок закрытия счетов
текущего бухгалтерского учета.
Бухгалтерская отчетность об исполнении
государственного
бюджета
Республики
Казахстан.
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в государственных
учреждениях
Оқу мақсаты / Учебная цель
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Мемлекеттік органдарда, мемлекеттік және
Формирование понимания специфики системы
муниципалды мекемелерде бухгалтерлік есеп
учета
в
государственных
органах,
жүйесінің ерекшеліктерін түсінуді
государственных
и
муниципальных
қалыптастыру
учреждениях
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты сәтті аяқтағаннан кейін
После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік
-знать содержание, принципы
и назначение
есептің мазмұнын, принциптерін және
бухгалтерского учета в бюджетных
мақсатын біледі;
учреждениях
- бюджеттік мекемелердегі қаржылық емес
-анализировать особенности бухгалтерского
активтердің бухгалтерлік есебінің
учета нефинансовых активов в бюджетных
ерекшеліктерін талдайды;
учреждениях
- бюджеттік ұйымдарда санкциялау бойынша
-раскрывать особенности учета операций по
операцияларды есепке алу ерекшеліктерін
санкционированию в бюджетных организациях
ашады;
- формировать и раскрывать информации в
- бюджеттік ұйымдардың бюджеттік және
бюджетной и бухгалтерской отчетности
бухгалтерлік есептілігіндегі ақпаратты
бюджетных организаций
қалыптастыру және ашады.
Пререквизиттері / Пререквизиты
Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп
Основы бухгалтерского учета, Финансовый
1,2.
учет 1,2,
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Бюджеттік мекемелердегі есеп және есептілік Концепция развития и принципы построения
жүйесін құру қағидаттары мен даму системы учета и отчетности в бюджетных
Тұжырымдамасы. Қаржылық емес активтердің учреждениях. Организация и ведение учета
есебін ұйымдастыру және жүргізу. Қаржы нефинансовых активов. Организация и ведение
активтерінің есебін ұйымдастыру және учета финансовых активов. Организация и
жүргізу.
Бюджеттік
мекемелердегі ведение учета обязательств в бюджетных
міндеттемелердің есебін ұйымдастыру және учреждениях.
Формирование
и
учет
жүргізу. Бюджеттік мекемелерде қаржылық финансового
результата
в
бюджетных
нәтижені қалыптастыру және есепке алу. учреждениях.
Учет
операций
по
Бюджеттік мекемелерде санкциялау бойынша санкционированию
в
бюджетных
операцияларды
есепке
алу.Бюджеттік учреждениях.Принципы
формирования
и
мекемелердің бюджеттік және бухгалтерлік раскрытия информации в бюджетной и
есептілігінде ақпаратты қалыптастыру және бухгалтерской
отчетности
бюджетных
ашу қағидаттары
учреждениях
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Жусупбекова Г.Е
Ладаненко Е.И

Мемлекеттік аудит/Государственный аудит/State audit
Оқу мақсаты / Учебная цель
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мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзінөзі басқару органдарының қызметі шеңберінде
мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың негізгі
әдістерін,
құралдары
мен
стандарттарын,
мемлекеттік меншікті қалыптастыру және
пайдалану тиімділігінің аудитін жоспарлау және
жүргізу қағидаттарын тиімді пайдаланудың
орнықты дағдысын қалыптастыру.

формирование
устойчивого
навыка
эффективного использования основных
методов, средств и стандартов организации
государственного
аудита
в
рамках
деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
принципов планирования и проведения
аудита эффективности формирования и
использования
государственной
собственности.
Оқыту нәтижесі / Результаты обучения
Курсты
сәтті
аяқтағаннан
кейін После успешного завершения курса
білімалушылар
обучающиеся будут
- мемлекеттік (муниципалдық) бақылау және -толковать и применять законы и другие
аудит саласында заңдарды және басқа да нормативные правовые акты в сфере
нормативтік құқықтық актілерді түсіндіреді және государственного
(муниципального)
қолданады;
контроля и аудит
- қаржы саласындағы қылмыстар мен құқық -использовать
в
профессиональной
бұзушылықтардын алдын алу, жолын кесу және деятельности особенности тактики и
кәсіби қызметте тактиканың ерекшеліктерін методики предупреждения, пресечения,
анықтайды, ашады және тергейді.
выявления, раскрытия и расследования
преступлений
и
правонарушений
в
финансовой сфере
Пререквизиттері / Пререквизиты
Аудит
Аудит
Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса
Мемлекеттік аудиттің дамуының теориялық Теоретические организационные аспекты
ұйымдастырушылық аспектілері. Мемлекеттік развития
государственного
аудита.
аудиттің
стандарттары.
Мемлекеттік Стандарты государственного аудита. Аудит
мекемелердің аудиті. Орталық және жергілікті государственных
учреждений.
Аудит
мемлекеттік
қызметінің
тиімділік
аудиті. эффективности центральных и местных
Квазимемлекеттік
сектор
субъектілеріндегі государственных услуг. Государственный
мемлекеттік аудит. Мемлекеттік активтерді аудит в субъектах квазигосударственного
басқарудың мемлекеттік аудиті. Мемлекеттік сектора.Государственный аудит управления
аудиттің тақырыптық түрлері
государственными активами.Тематические
виды государственного аудита
Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы
Кажикова Ж.Н
Васильчук Е.В
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