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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.  

 

 

 

Introduction 

 

With credit technology, a catalog of elective courses is developed. A catalog is a 

systematic list of elective component courses and contains a brief description of 

them. 
Along with studying the required / university component courses, the student 

must choose an elective course. 

Advisers help students make choices of elective courses. Together with their 

adviser, the student fills out a form to register for courses for an ICP (individual 
curriculum plan). 

Dear students! It is important to remember that the level of your professional 

training as a future specialist depends on how considered and complete your 
educational trajectory will be. 
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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/ 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері / Основы 

права и  антикоррупционной культуры / Basics of Law and Anti-

Corruption Culture 

5 3 
Экология және тіршілік қауіпсіздігі / Экология и безопасность 

жизнедеятельности/ Ecology and Life Safety 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері/ Основы экономики и 

предпринимательства/ Basics of economics and business  

Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства / Basics of Leadership  

Әлеуметтік-экономикалық статистика/Социально-экономическая 

статистика/ Socio-economic statistics 

5 3 Экономикадағы ақпараттық технологиялар/Информационные 

технологии в экономике/Information Technologies in Economics 

Офис менеджмент/Оffis-management 

Салық есебі негіздері/Основы налогового учета/Basics of tax accounting 

5 4 

Шаруашылық субъектілердегі салық есебі/Налоговый учет в 

хозяйствующих субъектах/Tax accounting in business entities 

Біріктірілген салық жүйесін ұйымдастыру/Организация 

интегрированной налоговой системы/Organization of an integrated tax 

system 

Бухгалтерлік есепте шаруашылық субъектілерін интепритациялау 

жүйесі/ Система интепритации хозяйствующих субъектов в 

бухгалтерском учете/ The system of integration of business entities in 

accounting 3 4 

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру/Организация предпринимательской 

деятельности/Business Organization 

Кәсіпкерлік құқық/ Предпринимательское право/Business Law 

1С: Бухгалтерия /1С: Бухгалтерия /1C:Accounting 

5 4 "1С Бухгалтерия: Мемлекеттік мекеме /1С Бухгалтерия: 

Государственное учреждение/1C Accountancy: Public institution 

Бухгалтерлік есепті автоматтандыру: конфигурациялау және басқару / 

Автоматизация учета: конфигурирование и управление/ Accounting 

automation: configuration and management 

5 5 1С-тегі конфигурациялау және  басқару:Бюджеттік ұйымдардағы 

кәсіпорын / Конфигурирование и управление в 1С: Предприятие в 

бюджетных организациях/ Configuration and management in 1c: 

enterprise in Budget organizations 

Салық есептілігін өндеу жүйесі / Система обработки налоговой 

отчетности /The processing system of tax reporting 

5 6 "Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық жүйелер/ 

Информационные системы в налоговом учете и аудите /Information 

systems in tax accounting and audit 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің салық салуын талдау және 

онтайландыру /Анализ  и оптимизация налогообложения 

хозяйствующего субъекта/Analysis and optimization of taxation of an 

5 6 
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economic entity 

Макроэкономикалық талдау/Макроэкономический 

анализ/Macroeconomic analysis 

Статистикалық есеп және есеп беру/ Статистический учет и 

отчетность/Statistical accounting and reporting 

Корпоративтік қаржы / Корпоративные финансы /  Corporate Finance 

4 7 

Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия/Enterprise economy 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және eceп беру / Учет и 

отчетность по налоговым обязательствам /Аccount and reporting 

according to tax obligations 

Балансты талдау/Анализ баланса/Balance sheet analysis 

4 7 
Деректерді талдау және бизнес-жоспарлау/Анализ данных и бизнес 

планирование/Data analysis and business planning 

Контроллинг/Контроллинг/Controlling 

Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в 

отраслях экономики/ Accounting in economy branches 
4 7 

Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях/Accounting in public institutions 

Ішкі аудит / Внутренний аудит/ Internal audit 
4 7 

"Мемлекеттік аудит/Государственный аудит/State audit 

Кәсіпкерлік сферасындағы есеп және салық салу / Учет и 

налогообложение в сфере предпринимательства / Accounting and 

taxation in the field of entrepreneurship 5 7 

Бюджеттік жүйе және бюджеттік процесс/ Бюджетная система и 

бюджетный процесс/The budget system and budget process 

Бухгалтерлік сараптама/Бухгалтерская экспертиза/ Accounting expertise 

4 7 
Бюджеттік мекемелерде есеп және салық салу /Учет и 

налогообложение в бюджетных организациях/Аccounting and taxation in 

budgetary organizations 

Қосымша білім беру бағдарламасы (Minor) / Дополнительная образовательная программа 

(Minor) 

 Модуль 1 Minor 

Дисциплина 1  5 5 

Дисциплина 2  5 5 

Модуль 2 Minor 

Дисциплина 1  5 6 

Дисциплина 2 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 /Learning Objective 

Техносфера мен табиғи экожүйелер 

қызметіндегі қауіпті және төтенше қауіпті 

жағдайларда ескерту қабілеттері және 

экоқорғау ойлауды қалыптастыру 

Формирование экозащитного мышления и 

способности предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций в функционировании 

природных экосистем и техносферы 

Formation of ecoprotective thinking and the 

ability to prevent dangerous and emergency 

situations in the functioning of natural 

ecosystems and the technosphere 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения/ Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-экологияның, тіршілік қауіпсіздігі мен 

тұрақты дамудың негізгі 

тұжырымдамаларын, антропогендік 

қызметтің әлеуметтік-экологиялық салдарын 

түсінеді; 

- олардың жай-күйінің қауіпті деңгейінің 

туындауының алдын алу үшін табиғи және 

техногендік жүйелердің дамуы мен 

орнықтылығының зерделенген 

заңдылықтарын қолданады; 

- іске асырылған және ықтимал қауіптердің 

теріс әсерін және олардың деңгейлерін, 

антропогендік қызмет тәуекелдерін 

бағалайды; 

 - техносфераның қауіпсіздігін арттыру 

бойынша іс - шараларды жоспарлайды; 

-өз бетінше жұмыс істеу, командада жұмыс 

істеу, шешім қабылдау, сыни ойлау, цифрлық 

және ақпараттық-компьютерлік 

технологияларды қолдану, ақпаратпен 

жұмыс істеу дағдыларына ие болады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- понимать основные концепции экологии, 

безопасности жизнедеятельности, 

устойчивого развития; социально-

экологические последствия антропогенной 

деятельности; 

 - применять изученные закономерности 

развития и устойчивости природных и 

техногенных систем для предупреждения 

возникновения опасного уровня их состояния 

- оценивать негативное воздействие 

реализованных и потенциальных опасностей 

и их уровни, риски антропогенной 

деятельности;   

- планировать мероприятия по повышению 

безопасности техносферы; 

- обладать навыками самостоятельной 

работы, работы в команде, принятия 

решений, критического мышления, 

применения цифровых и информационно-

компьютерных технологий, работы с 

информацией. 

After successful completion of the course, 

trainees will 

 

- Understand the basic concepts of ecology, life 

safety, sustainable development; social and 

environmental consequences of anthropogenic 

activity; 

 - apply studied laws of development and 

stability of natural and anthropogenic systems to 

prevent dangerous levels of their condition 

- assess the negative effects of realized and 

potential hazards and their levels, the risks of 

anthropogenic activity   

- plan measures to improve technosphere safety; 

- have skills of independent work, teamwork, 

decision making, critical thinking, application of 

digital and information and computer 

technologies, work with information. 

 

 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course Summary 
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Аутэкология. Демэкология. Синэкология. 

Биосфера-ноосфералық концепциясы. Табиғи 

ресурстары және оларды тиімді пайдалану. 

Қазіргі жаһанды экологиялық және 

әлеуметтік -экологиялық мәселелер. 

Қоршаған орта және тұрақты даму. Қазақстан 

тұрақты даму жолында. Жасыл экономика. 

Қолайлы тәуекелдің концепциясы. Қауіпті 

және зиянды факторлардың жіктелуі. 

Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-қимылдар 

реттігі 

Аутэкология. Демэкология. Синэкология. 

Биосферно-ноосферная концепция. 

Природные ресурсы и рациональное 

природопользование. Глобальные 

экологические и социально-экологические 

проблемы современности. Окружающая 

среда и устойчивое развитие. Казахстан на 

пути к устойчивому развитию. Зеленая 

экономика. Концепция приемлемого риска. 

Классификация опасных и вредных факторов. 

Порядок действий при чрезвычайных 

ситуациях   

Outecology. Demecology. Synecology. 

Biosphere-noosphere concept. Natural resources 

and environmental management. Global 

ecological and socio-ecological problems of 

modernity. Environment and sustainable 

development. Kazakhstan on the way to 

sustainable development. Green economy. The 

concept of acceptable risk. Classification of 

hazardous and harmful factors. The order of 

action in emergency situations.   

 

 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Program Manager 

Жокушева З.Г  Кожевников С.К. S.K. Kozhevnikov. 
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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 /Learning Objective 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

бойынша құқықтық білім мен азаматтық 

ұстаным жүйесін қалыптастыру. 

Сформировать систему правовых знаний 

и гражданской позиции по 

противодействию коррупции. 

Form a system of legal knowledge and civic 

attitude to combat corruption. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

Қазақстанның қолданыстағы  

- заңнамасының негізгі ережелерін, 

Мемлекеттік басқару органдарының жүйесін, 

сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың мәнін, себептері мен шараларын 

түсінетін болады; 

- оқиғалар мен әрекеттерді заң тұрғысынан 

талдайды; 

- нормативтік актілерді қолдану, сондай-ақ 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың рухани-

адамгершілік тетіктерін қолданады; 

- меңгеруі тиіс: түрлі құжаттарға құқықтық 

талдау жүргізу дағдылары, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру 

дағдылары;   

- өз өмірінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

құқықтық білімді қолдану; 

- білуге тиіс: сыбайлас жемқорлықтың мәні 

және оның пайда болу себептері; сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтар үшін 

моральдық-адамгершілік және құқықтық 

жауапкершілік шаралары;  

- меңгеруі керек: моральдық сана 

құндылықтарын іске асыру және күнделікті 

практикада адамгершілік нормаларын ұстану; 

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 

After successful completion of the course, 

trainees will 

 

- understand the basic provisions of the current 

legislation of Kazakhstan, the system of public 

administration bodies, as well as the essence, 

causes and measures to counteract corruption; 

- analyze events and actions in terms of law,  

- apply normative acts, as well as to use spiritual 

and moral mechanisms to prevent corruption; 

- know the skills of legal analysis of different 

documents and improvement of anti-corruption 

culture; 

- apply legal knowledge against corruption in 

their own activities; 

 - know: the essence of corruption and the 

reasons for its origin; the extent of moral and 

legal responsibility for corruption offences; 

- be able to: implement values of moral 

consciousness and follow moral norms in 

everyday practice; work towards increasing the 

level of anti-corruption culture among the 

youth. 

 

 

 



 10 

жастар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс 

жасайды. 

 

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 теориялық-

әдіснамалық 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 іс-

қимылы. 

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 социально-

экономических отношений  

казахстанского общества как условия  

противодействию  коррупции. 

Психологические особенности природы 

коррупционного поведения.  

Формирование антикоррупционной 

культуры. Взаимодействие государства  и  

общественных  организаций  в  вопросах 

противодействия коррупции.  

Basic concepts and categories of state and law. 

Legal relations. Basics of constitutional law of 

the RK. Basics of administrative and criminal 

law of the Republic of Kazakhstan. Basics of 

civil law of the RK. 

Theoretical and methodological foundations of 

the concept of "corruption". Improvement of 

socio-economic relations of Kazakhstan society 

as a condition for combating corruption. 

Psychological features of the nature of corrupt 

behavior.  Formation of anti-corruption culture. 

Interaction of the state and public organizations 

in combating corruption. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпкерлік құқық Предпринимательское право Business Law 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Байтасова  М.Ж. Аубакирова З.Б. Aubakirova Z.B. 
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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 

ортада  кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование экономического образа 

мышления, теоретических и 

практических навыков организации 

успешной предпринимательской 

деятельности предприятий в 

конкурентной среде  

Formation of economic way of thinking, 

theoretical and practical skills to organize 

successful business activities of enterprises in a 

competitive environment 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты аяқтағаннан кейін студенттер 

меңгереді 

- 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.  

После завершения курса обучающиеся 

будут 

- 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 

After completing the course, students will 

 

- understand the principles and laws of modern 

economics, economic categories and conceptual 

apparatus at micro- and macrolevels;  

- analyze the economic situation;  

- Identify the basic processes of one or another 

type of entrepreneurial activity;  

- to characterize the success of entrepreneurial 

activity;   

- make and present business plans;  

- to apply the acquired knowledge in order to 

create profitable business activities 

-to make the right decisions in the sphere of 

economic and social management of the 

entrepreneurial activity 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Экономика қызмет етуінің іргелі мәселелері. 

Капитал.  Сұраныс пен ұсыныс нарығы. 

Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: 

түсінігі, мәні, негізгі түрлері және ұйымдастыру 

нысандары.   Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер. 

Коммерциялық құпия және оны қорғау 

тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру. 

Кәсіпкерлік мәдениеті және этикасы. 

Фундаментальные проблемы 

функционирования экономики. Капитал. 

Рынок Спрос и предложение. 

Конкуренция и монополия.  

Предпринимательство: понятие, 

сущность, основные виды и формы 

организации. Риски в 

предпринимательской деятельности. 

Коммерческая тайна и способы ее 

защиты. Финансирование 

предпринимательской деятельности. 

Культура и этика предпринимательства.  

Fundamental problems of the functioning of the 

economy. Capital. The market Demand and 

supply. Competition and monopoly.  

Entrepreneurship: concept, essence, main types 

and forms of organization. Risks in 

entrepreneurial activity. Trade secrets and how 

to protect them. Financing entrepreneurial 

activities. The culture and ethics of 

entrepreneurship. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру Организация предпринимательской 

деятельности 

Organization of entrepreneurial activities 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Баязитова И.А. Нурахметова Г.С. Nurakhmetova G.S. 
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Көшбасшылық негіздері / Основы лидерства  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

студенттердің көшбасшылық қасиеттерді, 

стильдерді, кәсіпорын, аймақ және жалпы ел 

деңгейінде әсер ету әдістерін тиімді пайдалану 

арқылы адамдардың мінез-құлқын және өзара 

әрекеттесуін тиімді басқару әдістемесі мен 

практикасын меңгеру 

овладение студентами методологией и 

практикой эффективного управления 

поведением и взаимодействием людей путем 

эффективного использования лидерских 

качеств, стилей, методов влияния на уровне 

предприятия, региона и страны в целом 

To provide students with the methodology 

and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through 

the effective use of leadership qualities, 

styles, methods of influence at the enterprise, 

regional and national level 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 
- басқарудың барлық деңгейлеріндегі 

ұйымдардағы көшбасшылық мәселелерін 

теориялық және практикалық шешуге ғылыми 
көзқарастың мәні мен әдістерін түсінеді; 

- басқарушылық міндеттерді шешу үшін 

көшбасшылық пен биліктің негізгі теорияларын 

қолданады; 
- жеке басының артықшылықтары мен 

кемшіліктерін сыни бағалайды; 

- ұжымда жұмыс істеу; әлеуметтік маңызды 

мәселелер мен үдерістерді талдау, топтық 
динамика үдерістерін және команданы 

қалыптастыру қағидаттарын білу негізінде 

топтық жұмысты тиімді ұйымдастырады; 

- тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық 
коммуникацияларды талдау және жобалайды 

- іскерлік қарым-қатынас дағдыларына ие болу; 

әр түрлі жағдайларға байланысты басқарудың 
алуан түрлі стильдеріне ие болу; көшбасшылық 

қасиеттерді зерттеу әдістері мен әдістемелеріне, 

көшбасшылық қабілеттерді дамыту 

технологияларына ие болады 

После завершения курса обучающиеся будут 

- понимать сущность и методы научного 
подхода к теоретическому и практическому 

решению проблем лидерства в организациях на 

всех уровнях управления; 
-использовать основные теории лидерства и 

власти для решения управленческих задач;  

- критически оценивать личные достоинства и 

недостатки;  
- работать в коллективе; анализировать 

социально значимые проблемы и процессы, 

эффективно организовать групповую работу на 

основе знания процессов групповой динамики 
и принципов формирования команды; 

- анализировать и проектировать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 
- обладать навыками делового общения; 

многообразными стилями управления в 

зависимости от различных ситуаций;  
методами и методиками исследования 

лидерских качеств, технологиями развития 

лидерских способностей 

Upon completion of the course, students will 

- understand the essence and methods of the 
scientific approach to the theoretical and 

practical solution of leadership problems in 

organizations at all levels of management; 
-use basic leadership and power theories to 

solve management problems;  

- critically assess personal strengths and 

weaknesses;  
- work in a team; analyze socially significant 

problems and processes, effectively organize 

group work based on knowledge of group 

dynamics processes and team building 
principles; 

- analyze and design interpersonal, group and 

organizational communications 

- possess the skills of business communication; 
diverse styles of management depending on 

different situations; methods and techniques of 

research of leadership skills, technologies of 
development of leadership abilities 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Көшбасшылықтың табиғаты мен мәні. 

Көшбасшылық және менеджмент. 

Көшбасшылықтың дәстүрлі концепциялары. 

Көшбасшылықтың инновациялық 

концепциялары. Топтар, командалар және 

команда құру. Көшбасшының дамуы. 

Өзгерістерді жүзеге асыру кезіндегі 

көшбасшылық. Көшбасшылық мәселелері. 

Природа и сущность лидерства. Лидерство и 

менеджмент. Традиционные концепции 

лидерства. Инновационные концепции 

лидерства. Группы, команды и 

командообразование. Развитие лидера. 

Лидерство при осуществлении изменений. 

Проблемы лидерства. 

The nature and essence of leadership. 

Leadership and management. Traditional 

leadership concepts. Innovative leadership 

concepts. Groups, teams and team building. 

Leadership development. 

Leadership in implementing change. The 

problems of leadership. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Есімхан Г.Е. Тобылов К.Т. Tobylov K.T. 
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Әлеуметтік-экономикалық статистика / Социально-экономическая статистика / Socio-economic statistics 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

статистикалық зерттеудің маңызды әдістері 

туралы тұтас түсінік қалыптастыру және 

оларды әлеуметтік-экономикалық процестерді 

талдау, негізгі пропорциялар мен 

заңдылықтарды анықтау үшін қолдану. 

формировать целостные представления об 

важнейших методах статистического 

исследования и применение их для анализа 

социально-экономических процессов, 

выявления основных пропорций и 

закономерностей. 

to form a holistic view of the most important 

methods of statistical research and their 

application to the analysis of socio-economic 

processes, identifying the main proportions 

and patterns. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелерді және үдерістерді талдау үшін 

экономика және экономикалық ғылым,  

статистиканың жалпы теория негіздерінің терең 

білімін қолдана алады; 

- қоғамда болып жатқан әлеуметтік-маңызды 

мәселелер мен процестерді талдау қабілеттілігі 

және олардың болашақтағы дамуын болжауға 

мүмкіндігі болады; 

- Қазақстандағы экономикалық ғылымының 

қазіргі заманғы жетістіктері саласындағы 

теориялық және қолданбалы зерттеулер жүргізе 

алады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- применять глубокие знания основ общей 

теории статистики,  экономики и 

экономической науки для анализа социально-

значимых проблем и процессов, 

происходящих в обществе; 

- анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, происходящие в 

обществе, и прогнозировать возможное их 

развитие в будущем); 

- проводить теоретические и прикладные 

исследования в области современных 

достижений экономической науки в 

Республике 

After successful completion of the course, 

students will 

- Apply a thorough knowledge of the 

fundamentals of general statistical theory, 

economics and economic science to analyze 

socially significant problems and processes 

occurring in society; 

- analyze socially significant problems and 

processes occurring in society and predict 

their possible development in the future); 

- conduct theoretical and applied research in 

the field of modern achievements of 

economic science in the Republic 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы математика  Математика в экономике  Mathematics in Economics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Әлеуметтік-экономикалық статистиканың 

теориялық негіздері. Ұлттық шоттар жүйесі, 

негізгі макроэкономикалық көрсеткіштері 

Халық статистикасы.Еңбек шараның 

статистикасы.Ұлттық байлық статистикасы 

Шығын және аралық тұтыну статистикасы 

Қызмет және тауар өндіру статистикасы 

Тауар және ақша айналымы статистикасы 

Теоретические основы социально-

экономической статистики. Система 

национальных счетов, основные макро-

экономические показатели.Статистика 

населения.Статистика рынка 

труда.Статистика национального 

богатства.Статистика затрат и 

промежуточного потребления.Статистика 

Theoretical foundations of socio-economic 

statistics. System of national accounts, basic 

macroeconomic indicators.Statistics of 

population.Statistics of labor 

market.Statistics of national wealth.Statistics 

of expenditures and intermediate 

consumption.Statistics of production of 

goods and services.Statistics of commodity 
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Халықтың өмір деңгейінің статистикасы 

Өнеркәсіптің тиімділік статистикасы 

Баға статистикасы 

производства товаров и услуг.Статистика 

товарного и денежного 

обращения.Статистика уровня жизни 

населения.Статистика эффек-тивности 

отрасли.Статистика эффективности 

промышленности.Статистика цен 

and money circulation.Statistics of living 

standards.Statistics of industry 

efficiency.Statistics of industry 

efficiency.Statistics of prices. 

Постреквизиттері / Постреквизиты  

Деректерді талдау және бизнесті жоспарлау Анализ данных и бизнес планирование Data analysis and business planning 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Байкин А.К. Байкин А.К. Baikin A.K. 
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Экономикадағы ақпараттық технологиялар/Информационные технологии в экономике / Information Technologies in Economics  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

мекемені басқаруда заманауи ақпараттық 

жүйелерді түсіну рөлі, кооперативті ақпараттық 

жүйелерді енгізу әдістерімен танысу; өндірісті 

басқарудағы негізгі ақпараттық жүйелермен, 

АЖ-ді жобалау және құру принциптерімен 

танысу; күрделі экономикалық есептердің 

шешімін іздеу үшін қолданылатын заманауи 

жүйелермен танысу. 

понимание роли современных 

информационных систем в управлении 

предприятиями, ознакомление с методами 

внедрения корпоративных информационных 

систем; ознакомление с основными 

информационными системами управления 

производством, принципами создания и 

проектирования ИС; ознакомление с 

современными системами поддержки 

принятия решений и применением их для 

отыскания решения сложных экономических 

задач. 

understanding of the role of modern 

information systems in enterprise 

management, familiarization with the 

methods of implementing corporate 

information systems; familiarization with the 

basic information systems of production 

management, the principles of creation and 

design of IS; familiarization with modern 

decision support systems and their 

application to find solutions to complex 

economic problems. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-мекемені басқарудағы ақпараттық жүйенің 

кемшіліктерін ашу; ақпараттық жүйелердің 

кооперативтік түрлерінде және типтерінде 

шарлау, анализ және кооперативті ақпараттық 

жүйелерді таңдау дағдларын қалыптастырады.  

-мекеменің ақпараттық жүйесінің құрылымын,  

мекемеде ақпараттық ағымды басқаратын 

компьютерлік жүйенің рөлін, ақпараттық 

жүйелерді енгізу тәсілдерін, мекемеде 

ақпараттық және материалдық ағымды қолдана 

алады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-выявлять недостатки информа-ционной 

системы управления предприятием;  

ориентироваться в типах и видах 

корпоративных информационных систем,  

приобрести навыки анализа и выбора 

корпоративных информа-ционных систем 

-знает структуру построения 

информационной системы организации,  роль 

компьютерных систем управления 

информационными потоками на 

предприятии, методы внедрения 

информационных систем, как инструмента 

оптимизации движения и использования 

материальных и информационных потоков на 

предприятии 

After successful completion of the course, 

students will 

-Identify disadvantages in the information 

management system of an enterprise; get 

acquainted with the types and kinds of 

corporate information systems, acquire the 

skills of analysis and selection of corporate 

information systems 

-Know the structure of the information 

system of the organization, the role of 

computer control systems of information 

streams at the enterprise, methods of 

introduction of information systems as the 

tool of optimization of a movement and use 

of material and information streams at the 

enterprise 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар Информационно-коммуникационные 

технологии 

Information and communication technology 
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Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
Экономикалық санаты ретіндегі ақпарат. 

Мекемені басқаруда ақпараттың рөлі. Ақпаратты 

сақтау және тарату. Компьютерлік желілер. 

Желілердің артықшылықтары. Интернеттің негізгі 
қызмет көрсетуі және олардың мекемемен 

қолдануы. Төлемді жүйелер және интернет 

банкинг. Мекеменің ақпараттық жүйесі. 
Автоматизацияның тәсілдері. Мекемеге 

ақпараттық жүйелерді енгізудің нұсқалары мен 

ерекшеліктері. 

Информация, как экономическая категория. 

Роль информации в управлении предприятием. 

Хранение и распространение информации. 

Компьютерные сети. Преимущества сетей. 
Основные сервисы Интернет и их 

использование предприятиями. Платежные 

системы и интернет банкинг. Критерии 
качества интернет представительств 

предприятий и организаций. Информационная 

система предприятия. Особенности и варианты 

внедрения информационных систем на 
предприятии. 

Information as an economic category. The role 

of information in the management of the 

enterprise. Storage and distribution of 

information. Computer networks. The 
advantages of networks. The main services of 

the Internet and their use by businesses. 

Payment systems and Internet banking. Criteria 
for the quality of Internet representations of 

enterprises and organizations. Information 

system of the enterprise. Features and variants 

of the introduction of information systems in 
the enterprise. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық 

жүйелер 

Информационные системы в налоговом учете 

и аудите 

Information systems in tax accounting and 

auditing 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жамбаева А.К. Жамбаева А.К. Zhambaeva A.K. 
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Офис-менеджмент/ Офис-менеджмент/ Office management 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Кәсіпорындарда құжат айналымын 

ұйымдастыру және шаруашылық жүргізудің 

қазіргі жағдайында іскерлік қарым-қатынас 

саласында студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық дағдыларын қалыптастыру. 

Сформировать у студентов теоретические 

знания и практические навыки в области 

организации документооборота на 

предприятиях и деловому общению в 

современных условиях хозяйствования. 

To provide students with theoretical 

knowledge and practical skills in the 

organization of document management in 

enterprises and business communication in 

modern economic conditions. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- іскерлік этикет ережелерін біледі; 

-ұйымдастырушылық-өкімдік сипаттағы және 

жеке тектік құжаттарды дұрыс құрастыруды 

және рәсімдейді;  

- іскерлік және коммерциялық хаттарды 

құрастырады және рәсімдейді; 

 - іскерлік этикет ережелерін қолдануды; 

- ұйымдастырушылық және өкімдік 

құжаттаманы жасауды, еңбек қатынастары 

бойынша құжаттарды жасау, құжаттаманы 

басқару, ойлау мәдениеті, іскерлік Этикет 

дағдыларын біледі. 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- правила делового этикета  

- правильно составлять и оформлять 

документы организационно-

распорядительного характера и личного 

происхождения 

-составлять и оформлять деловые и 

коммерческие письма 

- использовать правила делового этикета 

- навыками  составления организационной и 

распорядительной документации,  

составления документов по трудовым 

отношениям, управления документацией, 

культуры мышления,  делового этикета 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- rules of business etiquette  

- Properly compose and format documents of 

organizational and administrative character 

and personal origin 

-compose and format business and 

commercial letters 

- use the rules of business etiquette 

- develop the skills of drafting organizational 

and administrative documentation, drafting 

documents of labor relations, document 

management, culture of thinking and 

business etiquette 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кез-келген компанияның басқару аппаратының 

тиімді қызметі құжаттармен жұмысты дұрыс 

ұйымдастыруға байланысты. Іс жүзінде 

ақпараттық көздермен, шешімдерді 

дайындаумен және қабылдаумен байланысты 

бірде-бір технологиялық басқару функциясы 

құжаттаусыз аяқталмайды. Меншік нысанына 

немесе шаруашылық жүргізу нысанына, белгілі 

бір ұйым қызметінің ерекшелігіне қарамастан, 

осы субъект жасаған кез-келген мәміленің әсері, 

ең алдымен, оның қаншалықты сауатты және 

Эффективная деятельность аппарата 

управления любой фирмы зависима от 

правильной организации работы с 

документами. Практически ни одна 

технологическая функция управления, 

связанная с информационными источниками, 

подготовкой и принятием решений, не 

обходится без документирования. 

Независимо от формы собственности или 

формы хозяйствования, специфики 

деятельности той или иной организации, 

The effective activity of the management 

apparatus of any firm depends on the proper 

organization of work with documents. 

Practically no technological function of 

management associated with information 

sources, preparation and decision-making is 

without documentation. Regardless of the 

form of ownership or form of business, the 

specifics of this or that organization, the 

effect of any transaction made by this subject 

will primarily depend on how competently 
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барабар ресімделгеніне байланысты болады. 

Сондықтан кез – келген маман, әсіресе 

экономикалық бағыт кеңсе менеджментінің 

негіздерін білуі керек. 

эффект любой сделки, совершаемой данным 

субъектом прежде всего будет зависеть от 

того, насколько грамотно и адекватно она 

оформлена документально. Поэтому, всякий 

специалист, особенно экономической 

направленности обязан знать основы офис – 

менеджмента. 

and adequately it is documented. Therefore, 

every specialist, especially economic 

orientation, must know the basics of office - 

management. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Утебаева Ж.А. Утебаева Ж.А. Utebayeva J.A. 
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Салық есебі негіздері/Основы налогового учета/ Basics of tax accounting  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

болып табылады: студенттердің салық есебін 

жүргізу дағдыларын игеруі, оны корпоративті 

табыс салығын төлеуші болып табылатын 

барлық заңды тұлғалар салық кезеңінде кірістер 

мен шегерімдерді, демек салық салынатын 

кірісті қалыптастыру үшін жүргізуге міндетті. 

является: приобретение навыков студентами 

ведения налогового учета, который обязаны 

вести все юридические лица, являющиеся 

плательщиками корпоративного подоходного 

налога, в течение налогового периода для 

формирования доходов и вычетов и, 

следовательно, налогооблагаемого  дохода. 

is: acquiring students' skills in maintaining 

tax accounting, which all legal entities that 

are corporate income tax payers are required 

to maintain during the tax period to generate 

income and deductions and, therefore, 

taxable income. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- озық технологиялар саласында білім алу үшін 

жеткілікті дайындық 

- кәсіпорындарда салық есебін жүргізу 

негіздеріне қатысты практикалық және 

теориялық дағдыларды қалыптастыру; нақты 

уақыт режимінде шаруашылық операцияларды 

көрсету, бұл есептік деректер негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектінің есеп және 

салық саясатын қысқа мерзімді болжауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді; салық 

есептілігі нысандарын толтырады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-  достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий; 

- генерировать практические и теоретические 

навыки относительно основ ведения 

налогового учета на предприятиях; отражать 

хозяйственные операции в режиме реального 

времени, что позволит на основе учетных 

данных осуществлять краткосрочное 

прогнозирование учетной и налоговой 

политики хозяйствующего субъекта; 

заполнения форм налоговой отчетности. 

Upon successful completion of the course, 

trainees will be 

- be sufficiently trained to acquire knowledge 

of advanced technology; 

- generate practical and theoretical skills 

regarding the basics of tax accounting in 

enterprises; reflect business operations in real 

time, which will allow short-term forecasting 

of accounting and tax policy of an economic 

entity on the basis of accounting data; filling 

out tax reporting forms. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері Основы бухгалтерского учета Fundamentals of accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Салық есебі және оның ақпараттық жүйедегі 

орны. Салық есебінің рөлі мен пәні.Есеп және 

салық саясаты. Салықтық есепке алу 

әдістері.Салықтық есепке алуды ұйымдастыру 

Қосылған құн салығын (ҚҚС) салықтық есепке 

алу. Корпоративтік табыс салығының салықтық 

есебі. 

Налоговый учет и его место в 

информационной системе. Роль и предмет  

налогового учета.Учетная и налоговая 

политика. Методы налогового 

учета.Организация налогового учета 

Налоговый учет налога на добавленную 

стоимость (НДС). Налоговый учет  

корпоративного подоходного налога. 

Tax accounting and its place in the 

information system. The role and subject of 

tax accounting.Accounting and tax policy. 

Methods of tax accounting.Organization of 

tax accounting 

Value Added Tax (VAT) tax accounting. 

Tax accounting of corporate income tax. 
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Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру  

Учет и отчетность по налоговым 

обязательствам 

Accounting and reporting of tax liabilities 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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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 

және есепке алу тәртібін, салық төлемдерінің, 
түсімдерінің көмегімен салық жүйесін зерттеу 

исследовать порядок учета поступлений 

налоговых платежей хозяйствующего субъекта 
с помощью налоговой системы. 

to investigate the procedure of accounting for 

tax payments of a business entity with the help 
of the tax system. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- ҚҚС-мен шот фактуралар тізімдерінін жүйесі 

бойынша төлем көзімен табыс алушыларды 

есепке алу жүйесі салық есептілігі нысандарын 

толтыру; электрондық салық есептің 

нысандарын қалыптастыру жүйесін біледі; 

- негізгі принциптер және өздігінен жұмыс істеу 

дағдыларын қолдану,өзін-өзі Ұйымдастыру 

тапсырмаларын орындау; қр салық кодексіне, 

әдістемелік ұсынымдарымен ҚР салық 

қызметтері бойынша қолдануға тиісті 

басшыларының екінші бөлігінде салық кодексін 

дағдылау. 

- мәселені тұжырымдау және оны шешу 

жолдарын; практикалық дағдыларды рәсімдеу 

нысандары мен тіркелімдер салықтарын 

есептеуді; салық декларацияларын мен 

есептеулердегі қателерді түзете, алады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знать систему заполнения форм налоговой 
отчетности по НДС и реестров счетов-фактур; 

система учета получателей доходов у 

источника выплаты; система формирования 

электронных форм налоговой отчетности. 

- применять основные принципы и навыки 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

навыками работы с Налоговым кодексом РК, 

методическими рекомендациями налоговой 

службы РК по применению соответствующих 

глав второй части Налогового кодекса. 

- сформулировать проблему и способность 

показать пути ее решения; практические 

навыки  в оформления форм и регистров 

налогового учета, налоговых расчетов; 

составления налоговой отчетности, 

исправления ошибок в налоговых 

декларациях и расчетах. 

 

After successful completion of the course 

students will 

-know the system of filling in the forms for 

VAT tax reporting and registers of invoices; 

the system of recording income receivers at 

source; the system of forming electronic 

forms of tax reporting. 

- Apply the basic principles and skills of 

independent work, self-organization and 

organization of assignments; skills of 

working with the Tax Code of the RK, 

methodological recommendations of the Tax 

Service of the RK on the application of 

relevant chapters of the second part of the 

Tax Code. 

- To formulate a problem and ability to show 

the ways of its solution; practical skills in 

registration of forms and registers of tax 

accounting, tax calculations; preparation of 

tax reporting, correction of errors in tax 

declarations and calculations. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері Основы бухгалтерского учета Basics of accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Салық төлеушілер салық және басқа да бюджетке 

төленетін міндетті төлемдерді ҚР жетекші 

банктерінің интернет-сервистері арқылы нақты 
уақыт режимінде  төлеуге мүмкіндік алды. Бұның 

Налогоплательщики получили возможность 

платить налоги и производить другие 

обязательные платежи в бюджет в реальном 
времени через интернет-сервисы ведущих 

Taxpayers were able to pay taxes and other 

obligatory payments to the budget in real time 

through the Internet services of the leading 
banks of the Republic of Kazakhstan. All this 
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барлығы салық қызметінің негізгі міндетерін 
тиімді шешу кезінде   көмектеседі,соның ішінде: 

ююджетке салық түсімдерінің көлемінің ұлғаюы, 

түсімдердің өсу қақынымен ЖІӨ-нің өсу 

қарқынының сәйкестігі. 

банков республики Казахстан. Все это 
способствует эффективному решению 

основных задач налоговой службы 

хозяйствующего субъекта, по снижению 

налоговой бремени, соответствие темпа роста 
поступлений темпу роста ВВП. 

contributes to the effective solution of the main 
tasks of the tax service of the economic entity, 

to reduce the tax burden, matching the growth 

rate of revenues with the growth rate of GDP. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру  

Учет и отчетность по налоговым 

обязательствам 

Accounting and reporting of tax liabilities 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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Біріктірілген салық жүйесін ұйымдастыру/Организация интегрированной налоговой системы/ Organization of an integrated tax system  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

біріктірілген салықтық ақпараттық жүйе 

арқылы салықтық түсімдерді есепке алу 

тәртібін зерттеу 

исследовать порядок учета поступлений 

налоговых платежей с помощью 

интегрированной налоговой 

информационной системы 

investigate the procedure for accounting of 

tax payments with the help of an integrated 

tax information system 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- ҚҚС АЖ-ҚҚС бойынша салық есептілігі 

нысандарын және шот-фактуралар тізілімін 

толтыру жүйесі 

- өзіндік жұмыстың, өзін-өзі ұйымдастырудың 

және тапсырмаларды орындауды 

ұйымдастырудың негізгі қағидаттары мен 

дағдыларын қолданады; 

-интеграцияланған салық жүйесін жүргізу 

негіздеріне қатысты практикалық және 

теориялық дағдыларды қалыптастырады; нақты 

уақыт режимінде шаруашылық операцияларды 

көрсету, бұл есептік деректер негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектінің есеп және 

салық саясатын қысқа мерзімді болжауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді; салық 

есептілігі нысандарын толтырады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- ИС НДС - система заполнения форм 

налоговой отчетности по НДС и реестров 

счетов-фактур 

- применять основные принципы и навыки 

самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений 

- генерировать практические и теоретические 

навыки относительно основ ведения 

интегрированной налоговой системы; 

отражать хозяйственные операции в режиме 

реального времени, что позволит на основе 

учетных данных осуществлять краткосрочное 

прогнозирование учетной и налоговой 

политики хозяйствующего субъекта; 

заполнения форм налоговой отчетности 

After successful completion of the course, 

trainees will 

- use the system of filling in VAT tax 

reporting forms and registers of invoices 

- apply basic principles and skills of 

independent work, self-organization and 

organization 

- Generate practical and theoretical skills 

concerning the basics of maintaining an 

integrated tax system; reflect business 

operations in real time, which will allow, 

based on accounting data, short-term 

forecasting of the accounting and tax policy 

of a business entity; filling out tax reporting 

forms 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері Основы бухгалтерского учета Basics of accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Салық салудағы Ақпараттық жүйелер. Салық 

саласындағы ақпараттық технологиялар. Кеден 

одағының сыртқы және өзара саудасының 

интеграцияланған ақпараттық жүйесі. 

Халықаралық экономикалық интеграция. 

Қазақстан Республикасының Интеграцияланған 

Салықтық Ақпараттық Жүйесі 

Информационные системы в 

налогообложении. Информационные 

технологии в налоговой сфере. 

Интегрированной информационной системы 

внешней и взаимной торговли Таможенного 

союза. Международная экономическая 

интеграция. Интегрированная Налоговая 

Information systems in taxation. Information 

technologies in the tax sphere. Integrated 

information system of foreign and mutual 

trade of the Customs Union. International 

economic integration. Integrated Tax 

Information System of the Republic of 

Kazakhstan 
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Информационная Система Республики 

Казахстан 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру  

Учет и отчетность по налоговым 

обязательствам 

Accounting and reporting of tax liabilities 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы  

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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"Бухгалтерлік есепте шаруашылық субъектілерін интепритациялау жүйесі/ Система интепритации хозяйствующих субъектов в 

бухгалтерском учете/ System of business entities ' interpretation in accounting  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді түсіндіру арқылы салық 

төлемдерінің түсімдерін есепке алу тәртібін 

зерттеу 

исследовать порядок учета поступлений 

налоговых платежей с помощью 

интерпретации хозяйствующих субъектов в 

бухгалтерском учете 

To investigate the procedure of accounting of 

tax payments receipts through the 

interpretation of business entities in 

accounting 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- озық технологиялар саласында білім алу үшін 

жеткілікті дайындайды;  

- бухгалтерлік есепте шаруашылық жүргізуші 

субъектілерді түсіндіруді жүргізу негіздеріне 

қатысты практикалық және теориялық 

дағдыларды генерациялайды; нақты уақыт 

режимінде шаруашылық операцияларды 

көрсету, бұл есептік деректер негізінде 

шаруашылық жүргізуші субъектінің есеп және 

салық саясатын қысқа мерзімді болжауды 

жүзеге асыруға мүмкіндік береді; салық 

есептілігі нысандарын толтырады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- достаточную подготовку для приобретения 

знаний в области передовых технологий; 

- генерировать практические и теоретические 

навыки относительно основ ведения 

интерпретации хозяйствующих субъектов в 

бухгалтерском учете; отражать 

хозяйственные операции в режиме реального 

времени, что позволит на основе учетных 

данных осуществлять краткосрочное 

прогнозирование учетной и налоговой 

политики хозяйствующего субъекта; 

заполнения форм налоговой отчетности.. 

Upon successful completion of the course, 

trainees will be 

- Sufficient training to acquire knowledge of 

advanced technology; 

- generate practical and theoretical skills 

regarding the basics of business entity 

interpretation in accounting; reflect business 

operations in real time, which will allow 

short-term forecasting of accounting and tax 

policy of a business entity based on 

accounting data; filling out tax reporting 

forms. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық теория, микро-макроэкономика Экономическая теория, микро-

макроэкономика 

Economic theory, micro-macroeconomics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Нормативтік-құқықтық база хязяйствующих 

субъектілерінің бухгалтерлік есепте. Еңбек 

қатынастарының субъектілері. Еңбек 

қатынастарының пайда болу негіздері. 

Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық 

жерлердегі кәсіпкерлік қызметтің ауыл 

шаруашылығына жатпайтын түрлерін 

мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлік 

субъектілерінің құқықтарын қорғау нысандары 

Нормативно-правовая база хязяйствующих 

субъектов в бухгалтерском учете. Субъекты 

трудовых отношений. Основания 

возникновения трудовых отношений. 

Государственная поддержка 

агропромышленного комплекса и 

несельскохозяйственных видов 

предпринимательской деятельности в 

сельской местности. Формы и способы 

Regulatory and legal framework of business 

entities in accounting. Subjects of labor 

relations. The grounds for the emergence of 

labor relations. State support of 

agroindustrial complex and non-agricultural 

entrepreneurial activity in rural areas. Forms 

and methods of protecting the rights of 

business entities. Taxation of business 

entities in entrepreneurial activity 
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мен тәсілдері. Кәсіпкерлік қызметтегі 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге салық 

салу 

защиты прав субъектов 

предпринимательства. Налогообложение 

хозяйствующих субъектов в 

предпринимательской деятельности 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру /Организация предпринимательской деятельности/ Organization of business activities 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттерге бәсекелі ортада кәсіпорындардың 

кәсіпкерлік қызметін ұйымдастырудың 

теориялық негіздері мен практикалық 

дағдыларын үйрету 

Обучение студентов теоретическим основам 

и практическим навыкам организации 

предпринимательской деятельности 

предприятий в конкурентной среде 

Teaching students the theoretical foundations 

and practical skills to organize 

entrepreneurial activities of enterprises in a 

competitive environment 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- кәсіпкерліктің құқықтық базасының негіздерін 

біледі; 

- алған білімдерін тиімді іскерлік белсенділікті 

қалыптастыру үшін қолданады. 

-кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда 

нормативті құжаттарды қолдана алады; 

- кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен 

басқару ушін қажетті ақпаратты жинауды, 

сақтауды, өңдеуді және бағалауды жүзеге 

асырады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основы законодательной базы 

предпринимательства; 

 -применять полученные знания для 

построения эффективной 

предпринимательской деятельности. 
-пользоваться нормативными документами в 

организации предпринимательской 

деятельности; 

- осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой 

для организации и управления 

предпринимательской деятельности. 

After successful completion of the course, 

students will 

- Know the basics of the legal framework of 

entrepreneurship; 

 -Apply the acquired knowledge to build an 

effective entrepreneurial activity. 

be able to use regulatory documents in the 

organization of 

of entrepreneurial activity; 

- comply with the laws and regulations in 

force and 

requirements of regulatory documents in the 

organization of entrepreneurial activity 

to observe the current legislation and the 

requirements of regulatory documents in the 

organization of entrepreneurial activities; 

- collect, store, process and evaluate the 

information necessary 

for the organization and management of 

entrepreneurial activity. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономика және кәсіпкерлік негіздері Основы экономики и предпринимательства Fundamentals of Economics and 

Entrepreneurship 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Экономика қызметінің негізгі проблемалары. 

Капитал. Нарық ұсынысы мен ұсынысы. 

Бәсекелестік және монополия. Кәсіпкерлік: 

түсінігі, мәні, ұйымдастырудың негізгі түрлері 

Фундаментальные проблемы 

функционирования экономики. Капитал. 

Рынок Спрос и предложение. Конкуренция и 

монополия. Предпринимательство: понятие, 

Fundamental problems of the functioning of 

the economy. Capital. The market Demand 

and supply. Competition and monopoly. 

Entrepreneurship: concept, essence, main 



 30 

мен формалары. Бизнес тәуекелдері. 

Коммерциялық құпия және оны қорғау 

тәсілдері. Бизнесті қаржыландыру. 

Кәсіпкерліктің мәдениеті мен этикасы. 

сущность, основные виды и формы 

организации. Риски в предпринимательской 

деятельности. Коммерческая тайна и способы 

ее защиты. Финансирование 

предпринимательской деятельности. 

Культура и этика предпринимательства. 

types and forms of organization. Risks in 

entrepreneurial activity. Trade secrets and 

how to protect them. Financing 

entrepreneurial activities. The culture and 

ethics of entrepreneurship. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Кәсіпорын экономикасы Экономика предприятия Business Economics 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. Nurakhmetova G.S. 
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Кәсіпкерлік құқық/ Предпринимательское право/Business Law 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

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 

to acquaint students with the current 

problems of business law, to teach them to 

navigate among the many normative legal 

acts regulating business and properly apply 

them in practice 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- құқық институттарын классификациялайды 

және жүйелендіреді, сәйкес сала шеңберінде 

құқықты негізгі әдістер арқылы зерттейді;, 

кәсіпкерлік құқық қатынастарында нормаларын 

жүзеге асыру тәртiбiн,  кәсіпкерлік құқық 

нормаларын түсiндiруден тәжiрибелiк бiлiм 

алады; 

- нормативтік құқықтық актілермен жұмыс істеу 

кезінде құқықтық нормаларды талдайды және 

түсіндіреді, зерделенген тақырып шеңберінде 

әртүрлі міндеттер мен жаттығуларды 

құрастырады және шешеді; кәсіпкерлік құқық 

нормаларын қолданады; қажетті нормативтік 

құқықтық актілерді, ұсынылған әдебиеттерді 

табады және пайдаланады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- классифицировать и систематизировать 

правовые институты, основные методы 

изучения правовых явлений в 

соответствующей сфере; действующие 

нормативные акты, регулирующие 

отношения  в сфере предпринимательства; 

выявлять актуальные проблемы в области 

предпринимательства 

- анализировать и толковать правовые нормы 

при работе с нормативными правовыми 

актами, составлять и решать различные 

задачи и упражнения в рамках изученной 

тематики;  применять нормы 

предпринимательского права; находить и 

использовать необходимые нормативные 

правовые акты, пользоваться рекомендуемой 

литературой. 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- Classify and systematize legal institutions 

within the framework of the studied course; 

the main methods of studying legal 

phenomena in the field; current normative 

acts regulating relations in the field of 

entrepreneurship; identify topical problems 

in the field of entrepreneurship 

- analyze and interpret legal norms while 

working with normative legal acts, compose 

and solve different problems and exercises 

within the studied topics; apply norms of 

entrepreneurial law; find and use the 

necessary normative legal acts, use the 

recommended literature. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет негіздері 

Основы права и антикоррупционной 

культуры 

Basics of Law and Anti-Corruption Culture 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіпкерлік құқықтың түсінігі. ҚР 

кәсіпкерліктің түрлері мен нысандары. Жеке 

кәсіпкерлік. Заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі. 

Понятие предпринимательского  права. Виды 

и формы предпринимательства в РК. 

Индивидуальное предпринимательство. 

The concept of entrepreneurial law. Types 

and forms of entrepreneurship in Kazakhstan. 

Individual entrepreneurship. 
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Мемлекеттік кәсіпкерліктің нысандары. 

Кәсіпкерлік бөліміндегі шаруашылық 

байланыстары ұйымының ерекшеліктері. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдау. 

Бәсеке құқығының негіздері.  Тұтынушылардың 

құқығын қорғау.  

Предпринимательство юридических лиц. 

Формы государственного предприни-

мательства. Особенности  организации 

хозяйственных связей в 

предпринимательской сфере. 

Гос.регулирование предпринимательской 

деятельности. Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности.  Основы 

конкурентного права. Защита прав 

потребителей. 

Entrepreneurship of legal entities. Forms of 

state entrepreneurship. Features of 

organization of economic relations in 

entrepreneurial sphere. State regulation of 

entrepreneurial activity. State support for 

entrepreneurial activity.  Basics of 

competition law. Consumer protection. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Алдабергенова А.И. Алдабергенова А.И. Aldabergenova A.I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

1С: Бухгалтерия/ lC:Accounting 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы пән бойынша негізгі түжырымдамалар мен 

қағидаттарды, теориялық және тәжірибелік 

сүрақтарды студенттерге жетілдіріп үйрету 

обеспечить   необходимый   уровень   

подготовки студентов по теоретическим и 

практическим вопросам этой науки, освоение 

основных концепций и принципов 

provide the necessary level of training for 

students in the theoretical and practical issues 

of this science, mastering the basic concepts 

and principles 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- "1С: Бухгалтерия" бағдарламасында жаңа 

ақпараттық база құру және есептеу 

параметрлерін баптауды жүргізе алады 

- "1С: Бухгалтерия" бағдарламасында 

бухгалтерлік операциялар мен проводкаларды 

қалыптастырады; 

- стандартты есептерді қалыптастыру; 

ақпараттық базаны түсіру және деректерді 

қалпына келтіреді;  

- регламенттелген, салықтық, статистикалық 

есептілікті қалыптастырады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-создавать новую информационную базу в 

программе «1С: Бухгалтерия» и проводить 

настройку параметров учета; 

- вести в автоматизированном режиме 

ведение первичной документа-ции; 

формировать бухгалтерские операции и 

проводки в программе «1С: Бухгалтерия»; 

- формировать стандартные отчеты; 

производить выгрузку информационной базы 

и восстановление данных;  

-формировать регламентированную, 

налоговую, статистическую отчетностью. 

After successful completion of the course, 

students will 

-create a new information base in the "1C: 

Accounting" program and adjust the 

accounting parameters; 

- create a new information base and set up the 

accounting parameters; - keep primary 

documents in an automated mode; create 

accounting transactions and entries in the 

program "1C: Accounting"; 

- generate standard reports, to unload the 

information database and data recovery;  

-Generate regulated, tax and statistical 

reports. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері Основы бухгалтерского учета Basics of accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бағдарламаның негізгі терминдері мен 

ұғымдары. Ақпараттық базаны жұмысқа 

дайындау.  Ұйым қызметкерлерінің кадрлық 

есебі. Кассалық және банктік операцияларды 

есепке алу. Еңбек ақы есебі. Контрагенттермен 

есеп айырысуды есепке алу. Сатып 

алушылармен және жеткізушілермен есеп 

айырысуды есепке алу. Қорларды есепке алу. 

Негізгі құралдар мен материалдық емес 

активтерді есепке алу. Дайын өнімді шығаруды 

және өткізуді есепке алу. регламенттік 

Основные термины и понятия программы. 

Подготовка информационной базы к работе. 

Кадровый учет работников организации. 

Учет кассовых и банковских операций. Учет 

заработной платы. Учет расчетов с 

контрагентами. Учет расчетов с 

покупателями и поставщиками. Учетная 

процедура запасов. Учет основных средств  и 

нематериальных активов. Учет выпуска и 

реализации готовой продукции . 

Регламентные операции  и отчетность 

Basic terms and concepts of the program. 

Preparation of the information base to work. 

HR accounting of the employees of the 

organization. 

Accounting for cash and banking transactions. 

Payroll accounting. Accounting for payments 

to counterparties. Accounting for payments to 

customers and suppliers. Accounting 

procedure for inventory. Accounting for fixed 

assets and intangible assets. Accounting for 

the release and realization of finished goods. 
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операциялар және есептілік Regulatory operations and reporting 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Бухгалтерлік есепті автоматтандыру: 

конфигурациялау және басқару, Салық 

есептілігін өндеу жүйесі 

Автоматизация учета: конфигурирование и 

управление, Система обработки налоговой 

отчетности 

Accounting automation: configuration and 

management, The processing system of tax 

reporting 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Бұл курс бойынша сабақтар практикалық 

дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті барлық 

конфигурациялары бар 1С:Кәсіпорын 

бағдарламалық платформасы орнатылған оқу 

зертханасында өтеді. Зертханалық сабақтар 

қарастырылған, тапсырмалар мен кейстер 

әзірленді. 

Занятия по данному курсу проходят в 

учебной лаборатории, где установлена 

программная платформа 1С:Предприятиея, со 

всеми конфигурациями, необходимых для 

формирования практических навыков. 

Предусмотрены лабораторные занятия, 

разработаны сквозные задачи и кейсы. 

Classes for this course are held in the training 

laboratory, where the software platform 

1C:Enterprise, with all the configurations 

required for the formation of practical skills. 

Laboratory classes are provided, cross-cutting 

tasks and cases are developed. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е. Жусупбекова Г.Е. Zhusupbekova G.E. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 35 

1С Бухгалтерия:Мемлекеттік мекеме/ 1СБухгалтерия:Государственное учреждение / 1C Accounting:Public institution 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы ғылымның теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша студенттерді дайындаудың 
қажетті деңгейін қамтамасыз ету, негізгі 

тұжырымдамалар мен қағидаттарды меңгеру 

обеспечить   необходимый   уровень   

подготовки студентов по теоретическим и 
практическим вопросам этой науки, освоение 

основных концепций и принципов 

provide the necessary level of training for 

students in the theoretical and practical issues 
of this science, mastering the basic concepts 

and principles 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- Қазыналық, бюджеттік және дербес 

мекемелердің есебін жүргізу; Қаржылық 

қамтамасыз ету көздері бойынша оқшауланған 

есеп жүргізу; шығыстарды санкциялауды есепке 

алу; бюджеттік деректерді жеткізу және 

кассалық орындау операцияларын есепке алу; 

қаржылық емес активтерді есепке алу; Жалақы, 

стипендиялар және ақшалай үлес бойынша есеп 

айырысуларды есепке алу; ҚР СК 25-тарауына 

сәйкес кіріс әкелетін қызмет бойынша пайда 

салығын есепке алу; Есептілікті электронды 

түрде тапсыру мүмкіндігін біледі 

- мемлекеттік, муниципалдық келісім-

шарттарды есепке алу ерекшеліктерімен, 

мемлекеттік, муниципалдық келісім-

шарттардың тізілімі үшін қағаз тасығыштарда 

және электрондық түрде мәліметтерді 

қалыптас-тырумен; кредиттік мекемелермен, 

қаржы органдарымен, қазынашылық 

органдарымен электрондық құжат 

айналымымен: бастапқы құжаттарды, 

бухгалтерлік есеп және регламент-телген 

есептілік тіркелімдерін; салық органдарымен 

электрондық құжат айналымын; алдын ала, 

ағымдағы және кейінгі бақылаудың көп 

деңгейлі жүйесін автоматты түрде 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знать ведение учета казенных, бюджетных и 
автономных учреждений; Ведение 

обособленного учета по источникам 

финансового обеспечения; Учет санкцио-
нирования расходов; Учет операций доведения 

бюджетных данных и кассового исполнения; 

Учет нефинансовых активов,Учет расчетов по 
заработной плате, стипендиям и денежному 

довольствию;  Налоговый учет налога на 

прибыль по приносящей доход деятельности в 

соответствии с гл. 25 НК РК; Возможность 
сдачи отчетности в электронном виде. 

- применять централизованный учет. Ведение 

учета деятельности группы учреждений в 

единой информационной базе; 

- готовы сформулировать проблему и 

способность показать особенностями учета 

государственных, муниципальных 

контрактов, формированием сведений для 

реестров государственных, муниципальных 

контрактов на бумажных носителях и в 

электронном виде; электронным 

документооборотом с кредит-ными 

учреждениями, финансовыми органами, 

органами казначейства: автоматически 

форми-ровать первичныедокументы, 

регистры бухгалтерского учета и 

After successful completion of the course, 

students will 

-Accounting of the budgetary, budgetary and 

autonomous organizations; Separate 

accounting for the sources of financial 

support; Accounting of expenses sanctioning; 

Accounting of operations of budgetary data 

and cash execution; Accounting of non-

financial assets; Accounting of wages, 

stipends and allowances; Tax accounting for 

profit tax on income generating activities in 

accordance with Chapter 25 of the Tax Code 

of RK; Ability to submit reports in electronic 

form. 

- To apply centralized accounting. Keeping 

records of a group of institutions in a single 

information base; 

- Are ready to formulate the problem and the 

ability to show the features of the accounting 

of the state, municipal contracts, the 

formation of information for the registers of 

state, municipal contracts in hard copy and in 

electronic form; electronic document 

management with credit institutions, 

financial institutions, treasury bodies: 

automatically generate primary documents, 

registers of accounting and regulated 

reporting; electronic document management 
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қалыптастырады регламентированной отчетности; 

электронным документооборотом с 

налоговыми органами; многоуровневой 

систе-мой предварительного, текущего и 

последующего контроля. 

with tax authorities; a multilevel system of 

preliminary 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері Основы бухгалтерского учета Basics of accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

"Мемлекеттік мекеменің 1С:Бухгалтерия-сы  " 

дербес баланста тұрған, республикалық, өңірлік 
немесе жергілікті бюджеттерден, сондай-ақ 

мемлекеттік бюджеттен тыс Қордың бюджетінен 

қаржыландырылатын мемлекеттік 
(муниципалдық) мекемелердің бухгалтерлік 

есебін автоматтандыруды қамтамасыз етеді. 

«1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения» обеспечивает автоматизацию 
бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) учреждений, состоящих на 

самостоятельном балансе, финансируемых из 
республиканского, или местного бюджетов, а 

также из бюджета государственного 

внебюджетного фонда. 

1C:Accounting State Institution" provides 

automation of accounting state (municipal) 
institutions that are on their own balance sheet, 

financed from the national or local budgets, as 

well as from the budget of the state extra-
budgetary fund. 

Постреквизиттері / Постреквизиты  

Бухгалтерлік есепті автоматтандыру: 

конфигурациялау және басқару, Салық 

есептілігін өндеу жүйесі 

Автоматизация учета: конфигурирование и 

управление, Система обработки налоговой 

отчетности 

Accounting automation: configuration and 

management, The processing system of tax 

reporting 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

Бұл курс бойынша сабақтар практикалық 

дағдыларды қалыптастыру үшін қажетті 

«Қазақстанның мемлекеттік мекемелері үшін 

бухгалтерлік есеп» конфигурациясы 

1С:Кәсіпорын бағдарламалық платформасында 

орнатылған оқу зертханасында өтеді. 

Зертханалық сабақтар қарастырылған, 

тапсырмалар мен кейстер әзірленді. 

Занятия по данному курсу проходят в 

учебной лаборатории, где установлена 

программная платформа 1С:Предприятиея, с 

конфигурацией «Бухгалтерский учет для 

государственных учреждений Казахстана», 

необходимых для формирования 

практических навыков. Предусмотрены 

лабораторные занятия, разработаны сквозные 

задачи и кейсы. 

Classes in this course are held in the training 

laboratory, where the software platform 

1C:Enterprise, with the configuration of 

"Accounting for public institutions of 

Kazakhstan," necessary to form practical 

skills. Laboratory classes are provided, cross-

cutting tasks and cases are developed. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 
Жусупбекова Г.Е. Жусупбекова Г.Е. Zhusupbekova G.E. 
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2. 3 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 3 курса 

 
Бухгалтерлік есепті автоматтандыру: конфигурациялау және басқару / Автоматизация учета: конфигурирование и управление/ 

Accounting automation: configuration and management 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

бухгалтерлік процестерді автоматтандыруды 

құру, жобалау және орнатудың негізгі 

принциптері туралы білімді қалыптастыру 

формирование знаний об основных 

принципах построения, проектирования и 

настройки автоматизации учетных процессов 

Formation of knowledge about the basic 

principles of building, designing and 

configuring the automation of accounting 

processes 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- шығындарды нақтылаудың жоғары 

дәрежесімен заманауи есепке алу жүйесін 

құрады, бірыңғай ақпараттық кеңістік 

шеңберінде пайдаланушылардың басқарады 

және жауапкершілік көрсеткіштерін 

айқындайды; 

- бағдарламалық қосымшаларды құрайды және 

бұлтты бухгалтерлік есепте жұмыс жасайды, 

жұқа, қалың, кластерлік клиент-серверлік 

жұмыс режимін орнатады және баптайды; 

- бизнес-процестерді жобалау бойынша кешенді 

міндеттерді шешу, заманауи клиент-серверлік 

платформаларда дербес жобаларды 

конфигурациялайды және басқарады 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- построить современную систему учета с 

высокой степенью детализации затрат, 

определить показатели управления и 

ответственности пользователей в рамках 

единого информационного пространства; 

 -создавать программные приложения и 

работать в облачной бухгалтерии, 

устанавливать и настраивать тонкий, 

толстый, кластерный клиент-серверный 

режим работы;  

- решать комплексные задачи по 

проектированию бизнес- процессов, 

конфигурировать и администрировать 

самостоятельные проекты на современных 

клиент-серверных платформах 

Upon successful completion of the course, 

trainees will 

- build a modern accounting system with a 

high degree of cost granularity, define 

management and user responsibility metrics 

within a single information space; 

 -Create software applications and work in 

cloud accounting, install and configure thin, 

thick, cluster client-server mode of operation;  

- solve complex business process design 

tasks, configure and administer independent 

projects on modern client-server platforms 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

1С:Бухгалтерия 1С:Бухгалтерия 1C:Accounting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

Мақсат қою-олардың жетістіктерін бағалауға 

болатын нақты мақсаттар мен критерийлерді 

анықтау. 

Жоспарлау-кәсіпорынның мақсаттарын 

Постановка целей – определение собственно 

целей и критериев, по которым можно 

оценить их достижение. 

Планирование – представление целей 

Goal-setting - defining the goals themselves 

and the criteria by which their achievement 

can be evaluated. 

Planning - representation of enterprise goals 
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болжамдар мен жоспарларда ұсыну: 

жоспарлау үшін көрсеткіштерді, шарттарды, 

талаптар мен шектеулерді нақтылау; жоспарлар 

жүйесін теңгерімдеу.Жедел есепке алу: сыртқы 

ортаны басқару және өзара іс-қимыл 

міндеттерін шешу; қазынашылық; сатуды, 

сатып алуды, қойма қызметін автоматтандыру; 

қажеттіліктерді қамтамасыз етуді басқару; 

өндірістегі есеп; шаруашылық қызмет 

фактілерін көрсету. Қаржы-шаруашылық 

қызметінің мониторингі. 

Іс – әрекеттің нақты нәтижелерінің 

жоспарланған немесе Типтік мәндерден 

ауытқуын талдау-зерттеу. 

предприятия в прогнозах и планах: 

уточнение показателей, условий, требований 

и ограничений для планирования; 

балансирование системы 

планов.Оперативный учет: решение задач 

управления и взаимодействия с внешним 

окружением; казначейство; автоматизация 

продаж, закупок, складской деятельности; 

управление обеспечением потребностей; 

учет в производстве; отражение фактов 

хозяйственной деятельности. Мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ – исследование отклонений 

фактических результатов деятельности от 

запланированных или типичных значений. 

in forecasts and plans: 

specification of indicators, conditions, 

requirements and constraints for planning; 

balancing the system of plans.Operational 

accounting: solving management tasks and 

interaction with the external environment; 

treasury; automation of sales, procurement, 

warehousing activities; management of 

supply needs; 

production accounting; reflection of the facts 

of economic activity. Monitoring of financial 

and economic activities. 

Analysis - study of deviations of actual 

performance from the planned or typical 

values. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салық есеп беруінің өндеу жүйесі Система обработки налоговой отчетности Tax reporting processing system 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса  

зертханалық жұмыстар арнайы зертханаларда 

өткізіледі. 

лабораторные работы проводятся в 

специализированных лабораториях. 

laboratory work is carried out in specialized 

laboratories. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Zhusupbekova G.E. 
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1С-тегі конфигурациялау және  басқару:Бюджеттік ұйымдардағы кәсіпорын / Конфигурирование и управление в 1С: Предприятие в 

бюджетных организациях/ Configuration and management in 1c: enterprise in Budget organizations 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

«1С: Қазақстанның мемлекеттік мекемелері 

үшін бухгалтерлік есеп» платформасында 

конфигурлеу және әкімшілеу әдістерінің, 

бизнес-процесстерді құрастырудың негізгі 

машықтарын қалыптастыру.  

формирование навыков конфигурирования и 

проектирования бизнес-процессов на 

платформе «1С: Бухгалтерский учет для 

государственных учреждений Казахстана». 

Formation of skills in configuring and 

designing business processes on the platform 

"1C: Accounting for government agencies of 

Kazakhstan. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- 1С:Кәсіпорын жүйесінде бағдарламалайды, 

1С:Кәсіпорын жүйесінде әкімшілеу, бастапқы 

деректерді енгізу технологиясын қолданады 

-1С:Кәсіпорын платформасын орнатады және 

баптайды,  кластерлік клиент-серверлік жұмыс 

тәртібін орнатады 

- 1С: кәсіпорында бюджеттік процестерді 

жобалайды, конфигурациялайды және 

әкімшілендіреді, заманауи клиент - серверлік 

платформаларда дербес жобаларды әзірлеу 

бойынша кешенді міндеттерді шешеді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- программировать в системе 1С: 

Предприятие, администрировать в системе 

1С: Предприятие, технологию ввода 

исходных данных. 

- производить отладку и настройку 1С: 

кластерный клиент-серверный режим работы 

- решать комплексные задачи по 

проектированию бюджетных- процессов, 

конфигурированию и администрированию в 

1С: Предприятие, в разработке 

самостоятельных проектов на современных 

клиент-серверных платформах 

After successful completion of the course, 

students will 

- programmed in the system 1C: Enterprise, 

administered in the system 1C: Enterprise, 

the technology of input data. 

- debugging and configuring 1C: cluster 

client-server mode of operation 

- solve complex tasks of designing budget 

processes, configuration and administration 

in 1C: Enterprise, in development of 

independent projects on modern client-server 

platforms 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

1С:Бухгалтерия:Мемлекеттік мекеме 1С:Бухгалтерия Государственное учреждение 1C Accountancy: Public institution 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

Аталған пән кең тараған 1С:Кәсіпорын, 

ақпараттық жүйені үйренуге қатысты, 

таратылған және мобильді қосымшаларды 

жобалау әдістеріне қатысты, жүйені әкімшілеу 

және конфигурлеуіне қатысты негізгі сұрақтар 

тізімін қарастырады. Мемлекеттік сатып алу 

және бюджетті игеру порталын баптау және 

тіркеу.. 

Настоящий курс рассматривает комплекс 

основных вопросов, относящихся к изучению 

информационной системы – 1С: 

Предприятие, приемам и методам 

проектирования распределенных и 

мобильных приложений, конфигурирования 

и администрирования системы. Настройка и 

регистрация на портале государственных 

This course examines a set of basic issues 

related to the study of information system - 

1C: Enterprise, methods and techniques for 

designing distributed and mobile 

applications, configuration and 

administration of the system. Setting up and 

registration on the portal of public 

procurement and budget development. 
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 закупок и освоения бюджета. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салық есебіндегі және аудиттегі ақпараттық 

жүйелер 

Информационные системы в налоговом учете 

и аудите  

Information systems in tax accounting and 

audit 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса  

зертханалық жұмыстар арнайы зертханаларда 

өткізіледі. 

лабораторные работы проводятся в 

специализированных лабораториях. 

laboratory work is carried out in specialized 

laboratories. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Zhusupbekova G.E. 
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Салық есептілігін өндеу жүйесі / Система обработки налоговой отчетности /The processing system of tax reporting  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

салықтық есепке алу теориясы, салық салуды 

нормативтік реттеу, сондай-ақ салықтық 

тексерулер жүргізуді ұйымдастыру саласында 

арнайы білім алу. 

приобретение специальных знаний в  области 

теории налогового учета, нормативного 

регулирования налогообложения, а также 

организации проведения налоговых проверок. 

Acquisition of special knowledge in the 

theory of tax accounting, normative 

regulation of taxation, as well as the 

organization of tax audits. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-салық есебінде пайдалану үшін бухгалтерлік 

есеп деректерінен ақпарат алады; ағымдағы 

салық есебінін тіркелімдерін жүргізеді; салық 

төлеушілерді тіркейді; дербес шоттарын 

жүргізеді;  

- біріктірілген салықтық ақпараттық жүйені 

нормативтік реттеу жай-күйі мен даму 

жолдарын біледі, есеп айырысудағы 

нормативтік актілердің негізгі талаптарын 

жүзеге асырады; ҚР ҚМ Салық комитетінін 

ақпараттық жүйелерді орнату және 

жаңартудағы әдістемелік тәсілдерін біледі. 

- салық төлеушілерді тіркеу және есепке алу 

кезінде; электрондық құжат айналымында; 

салық есептілігі деректерін енгізеді және 

өңдейді; аудиторлық және салықтық бақылау 

(логикалық-синтаксистік, логикалық-

арифметикалық) 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- извлекать информацию из данных 

бухгалтерского учета для использования ее в 

налоговом учете; вести регистры текущего 

налогового учета; осуществлять регистрацию 

налогоплательщиков; ведение лицевых 

счетов;  

- знать состояние и перспективы развития 

системы нормативного регулирования 

интегрированной налоговой 

информационной системы, основные 

требования нормативных актов к 

осуществлению расчетов; организационно-

методическими подходами к установке, 

настройке и обновлению информационных 

систем Налогового комитета МФ РК. 

- при регистрации и учете 

налогоплательщиков; в электронном 

документообороте; вводе и обработке данных 

налоговой отчетности; аудиторском и 

налоговом контроле (логико-синтаксическом, 

логико-арифметическим,   

After successful completion of the course, 

students will 

- extract information from accounting data 

for use in tax accounting; maintain registers 

of current tax accounting; register taxpayers; 

maintain personal accounts;  

- Know the status and prospects of 

development of the regulatory system of 

integrated tax information system, the basic 

requirements of regulations for the 

implementation of calculations; 

organizational and methodological 

approaches to install, configure and update 

information systems of the Tax Committee of 

the MF RK. 

- in registration and accounting of taxpayers; 

in electronic document flow; input and 

processing of tax reporting data; audit and 

tax control (logical-syntactic, logical-

arithmetic,   

Пререквизиттері / Пререквизиты 

1С: Бухгалтерия, Бухгалтерлік есепті 

автоматтандыру: конфигурациялау және 

1С: Бухгалтерия, Автоматизация учета: 

конфигурирование и управление 

1C:Accounting, Accounting automation: 

configuration and management 
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басқару 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

Салықтардың экономикалық мәні және табиғаты. 

Қазақстан Республикасының салық жүйесі: 
қалыптасу кезеңдері, қазіргі жай-күйінің 

сипаттамасы. Салық саясаты және оның 

мемлекеттің экономикалық саясатын жүзеге 

асырудағы рөлі. 

Экономическая сущность и  природа налогов.  

Налоговая система Республики Казахстан: 
этапы становления,  характеристика 

современного состояния. Налоговая политика и  

ее роль в реализации экономической политики 

государства.  

The economic essence and nature of taxes.  

The tax system of the Republic of Kazakhstan: 
stages of formation, characteristics of the 

current state. Tax policy and its role in the 

implementation of economic policy of the 

state. 

Постреквизиттері / Постреквизиты  

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру. Шаруашылық жүргізуші субъектінің 

салық салуын талдау және онтайландыру 

Учет и отчетность по налоговым 

обязательствам. Анализ  и оптимизация 

налогообложения хозяйствующего субъекта 

Аccount and reporting according to tax 

obligations, Analysis and optimization of 

taxation of an economic entity 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса  

Сабақтар мамандандырылған зертханада 

өткізіледі, зертханалық сабақтар және тікелей 

салық төлеушінің кабинетінде жұмыс 

қарастырылған 

Занятия проводятся в специализированной 

лаборатории, предусмотрены лаборатоные 

занятия и работа непосредственно в кабинете 

налогоплательщика 

Classes are held in a specialized laboratory; 

laboratory classes and work directly in the 

taxpayer's office are provided 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е. Жусупбекова Г.Е. Zhusupbekova G.E. 
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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 

заңнамасының өзгерістеріне бейімделудің 

жоғары дәрежесімен Ақпараттық жүйелерді 

басқару дағдыларын қалыптастыру. 

Формирование   навыков   управления 

информационными системами – с высокой 

степенью адаптации к изменениям 

законодательства РК, не требующих 

значительных затрат. 

Formation of management skills of 

information systems - with a high degree of 

adaptation to changes in legislation of the 

Republic of Kazakhstan, which does not 

require significant cost. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- бухгалтерлік есептің ақпараттық 

технологиялары саласында білім алу үшін 

жеткілікті дайындығы болады; 

- аудиттелетін объектіні есепке алудың 

жекелеген учаскелерін (қорларды, ақша 

қаражатын, дебиторлық берешекті есепке алу 

шоттары бойынша қозғалыс); топтастыра және 

тексере алады  

- аудиттелетін кәсіпорынның бухгалтерлік 

есебінің барлық объектілерін кешенді тексеруді 

жүргізеді; 

- аудиттелетін компанияның бағдарламалық 

өніміндегі жеке жұмысшылардың жұмысын 

бағалайды және т. б. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- иметь достаточную подготовку для 

приобретения знаний в области 

информационных технологий бухгалтерского 

учета; 

- группировать и проверять отдельные 

участки учета аудируемого объекта 

(движение по счетам учета запасов, 

денежных средств, дебиторской 

задолженности);  

-производить комплексную проверку всех 

объектов бухгалтерского учета аудируемого 

предприятия;  

-оценивать работу отдельных работников в 

программном продукте аудируемой 

компании и т. д. 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- Have sufficient training to acquire 

knowledge of accounting information 

technology; 

- to group and verify individual accounting 

areas of the audited entity (inventory, cash, 

accounts receivable account movements);  

-to carry out a comprehensive audit of all 

accounting items of the audited entity;  

-evaluate the work of individual employees 

in the software product of the audited 

company, etc. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы ақпараттық технологиялар, 

Кәсіпорында  конфигурлеу және басқару 

бюджеттік мекемелерде,  1С Бухгалтерия: 

Мемлекеттік мекеме. 

Информационные технологии в экономике, 

Конфигурирование и управление в 1С: 

Предприятие  в бюджетных организациях, 1С 

Бухгалтерия: Государственное учреждение 

Information Technologies in Economics, 

Configuration and management in 1C: 

Enterprise in budgetary organizations, 1C 

Accountancy: Public institution 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

"Салық есептілігін өңдеу 

сервистері"АЖ,салықтық әкімшілендірудің 

ИС “Сервисы обработки налоговой 

отчетности”,ИС Промышленная платформа 

IS "Services of tax reporting processing", IS 

Industrial platform integration of information 
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ақпараттық жүйелерін интеграциялаудың 

өнеркәсіптік платформасы АЖ. Wеb АЖ - 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік кірістер комитетінің порталы . 

WEB АЖ "салық төлеушінің кабинеті" 

қосымшасы. "Электрондық шот-фактураларды 

қабылдау және өңдеу жөніндегі ақпараттық 

жүйе" (ЭШФ АЖ). Акциз АЖ.Деректерді 

компьютерлік өңдеу жағдайындағы Аудит"; 

"компьютерлердің көмегімен аудит жүргізу"; 

"тәуекелді бағалау және ішкі бақылау; 

компьютерлік және ақпараттық жүйелер 

ортасының сипаттамасы және есебі". 

интеграции информационных систем 

налогового администрирования. ИС Wеb-

портал Комитета государственных доходов 

Министерства финансов Республики 

Казахстан . ИС WEB приложение «Кабинет 

налогоплательщика». «Информационная 

система по приему и обработке электронных 

счетов-фактур»(ИС ЭСФ).  ИС Акциз.Аудит 

в условиях компьютерной обработки 

данных»; «Проведение аудита с помощью 

компьютеров»; «Оценка риска и внутренний 

контроль; характеристика и учет среды 

компьютерной и информационной систем». 

systems of tax administration. IS Web-portal 

of the State Revenue Committee of the 

Ministry of Finance of the Republic of 

Kazakhstan. WEB-application "Taxpayer's 

Profile". "Information system for receiving 

and processing electronic invoices" (IS ESF).  

IS Excise.Audit in the conditions of 

computer data processing"; "Conducting an 

audit with the help of computers"; "Risk 

assessment and internal control; 

Characteristics and accounting of the 

computer and information system 

environment". 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator 

(free version) 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру  

Учет и отчетность по налоговым 

обязательствам 

Аccount and reporting according to tax 

obligations 

Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

тәжірибелі-мамандарды шақыру приглашение специалистов-практиков,  Inviting practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Zhusupbekova G.E. 
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Шаруашылық жүргізуші субъектінің салық салуын талдау және онтайландыру /Анализ  и оптимизация налогооблажения хозяйствующего 

субъекта/Analysis and optimization of taxation of an economic entity 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

салық төлеушілердің салық ауыртпалығын 

төмендету әдістері мен тәсілдерін зерделеу 

изучение  методов  и  приемов  снижения 

налогового бремени налогоплательщиков 

study of methods and techniques to reduce 

the tax burden on taxpayers 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- салық есептерінің жай-күйін талдайды; 

- басқарушылық шешімдер қабылдауға 

салықтардың әсерін анықтайды;  

- кәсіпорынның салық саясатына процессуалдық 

тәсіл дағдысы болады;  

- инвестициялық қызметті салықтық 

жоспарлауды талдайды;  

- салықтық жоспарлау процесінің сапасы мен 

тиімділігінің өзгеру өлшемдерін әзірлейді;  

- салық төлеушінің салық міндеттемелерін 

оңтайландыруда салық аудитін жүргізеді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- анализировать состояния налоговых 

расчетов; 

- определять воздействия налогов на 

принятие управленческих решений; 

- иметь навыки в процессуальном подходе к 

налоговой политике предприятия; 

- анализировать налоговое планирование 

инвестиционной деятельности; 

- разработывать критерии изменения качества 

и эффективности процесса налогового 

планирования; 

- проведение налогового аудита в 

оптимизации налоговых обязательств 

налогоплательщика. 

After successful completion of the course, 

students will 

- analyze the status of tax calculations; 

- determine the impact of taxes on 

management decision making; 

- have skills in the procedural approach to the 

tax policy of an enterprise; 

- analyze tax planning of investment 

activities; 

- to develop criteria for changing the quality 

and effectiveness of the tax planning process; 

- to conduct tax audit in optimization of tax 

liabilities of the taxpayer. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

салық есептілігін өңдеу жүйесі. Система обработки налоговой отчетности. The processing system of tax reporting 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Салық өндірісі және оның салық салуды 

оңтайландыруға әсері; салық салынатын базаны 

талдау; Салық есептеулерінің жай-күйін талдау; 

салық міндеттемелерін төмендету: түсінігі мен 

түрлері; салықтық оңтайландырудың 

қағидаттары мен шектері; салықтық 

оңтайландыру әдістері; салық салуды 

оңтайландыру нысаны ретінде ұйымның есеп 

саясатының элементтерін әзірлеу; шарт арқылы 

салық салуды оңтайландыру. Экономикалық-

құқықтық талдау (сараптама) әдістемесі шарт. 

Налоговое  производство  и  его  влияние  на  

оптимизацию налогообложения; Анализ 

налогооблагаемой базы; Анализ состояния 

налоговых расчетов; Снижение налоговых 

обязательств: понятие и виды; Принципы и  

пределы налоговой оптимизации; Методы 

налоговой оптимизации; Разработка 

элементов учетной политики организации как 

форма оптимизации налогообложения; 

Оптимизация налогообложения через 

договор. Методика экономико-правового 

анализа (экспертизы) договор. 

Tax production and its impact on tax 

optimization; Analysis of taxable base; 

Analysis of the status of tax calculations; 

Reduction of tax liabilities: the concept and 

types; Principles and limits of tax 

optimization; Methods of tax optimization; 

Development of elements of the accounting 

policy of the organization as a form of tax 

optimization; Optimization of taxation 

through a contract. Methodology of 

economic-legal analysis (expertise) of the 

contract. 

Постреквизиттері / Постреквизиты  

Салықтық міндеттемелер бойынша есеп және 

eceп беру 

Учет и отчетность налоговых обязательств, Аccount and reporting according to tax 

obligations 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы  

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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Макроэкономикалық талдау /Макроэкономический анализ / Macroeconomic analysis 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

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 

научно-исследовательской деятельности, а 

также формирование компетенций в области 

использования эконометрического 

инструментария для их решения 

formation of theoretical knowledge of 

modern macroeconomic theories and 

macroeconomic models, development of 

skills in analyzing macroeconomic processes, 

setting tasks as part of research activities, as 

well as the formation of competencies in the 

use of econometric tools for their solutions 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- ашық және жабық экономикадағы негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштерге талдау 

жүргізеді; 

-әлеуметтік-экономикалық процестерді 

дамытудағы үрдістерді анықтауға, қазіргі 

заманғы құралдарды қолдана отырып 

макроэкономикалық модельдеуге талдау 

жүргізеді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- проводить анализ основных 

макроэкономических показателей в открытой 

и закрытой экономике;  

- проводить анализ выявление тенденций в 

развитии социально-экономических 

процессов, макроэкономического 

моделирования с применением современных 

инструментов 

Upon successful completion of the course, 

students will 

- analyze the main macroeconomic indicators 

in open and closed economies  

- analyze the identification of trends in the 

development of socio-economic processes, 

macroeconomic modeling with the use of 

modern tools 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық талдау    Экономический анализ  Economic аnalysis 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Инфляция мен жұмыссыздықты мемлекеттік 

реттеу мәселелерін, жиынтық шамаларды 

экономикалық талдауды және алынған 

қорытындыларды мемлекеттік экономикалық 

саясатта қолдану мүмкіндігін; бюджет және 

ақша-кредит саясатының ұлттық экономикаға 

әсер ету тетігін талдауды, тұрақтылық, 

жұмыспен қамту, экономикалық өсу қарқыны 

проблемалары бойынша, оның ішінде 

неоклассикалық және монетаристік модельдер 

бойынша "жаңа Макроэкономиканың" әртүрлі 

теориялық бағыттарын зерттеуді зерделейді. 

Изучает вопросы государственного 

регулирования инфляции и безработицы, 

экономический анализ совокупных величин и 

возможность применения полученных 

выводов в государственной экономической 

политике; анализ механизма воздействия 

бюджетной и денежно-кредитной  политики 

на национальную экономику, исследование 

различных теоретических направлений 

«новой макроэкономики» по проблемам 

стабильности, занятости, темпов 

экономического роста, в том числе в 

неоклассических и монетаристских моделях. 

Examines issues of state regulation of 

inflation and unemployment, economic 

analysis of aggregate values and the 

possibility of applying the findings in public 

economic policy; analysis of the mechanism 

of fiscal and monetary policy impact on the 

national economy, the study of various 

theoretical directions of "new 

macroeconomics" on stability, employment, 

economic growth rates, including in 

neoclassical and monetarist models. 

Постреквизиттері / Постреквизиты 

Ішкі аудит, Мемлекеттік аудит Внутренний аудит, Государственный аудит Internal audit, State audit 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Курмангалиева А.К. Курмангалиева А.К. Kurmangalieva A.K. 
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Статистикалық есеп және есеп беру/ Статистический учет и отчетность/Statistical accounting and reporting 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

мемлекеттік статистикалық байқаулар жүргізу 

үшін қажетті статистикалық есептілікті және 

басқа да деректерді мемлекеттік статистика 

органдарына және есептілік нысандарының 

бланкілерінде көзделген басқа мекенжайларға 

есептеу және ұсыну бойынша білім мен 

дағдыларды қалыптастыру 

сформировать знания и навыки по расчетам  

и представлению статистической отчетности 

и других данных, необходимых для 

проведения государственных статистических 

наблюдений, органам государственной 

статистики и в другие адреса, 

предусмотренные на бланках форм 

отчетности 

to develop knowledge and skills in 

calculating and submitting statistical reports 

and other data required for state statistical 

observations, to state statistical authorities 

and other addresses provided on the reporting 

forms 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- кәсіпорын үшін статистикалық есеп 

нысандарын құрастырады және талдайды; 

-деректерді жинау және талдау жүйелерін, оның 

ішінде веб-талдау құралдарын пайдаланады; 

- кәсіпорындарда электронды ЭҚЖ жүйесін 

енгізу бойынша іс-шаралар жоспарын әзірлейді 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-составлять и анализировать формы 

стат.отчетности  для предприятия; 

- использовать системы сбора и анализа 

данных, в том числе инструменты веб-

аналитики; - разрабатывать план 

мероприятий по внедрению систем 

электронной СЭД  на предприятиях 

After successful completion of the course, 

students will 

-Compile and analyze statistical reporting 

forms for the enterprise; 

- use data collection and analysis systems, 

including web analytics tools; 

- develop an action plan for the 

implementation of electronic EDMS systems 

at enterprises 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикадағы статистикалық әдістері,  Стастические методы в экономике,  Statistical Methods in Economics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кіріспе, курстың мақсаттары. Заңды және жеке 

тұлғалардың Қазақстан Республикасында 

мемлекеттік статистикалық есептілікті ұсыну 

тәртібі. Күнделікті, айлық, тоқсандық, жылдық, 

дара, біржолғы статистикалық нысандар және 

жыл кезеңділігі бар нысандар 

Введение, цели курса. Порядок 

представления юридическими и физическими 

лицами государственной статистической 

отчетности в Республике Казахстан, 

Статистические формы  ежедневные, месяч-

ные, квартальные, годовые, единичные, 

единовременные и формы с периодичностью 

лет  

Introduction, course objectives. The 

procedure for legal entities and individuals to 

submit state statistical reporting in the 

Republic of Kazakhstan. Statistical forms 

daily, monthly, quarterly, annual, single, one-

time and forms with a periodicity of years 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Zhusupbekova G.E. 
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3. 4 курс студенттеріне арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины для студентов 4 курса 

 
Корпоративтік қаржы/ Корпоративные финансы/Corporate finance 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттердің теориялық және практикалық 

дайындығын ұйымдастыру, корпоративті 

қаржыны жоспарлау, оларды тиімді басқару, 

қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу. 

Обеспечение теоретической и практической 

подготовки студентов в организации, 

планировании корпоративных финансов, их 

эффективном управлении, достижении 

финансовой устойчивости. 

To provide theoretical and practical training 

of students in the organization, planning 

corporate finance, their effective 

management, achieving financial 

sustainability. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-  қаржылық ресурстардың мәнін, оңтайлы 

құрамын, құрылымын, қалыптасуын, оңтайлы 

бөлінуін және пайдаланылуын біледі; 

- корпоративтік қаржыны ұйымдастыру мен 

басқаруды реттейтін қолданыстағы нормативтік 

құжаттар мен әдістемелік материалдарды 

бағалайды; 

- корпоративтік басқаруды ұйымдастырудың 

мәні мен принциптерін негіздей біледі; 

- қаржылық жағдайды бағалаудың тиісті 

әдістемелерін қолданады; 

- нарықтық экономиканың өзгеруі жағдайында 

қаржылық есептеу және оңтайлы қаржылық 

шешімдер қабылдау дағдыларын меңгереді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

 знать сущность, оптимальный состав, 

структуру, формирование, оптимальное 

распределение и использование финансовых 

ресурсов;- оценивать действующие 

нормативные документы и методические 

материалы, регулирующие организацию и 

управление корпоративными финансами; 

 уметь обосновывать сущность, принципы 

организации корпоративного управления; 

 применять соответствующие методики 

оценки финансового состояния; 

- владеть навыками финансовых вычислений 

и принятия оптимальных финансовых 

решений в условиях изменения рыночной 

экономики. 

After successful completion of the course, 

students will 

know the essence, the optimal composition, 

structure, formation, optimal allocation and 

use of financial resources; - evaluate the 

existing normative documents and 

methodological materials, regulating the 

organization and management of corporate 

finances 

be able to justify the essence, principles of 

the organization of corporate governance 

be able to apply appropriate methods of 

assessing the financial condition; 

- have skills in financial calculations and 

making optimal financial decisions under the 

conditions of market economy changes. 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

қаржы финансы Finance 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Корпоративтік қаржы қызметін ұйымдастыру 

негіздері. Корпоративтік басқару. Қаржы-

несиелік шешімдерді қабылдауда қаржы-

экономикалық есептеп шығарудың 

математикалық негіздері. Корпорацияның ұзақ 

мерзімді активтерін басқару. Корпорацияның 

айналым активтерін басқару. Корпорацияның 

шығындары, кірістері мен пайдасы. 

Корпорацияны қаржыландырудың қарыз 

көздері. Корпорацияны қаржылан-дырудың 

меншікті көздері. Корпорация-лардың дамуын 

қаржылық жоспарлау және болжау. 

Корпорацияның қаржылық жағдайын бағалау 

және қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізу 

жолдары. Корпорацияның дивидендтік саясаты. 

Корпорацияның тәуекелдері және олардың 

салдарын азайту. Корпорацияны қаржылық 

қайта құрылымдау. Корпорацияның қосылуы 

және жұтылуы. 

Основы организации корпоративных 

финансов деятельности. Корпоративное 

управление. Математические основы 

финансово-экономических расчетов при 

принятии финансово-кредитных решений. 

Управление внеоборотными активами 

корпораций. Управление оборотными 

активами корпораций. Расходы, доходы и 

прибыль корпорации. Заемные источники 

финансирования корпорации. Собственные 

источники финансирования корпорации. 

Финансовое планирование и 

прогнозирование развития корпораций. 

Оценка финансового состояния корпорации и 

пути достижения финансовой устойчивости.  

Дивидендная политика корпорации. Риски 

корпорации и минимизация их последствий. 

Финансовая реструктуризация корпорации. 

Слияние и поглощение корпорации. 

Fundamentals of organizing corporate 

finance activities. Corporate governance. 

Mathematical basis of financial and 

economic calculations in making financial 

and credit decisions. Management of non-

current assets of corporations. Management 

of current assets of corporations. Expenses, 

revenues and profits of the corporation. 

Borrowed sources of financing of the 

corporation. Own sources of financing of the 

corporation. Financial planning and 

forecasting of corporate development. 

Assessment of the financial condition of the 

corporation and ways to achieve financial 

stability.  Dividend policy of the corporation. 

Risks of the corporation and minimization of 

their consequences. Financial restructuring of 

a corporation. Merger and acquisition of a 

corporation. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кайырбаева Г.К. Муратова Д.Д. Kenzhebekova D.S. 
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Кәсіпорын экономикасы/ Экономика предприятия/Enterprise economy 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

нарықтық бәсекелестік жағдайында 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ете отырып, кәсіпорынның 

функциялары мен мақсаттарын, еңбек ақыны 

ұйымдастыруды және өндіріс шығындарын 

есептеуді, өндірістік бағдарламаны анықтауды, 

пайданы қалыптастыру мен пайдалануды 

зерттеу және талдау 

изучение и анализ функций и целей 

предприятия, организации заработной платы 

и исчисления издержек производства, 

определение производственной программы, 

формирование и использование прибыли, 

обеспечение конкурентоспособности 

предприятия в условиях рыночной 

конкуренции 

Study and analysis of the functions and 

objectives of the enterprise, the organization 

of wages and salaries and the calculation of 

production costs, definition of the 

production program, the formation and use 

of profits, ensuring the competitiveness of 

enterprises in a competitive market 

environment 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- алған білімдерін кәсіпорынды тиімді 

есептеулер мен талдау жүйесін құру үшін 

қолдана алады және дәлелдер әзірлеуге, 

кәсіпорынның жұмыс істеу процесінде 

туындайтын мәселелерді шешу жолдарын 

негіздеуге қажетті құзыретке ие болады 

- бар ресурстарды ескере отырып, кәсіпорынды 

дамытудың ең тиімді түрін таңдайды 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- применять полученные знания для построения 

эффективной системы расчетов и анализа 
предприятия, и обладать компетенцией, 
необходимой для выработки аргументов, 
обоснования путей решения проблем, 
возникающих в процессе функционирования 
предприятия. 

- выбирать наиболее эффективную форму 
развития предприятия, учитывая имеющиеся 
ресурсы 

After successful completion of the course 

students will 

- apply the acquired knowledge to build an 

effective system of calculations and analysis 

of the enterprise, and have the competence 

necessary to develop arguments, justification 

of ways to solve problems arising in the 

process of functioning of the enterprise. 

- choose the most effective form of 

enterprise development, given the available 

resources 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру Организация предпринимательской 

деятельности 

Business Organization 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіпорын экономикасы - бұл тәуелсіз 

экономикалық пән, оның пәні - кәсіпорын 

қызметі, экономикалық шешімдерді әзірлеу 

және қабылдау процесі. Пәннің әдіснамалық 

негізін диалектикалық әдіс құрайды. 

Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің әр түрлі жақтары олардың өзара 

байланысы мен дамуында талданады. 

Экономика предприятия  является 

самостоятельной экономической 

дисциплиной, предметом изучения которой 

является деятельность предприятия, процесс 

разработки и принятия хозяйственных 

решений. Методологической основой 

дисциплины является диалектический метод. 

Различные аспекты производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 

Enterprise economics is an independent 

economic discipline, the subject of the study 

of which is the activities of the enterprise, 

the process of developing and making 

business decisions. The methodological 

basis of the discipline is the dialectical 

method. Various aspects of production and 

economic activity of the enterprise are 

analyzed in interrelation and development. 
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анализируются во взаимосвязи и развитии.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. Nurakhmetova G.S. 
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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 

қазіргі заманғы салық жүйесінің даму 

үрдістерін, Қазақстанда салықтарды есептеудің 

өзекті мәселелерін түсіну үшін қажетті салық 

және салық салу саласында базалық теориялық 

білімді қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасында алынатын салықтар мен 

алымдарды есептеу бойынша практикалық 

дағдыларды қалыптастыру. 

Сформировать у студентов базовые 

теоретические знания в области налогов и 

налогообложения, необходимые для 

понимания тенденций развития современной 

налоговой системы Республики Казахстан, 

актуальных проблем исчисления налогов в 

Казахстане, а также сформировать 

практические навыки по исчислению налогов 

и сборов, взимаемых в Республике Казахстан. 

To form basic theoretical knowledge in the 

field of taxes and taxation, necessary to 

understand the trends in the modern tax 

system of the Republic of Kazakhstan, the 

current problems of the calculation of taxes 

in Kazakhstan, as well as to form practical 

skills in the calculation of taxes and fees 

levied in the Republic of Kazakhstan. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 салық есебінде пайдалану үшін бухгалтерлік 

есеп деректерінен ақпарат алады; 

 жүргізу тіркелімдері ағымдағы салықтық 

есепке алады; 

 корпоративтік табыс салығы бойынша 

декларацияны қосымшаларымен бірге жасайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

 извлекать информацию из данных 

бухгалтерского учета для использования ее в 

налоговом учете; 

 вести регистры текущего налогового 

учета; 

 составлять декларацию по 

корпоративному подоходному налогу с 

приложениями. 

Upon successful completion of the course, 

students will 

-extract information from accounting data for 

use in tax accounting; 

-keep current tax accounting registers; 

-prepare a corporate income tax return with 

appendices. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Салық есебі негіздері, Шаруашылық 

субъектілердегі салық есебі, Балансты талдау, 

Салық есептілігін өндеу жүйесі, Салық 

есебіндегі және аудиттегі ақпараттық жүйелер 

Основы налогового учета, Налоговый учет в 

хозяйствующих субъектах, Анализ баланса, 

Система обработки налоговой отчетности, 

Информационные системы в налоговом учете 

и аудите  

Basics of tax accounting, Tax accounting in 

business entities,  Balance sheet analysis, 

The processing system of tax reporting, 

Information systems in tax accounting and 

audit 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Салықтық есепке алу және оның есепке алу 

жүйесіндегі орны; Заңды тұлғаның жылдық 

жиынтық табысын есепке алу; Заңды тұлғаның 

жылдық жиынтық табысынан шегерімдерді 

есепке алу; Өткізілген өнім (жұмыстар, 

қызметтер) бойынша шығындарды 

қалыптастыруды есепке алу; Тіркелген активтер 

бойынша салықтық есепке алу және шегерімдер 

қағидалары; Алынған кредиттер (қарыздар) 

үшін сыйақылар (мүдде) бойынша салықтық 

есепке алу); Күмәнді талаптар бойынша 

шегерімдерді салықтық есепке алу; Әлеуметтік 

төлемдерге шегерімдерді салықтық есепке алу; 

Әлеуметтік сала шығыстары бойынша 

шегерімдерді салықтық есепке алу; 

Салықтарды, өтемақы шығыстарының 

айыппұлдарын және теріс бағамдық айырманы 

шегеру; Шығындарды салықтық есепке алу; 

Корпоративтік табыс салығы бойынша 

декларация. 

Налоговый учет и его место в системе учета;  

Учет совокупного годового дохода 

юридического лица; Учет вычетов из 

совокупного годового дохода юридического 

лица; Учет формирования затрат по 

реализованной продукции, (работ, услуг). 

Правила налогового учета и вычеты по 

фиксированным активам. 

Налоговый учет по вознаграждениям 

(интересу) за полученные кредиты (займы) 

Налоговый учет вычетов по сомнительным 

требованиям. Налоговый учет вычетов на 

социальные выплаты. Налоговый учет 

вычетов по расходам на социальную сферу 

Вычет налогов, штрафов компенсационных 

расходов и отрицательной курсовой разницы. 

Налоговый учет убытков. Декларация по 

корпоративному подоходному налогу 

Tax accounting and its place in the 

accounting system; Accounting for total 

annual income of a legal entity; Accounting 

for deductions from the total annual income 

of a legal entity; Accounting for the 

formation of costs of sold products, (works, 

services). Tax accounting rules and 

deductions for fixed assets. 

Tax accounting for remuneration (interest) 

for credits (loans) received 

Tax accounting for deductions on doubtful 

claims. Tax accounting for deductions for 

social benefits. Tax accounting for 

deductions for social expenses 

Tax deductions, penalties, compensation 

expenses and foreign exchange losses. Tax 

accounting for losses. Corporate income tax 

return 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Байкин А.К Байкин А.К Baykin A.K. 
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Балансты талдау/Анализ баланса/ Balance sheet analysis 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Студенттердің кәсіпорын теңгерімін талдау, 

объектінің ағымдағы жай-күйін және 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін оны 

дамытудың күтілетін перспективаларын бағалау 

білімдері мен дағдыларын қалыптастыру 

Формирование у студентов знаний и навыков 

анализа баланса предприятия, оценки 

текущего состояния объекта и ожидаемых 

перспектив его развития для принятия 

управленческих решений 

Formation of students' knowledge and skills to 

analyze the balance sheet of the enterprise, 

assess the current state of the object and the 

expected prospects for its development to make 

management decisions 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- есеп пен аудиттің негізгі принциптерін біледі; - 

бухгалтерлік есеп пен аудиттің объектілері мен 

әдістерін, қаржылық есеп беру элементтерін 

біледі. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основные принципы учета и аудита;  

- объекты и методы бухгалтерского учета и 

аудита,- элементы финансовой отчетности. 

After successful completion of the course, 

students will 

- know the basic principles of accounting and 

auditing;  

- objects and methods of accounting and 

auditing; - elements of financial reporting. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Экономикалық талдау Экономический анализ  

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Нарықтық экономика жағдайындағы балансты 

талдаудың мазмұны, мәні және міндеттері. 

Қаржылық талдау әдістемесі мен әдістемесі. 

Ұйымның қаржылық есептілігі қаржылық 

талдаудың ақпараттық базасы ретінде. Баланс 

активтерінің құрамы мен құрылымының 

динамикасын талдау. Жиынтық капиталды және 

оның элементтерін талдау. Баланстың 

өтімділігін талдау. Ұйымның төлем 

қабілеттілігін, қаржылық тұрақтылығын және 

несиелік қабілеттілігін талдау. 

Содержание, предмет  и задачи  анализа 

баланса в условиях рыночной экономики. 

Методология и методика финансового 

анализа. Финансовая отчетность организации 

как информационная база финансового 

анализа. Анализ динамики состава и 

структуры  активов баланса. Анализ 

совокупного капитала и его элементов. 

Анализ ликвидности баланса. Анализ 

платежеспособности, финансовой устойчи-

вости и кредитоспособности организации. 

The content, subject and tasks of the balance 

sheet analysis in a market economy. 

Methodology and methodology of financial 

analysis. Financial statements of the 

organization as information base of financial 

analysis. Analysis of the dynamics of the 

composition and structure of balance sheet 

assets. Analysis of the liquidity of the balance 

sheet. Analysis of solvency, financial stability 

and creditworthiness of the organization. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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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 

отырып, бизнес-процестерді талдаудың, 

жетілдірудің және басқарудың заманауи 

әдістері мен құралдары туралы білім негіздерін 

оқыту. 

Обучение основам знаний современных 

методов и средств анализа, 

совершенствования и управления бизнес-

процессами с учетом мировых и 

отечественных достижений. 

Learning the basics of knowledge of modern 

methods and tools for analysis, improvement 

and management of business processes, 

taking into account global and domestic 

achievements. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

-ұйымдарға сауалнама жүргізу, ақпараттық 

қажеттіліктерді анықтайды; 

 - қолданбалы мәселелердің шешімін рәсімдейді 

және жүзеге асырады; 

- жобаның өмірлік циклінің барлық 

кезеңдерінде жұмыстарды орындайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности; 

 проводить формализацию и реализацию 

решения прикладных задач;  

- выполнять работы на всех стадиях 

жизненного цикла.  

Upon successful completion of the course, 

trainees will 

- conduct a survey of organizations, identify 

information needs; 

 carry out the formalization and 

implementation of solutions of applied 

problems;  

- perform work at all stages of the project life 

cycle. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Әлеуметтік-экономикалық статистика Социально-экономическая статистика Socio-economic statistics 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

қазіргі заманғы бизнес-жоспарлаудың 

теориялық аспектілерін және әртүрлі типтегі 

бизнес-жоспарларды, сондай-ақ стандартты 

және арнайы бизнес-жоспарлардың жеке 

бөлімдерін құру әдістемесіне арналған 

практикалық ұсыныстарды (белгілі бір 

мақсаттар үшін жасалған) зерттейді. 

изучает теоретические аспекты современного 

бизнес-планирования и практические 

рекомендации к методике составления 

различных типов бизнес-планов, а также 

отдельных разделов как типового, так и 

специальных бизнес-планов (составленных 

для определенных целей). 

examines the theoretical aspects of modern 

business planning and practical 

recommendations for the methodology of 

drafting various types of business plans, as 

well as individual sections of both standard 

and special business plans (drawn up for 

specific purposes). 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы  

Нурахметова Г.С. Нурахметова Г.С. Nurakhmetova G.S. 
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Контроллинг/Контроллинг/ Controlling 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Кәсіпорынның әртүрлі қызметтері мен 

бөлімшелерінің жедел стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізу қызметін біріктіру, 

үйлестіру және бағыттау негізінде заманауи 

кәсіпорынды басқарудың тұжырымдамалық 

негіздері бойынша жүйелі білімді 

қалыптастыру. 

Формирование системных знаний по 

концептуальным основам управления 

современным предприятием на основе 

интегрирования, координации и направления 

деятельности различных служб и 

подразделения предприятия на достижение 

оперативных стратегических целей. 

Formation of system knowledge on the 

conceptual foundations of modern enterprise 

management on the basis of integration, 

coordination and direction of the various 

services and departments of the enterprise to 

achieve operational strategic objectives. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- кәсіпорындарда бақылау жүйесін енгізу 

саласын талдайды;  

- бақылау саласында есепке алудың заманауи 

әдістері кешенін меңгеретін болады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- разбираться в области внедрения системы 

контроллинга на предприятиях;  

- будут владеть комплексом современных 

методов учета в сфере контроллинга. 

After successful completion of the course, 

trainees will 

- understand the area of implementation of 

the controlling system in enterprises;  

- have a set of modern methods of accounting 

in the field of controlling. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Басқару есебі 1 Управленческий учет 1 Management accounting 1 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Басқару жүйесінің тұжырымдамасы. Бақылау 

объектілерін жіктеу. Басқару есебі бақылаудың 

негізі ретінде. Жоспарлау және бюджеттеу 

жүйесі. Жедел бақылаудың әдістемелік 

құралдары. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

жағдайының сараптамалық диагностикасы. 

Инвестициялық жобаларды бақылау. 

Кәсіпорында бақылау жүйесін қалыптастыру. 

Басқарушылық шешімдер қабылдау жүйесіндегі 

бақылау 

Концепция системы контроллинга. 

Классификация объектов контроллинга. 

Управленческий учет как основа контроллинга. 

Система планирования и 
бюджетирования.Методические инструменты 

оперативного контроллинга. Экспертная 

диагностика финансово-хозяйственного 

состояния  предприятия. Контроллинг 
инвестиционных проектов. Формирование 

системы контроллинга на предприятии. 

Контроллинг в системе принятия 

управленческих решений 

The concept of controlling system. 

Classification of objects of controlling. 

Managerial accounting as the basis of 

controlling. The system of planning and 

budgeting. Methodological tools of 

Operational Controlling. Expert diagnostics 

of financial-economic condition of an 

enterprise. Controlling of investment 

projects. Formation of controlling system in 

an enterprise. Controlling in the system of 

managerial decision-making 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Абаева Г.И Абаева Г.И Abaeva G.I. 
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Экономика саласындағы бухгалтерлік есеп / Бухгалтерский учет в отраслях экономики/ Accounting in economy branches  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

саудада, автотранспорттық кәсіпорындарда, 

туристік және қонақүй бизнесінде, құрылыста   

теориялық және тәжірибелік мәселелерінің 

қажетті дәрежесімен студенттерді қамтамасыз 

ету. 

обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим 

вопросам организации учета и 

документооборота в торговле, в 

автотранспортных предприятиях, в 

туристическом и  гостиничном бизнесе, в 

строительстве. 

provide the necessary level of training of 

students in the theoretical and practical issues 

of accounting and document management in 

trade, motor transport enterprises, tourism 

and hospitality business, construction. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар  

- бухгалтерлік есептің негізігі қағидалары мен 

тұжрымдамаларын тәжірибеде 

қолданады;басқару шығындарын қабылдау 

және талдайды; ішкі бақылаудың тиімді 

жүйесін ұйымдастырады; есеп стандарттарына 

сәйкес қаржылық есепті құрастырады және 

ұсынады. 

- қазіргі экономика жағдайнда экономика 

салаларның құрылымы; нарықтық экономика 

жағдайында кәсіпорынның экономикалық 

қызметі дамуының тиімді нұсқасын тандайды. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут  

- применять на практике основные концепции 

и принципов бухгалтерского учета; 

анализировать и принимать управленческие 

решения; организовать эффективную систему 

внутреннего контроля; формировать и 

представлять финансовую отчетность в 

соответствии со стандартами учета; 

- структурное строение отраслей экономики в 

современной экономике; выбирать варианты 

наиболее эффективного развития 

экономической деятельности предприятия в 

условиях рыночной экономики; 

After successful completion of the course, 

students will  

- apply in practice the basic concepts and 

principles of accounting; analyze and make 

management decisions; organize an effective 

system of internal control; create and present 

financial statements in accordance with 

accounting standards; 

- structure of branches of economy in modern 

economy; choose variants of the most 

effective development of economic activity 

of an enterprise in the conditions of market 

economy; 

Пререквизиттері / Пререквизиты  

Бухгалтерлік есеп негіздері  Основы бухгалтерского учета  Accounting bases 

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. 

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 

The basic principles and objectives of the 

organization of accounting in (trade) 

commercial entities. Accounting for the 

movement of goods and containers in the 

wholesale trade. Accounting for the 

movement of goods in retail businesses. 

Accountability of accountable persons on the 
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Тауарлы-материалдық 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, қосымша 

өндірістегі шығындар есебі. Қосалқы 

ұйымдардың негізгі ұйымдармен есептесу 

ерекшеліктері. Автотранспорттық 

кәсіпорындарда бұхгалтерлік қызметті 

ұйымдастыру. Автотранспорттық 

кәсіпорындарда бұхгалтерлік құжаттарды құру. 

Автотранспорттық кәсіпорындарда 

бұхгалтерлік есептің және қаржылық есеп 
берудің жүйесі.  

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 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.  

availability and movement of goods and tare. 

Inventory of inventory. Accounting for goods 

in the pantry, production and sales at catering 

enterprises. Accounting for the cost of 

circulation in trade. Accounting for financial 

results in trade.  

Accounting for costs forming the cost of the 

tourist product in the tourism business. 

Accounting for the realization of the tourist 

product. Accounting for travel agency 

activities. Accounting for intermediary 

activities in tourism business. Accounting for 

currency operations. Accounting for financial 

results in tourist organizations. Fundamentals 

of shaping the hotel services market. 

Accounting for building production. 

Construction contract. Accounting for 

overhead costs, turnover of materials. 

Accounting for costs in auxiliary and 

auxiliary production and consumption of 

construction materials. Specific features of 

settlements with subcontractors with general 

contracting companies. Organization of 

accounting services in road transport 

enterprises. The composition of accounting 

records in road transport enterprises. 

Documentation for accounting of settlement 

operations. Accounting system and financial 

reporting in road transport enterprises. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупова Г.Б. Жусупова Г.Б. Zhusupova G.B. 
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Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп/Бухгалтерский учет в государственных учреждениях  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

Мемлекеттік органдарда, мемлекеттік және 

муниципалды мекемелерде бухгалтерлік есеп 

жүйесінің ерекшеліктерін түсінуді 

қалыптастыру 

Формирование  понимания специфики 

системы учета в государственных органах, 

государственных и муниципальных 

учреждениях 

Formation of understanding of the specifics 

of the accounting system in state bodies, state 

and municipal institutions 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- бюджеттік мекемелердегі бухгалтерлік есептің 

мазмұнын, принциптерін және мақсатын біледі; 

- бюджеттік мекемелердегі қаржылық емес 

активтердің бухгалтерлік есебінің 

ерекшеліктерін талдайды; 

- бюджеттік ұйымдарда санкциялау бойынша 

операцияларды есепке алу ерекшеліктерін 

ашады; 

- бюджеттік ұйымдардың бюджеттік және 

бухгалтерлік есептілігіндегі ақпаратты 

қалыптастырады және ашады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-знать содержание, принципы и 

назначение бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

-анализировать особенности бухгалтерского 

учета нефинансовых активов в бюджетных 

учреждениях 

-раскрывать особенности учета операций по 

санкционированию в бюджетных 

организациях 

- формировать и раскрывать информации в 

бюджетной и бухгалтерской отчетности 

бюджетных организаций 

Upon successful completion of the course, 

students will 

-Know the content, principles and purpose of 

accounting in budgetary institutions 

analyze the specifics of accounting of non-

financial assets in budgetary institutions 

disclose the specifics of accounting for 

authorization operations in budget-funded 

organizations 

- to form and disclose information in 

budgetary and accounting reports of 

budgetary organizations 

 

 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері, Қаржылық есеп 1,2. Основы бухгалтерского учета, Финансовый 

учет 1,2, 

Fundamentals of Accounting, Financial 

accounting 1,2, 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бюджеттік мекемелердегі есеп және есептілік 

жүйесін құру қағидаттары мен даму 

Тұжырымдамасы. Қаржылық емес активтердің 

есебін ұйымдастыру және жүргізу. Қаржы 

активтерінің есебін ұйымдастыру және жүргізу. 

Бюджеттік мекемелердегі міндеттемелердің 

есебін ұйымдастыру және жүргізу. Бюджеттік 

мекемелерде қаржылық нәтижені қалыптастыру 

және есепке алу. Бюджеттік мекемелерде 

санкциялау бойынша операцияларды есепке 

Концепция развития и принципы построения 

системы учета и отчетности в бюджетных 

учреждениях. Организация и ведение учета 

нефинансовых активов. Организация и 

ведение учета финансовых активов. 

Организация и ведение учета обязательств в 

бюджетных учреждениях. Формирование и 

учет финансового результата в бюджетных 

учреждениях. Учет операций по 

санкционированию в бюджетных 

The concept of development and principles 

of building a system of accounting and 

reporting in budgetary institutions. 

Organization and accounting of non-financial 

assets. Organization and accounting of 

financial assets. Organization and accounting 

of liabilities in budgetary institutions. 

Forming and accounting of financial results 

in budgetary institutions. Accounting for 

operations on authorization in budgetary 
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алу.Бюджеттік мекемелердің бюджеттік және 

бухгалтерлік есептілігінде ақпаратты 

қалыптастыру және ашу қағидаттары 

учреждениях.Принципы формирования и 

раскрытия информации в бюджетной и 

бухгалтерской отчетности бюджетных 

учреждениях 

institutions.Principles of formation and 

disclosure of information in budgetary and 

accounting reports of budgetary institutions 

 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Ладаненко Е.И Baykin A.K. 
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Ішкі аудит / Внутренний аудит / Internal audit  

Оқу мақсаты / Учебная цель 

осы ғылымның теориялық және практикалық 

мәселелері бойынша студенттердің қажетті 

дайындық деңгейін қамтамасыз ету. 

Компанияда ішкі аудитті ұйымдастыру 

бойынша мамандарға қажетті теориялық 

білімдер мен практикалық дағдылардың 

жиынтығын беру 

обеспечить необходимый уровень подготовки 

студентов по теоретическим и практическим 

вопросам этой науки. Дать совокупность 

теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых специалистам по 

организации внутреннего аудита в компании 

provide the necessary level of training of 

students in the theoretical and practical issues 

of this science. To give a set of theoretical 

knowledge and practical skills necessary for 

specialists in the organization of internal 

audit in the company 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 нарықтық экономика жағдайында ішкі аудит 

ролін, ресурстардың барлық түрлерін мақсатқа 

сәйкес және заңды қолдануының бақылау мен 

сақтау міндеттерін, қаржылық есеп берудің 

шынайылығын түсінеді; 

- қаржы саласындағы қылмыстар мен құқық 

бұзушылықтардын алдын алу, жолын кесу және 

кәсіби қызметте тактиканың ерекшеліктерін 

анықтайды, ашады және тергейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

 понимать роли внутреннего аудита  в 

условиях рыночной экономики, его задач в 

обеспечении сохранности и контроля 

законности и целесообразности 

использования всех видов ресурсов, 

достоверности финансовой отчетности; 

-использовать в профессиональной 

деятельности особенности тактики и 

методики предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования 

преступлений и правонарушений в 

финансовой сфере 

After successful completion of the course 

students will know: understanding of the 

role of internal audit in a market economy, its 

objectives in providing security and control 

of the legality and expediency of the use of 

all types of resources, the reliability of 

financial statements; 

-To use in professional activity features of 

tactics and 

use in their professional work the specific 

tactics and techniques of prevention, 

suppression, detection and investigation 

of crimes and offences in the financial sphere 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

 Аудит, Банкроттықты есепке алу және бағалау  Аудит, Учет и оценка банкротства Audit, Bankruptcy Accounting and 

Assessment 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 
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Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық 

қызметіндегі ішкі аудитің ролі. Ішкі аудит және 

бақылау қызметтерінің жұмыстарын 

ұйымдастыру. Ішкі аудит және бақылау жүйесі 

кәсіпорынның қызмет етуінің негізі ретінде. 

Компанияларда бизнес-процестерді бақылауын 

және ішкі аудитін жүргізу. Ақша 

қаражаттарымен байланысты операцияларды 

тексеру. Өнімдерді (қызмет көрсетулерді) 

жүзеге асыру бойынша операцияларды тексеру. 

Материалдық құндылықтармен байланысты 

операцияларды тексеру. Өзіндік құнды құру 

бойынша операцияларды тексеру. Негізгі 

құралдар мен материалдық активтермен 

байланысты операцияларды тексеру. Есеп 

айырысу және кредиттік операцияларды 

тексеру. Ішкі аудит және бақылау қызметінің 

жұмыстарының тиімділігін бағалау. 

Роль внутреннего аудита в финансово- 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Организация работы службы внутреннего 

аудита и контроля. Система внутреннего 

аудита и контроля как основа 

функционирования предприятия. Проведение 

внутреннего аудита и контроля бизнес- 

процессов в компаниях. Проверка операций с 

денежными средствами. Проверка операций 

по реализации продукции (работ, услуг). 

Проверка операций с материальными 

ценностями. Проверка операций по 

формированию  себестоимости. Проверка 

операций с основными средствами и 

нематериальными активами. Проверка 

расчетных и кредитных операций. 

Оценка эффективности работы службы  

внутреннего аудита и контроля. 

The role of internal audit in the financial and 

economic activities of the enterprise. 

Organization of the internal audit and control 

service. The system of internal audit and 

control as the basis for the functioning of the 

enterprise. Internal audit and control of 

business processes in companies. Checking 

of cash operations. Checking sales operations 

(works, services). 

Checking operations with tangible assets. 

Checking operations on forming the prime 

cost. Checking operations with fixed and 

intangible assets. Checking settlement and 

credit operations. 

Evaluation of the efficiency of the internal 

audit and control service. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. Кажикова Ж.Н. Kazhikova J.N. 
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Мемлекеттік аудит/Государственный аудит/State audit 

 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

мемлекеттік билік органдарының, жергілікті 

өзін-өзі 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. 

formation of sustainable skill of effective use 

of the basic methods, means and standards of 

the organization of state audit in the activities 

of public authorities, local authorities, the 

principles of planning and auditing the 

effectiveness of the formation and use of 

state property. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - мемлекеттік (муниципалдық) бақылау және 

аудит саласында заңдарды және басқа да 

нормативтік құқықтық актілерді түсіндіру және 

қолданады; 

- қаржы саласындағы қылмыстар мен құқық 

бұзушылықтардын алдын алу, жолын кесу және 

кәсіби қызметте тактиканың ерекшеліктерін 

анықтайды, ашады және тергейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

-толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты в сфере 

государственного (муниципального) 

контроля и аудит 

-использовать в профессиональной 

деятельности особенности тактики и 

методики предупреждения, пресечения, 

выявления, раскрытия и расследования 

преступлений и правонарушений в 

финансовой сфере 

After successful completion of the course, 

students will 

-interpret and apply laws and other normative 

legal acts in the field of state (municipal) 

control and audit 

-use in professional activity the features of 

the tactics and 

techniques of prevention, suppression, 

detection, disclosure and investigation of 

crimes and offenses in the financial sphere 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Аудит Аудит Audit 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Мемлекеттік аудиттің дамуының теориялық 

ұйымдастырушылық аспектілері. Мемлекеттік 

аудиттің стандарттары. Мемлекеттік 

мекемелердің аудиті. Орталық және жергілікті 

мемлекеттік қызметінің тиімділік аудиті.  

Квазимемлекеттік сектор субъектілеріндегі 

Теоретические организационные аспекты 

развития государственного аудита. 

Стандарты государственного аудита. Аудит 

государственных учреждений. Аудит 

эффективности центральных и местных 

государственных услуг. Государственный 

Theoretical organizational aspects of the 

development of public audit. The standards 

of state audit. Audit of public institutions. 

Audit of the effectiveness of central and local 

public services. State audit in quasi-public 

sector entities.State audit of the management 
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мемлекеттік аудит. Мемлекеттік активтерді 

басқарудың мемлекеттік аудиті. Мемлекеттік 

аудиттің тақырыптық түрлері 

аудит в субъектах квазигосударственного 

сектора.Государственный аудит управления 

государственными активами.Тематические 

виды государственного аудита 

of public assets.Thematic types of state audit 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н Васильчук Е.В Kazhikova J.N. 
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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 

бухгалтерлік есеп жүргізу және салық салу 

дағдыларын қалыптастыру 

Формирование  навыков ведения 

бухгалтерского учета и налогообложения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Formation of skills in accounting and 

taxation of small and medium-sized 

businesses 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін реттейтін негізгі нормативтік 

құжаттарды біледі; 

- шағын және орта бизнес кәсіпорындарында 

шаруашылық операцияларды есепке алу 

бойынша құжаттарды дұрыс рәсімдейді; 

- шағын және орта бизнес кәсіпорындарындағы 

салық сомасын есептейді. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основные нормативные документы, 

регулирующие деятельность субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- правильно оформлять документы по учету 

хозяйственных операций на предприятиях 

малого и среднего бизнеса; 

- рассчитывать суммы налогов на 

предприятиях малого и среднего бизнеса 

After successful completion of the course, 

students will 

- know the basic regulatory documents 

governing the activities of small and 

medium-sized businesses; 

- correctly document business operations in 

small and medium-sized businesses; 

- calculate the amount of taxes in small and 

medium-sized businesses 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Бухгалтерлік есеп негіздері,  

Қаржылық есеп 1,2 

Основы бухгалтерского учета, Финансовый 

учет1,2 

Fundamentals of Accounting, Financial 

accounting 1,2 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін 

нормативтік-құқықтық реттеу. Кәсіпкерлік 

субъектілерін құру және тарату. Кәсіпкерлік 

субъектілері қызметінің жекелеген түрлерін 

лицензиялау және сертификаттау. Кәсіпкерлік 

саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

және жүргізу. Кәсіпкерлік саласында салық 

салудың жалпыға бірдей белгіленген жүйесі. 

Арнаулы салық режимі. 

Нормативно-правовое регулирование 

деятельности субъектов 

предпринимательства. Создание и 

ликвидация субъектов предпринимательства. 

Лицензирование и сертификация отдельных 

видов деятельности субъектов 

предпринимательства. Организация и ведение 

бухгалтерского учета  в сфере 

предпринимательства. Общеустановленная 

система налогообложения в сфере 

предпринимательства. Специальный 

налоговый режим.  

Normative-legal regulation of the activities 

of business entities. Creation and liquidation 

of business entities. Licensing and 

certification of certain activities of business 

entities. Organization and record keeping in 

the field of entrepreneurship. General 

taxation system in business sphere. Special 

tax regime. 
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Курстың ерекшеліктері / Особенности курса 

тәжірибелі-мамандарды шақыру Приглашение специалистов-практиков  Inviting Practitioners 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Байкин А.К. Ладаненко Е.И. Baykin A.K.. 
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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 

бюджеттік құрылыс, бюджет процесі, кірістерді 

жұмылдыру және шығындарды бюджеттік 

қаржыландыру саласында студенттердің терең 

теориялық білімдері мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру. 

формирование  у студентов глубоких 

теоретических знаний  и практических 

навыков в области бюджетного устройства, 

бюджетного процесса, мобилизации доходов 

и бюджетного финансирования затрат в 

бюджетной системе Республики Казахстан. 

the formation of students in-depth theoretical 

knowledge and practical skills in the field of 

the budgetary device, the budget process, 

revenue mobilization and budget financing 

costs in the budgetary system of the Republic 

of Kazakhstan. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения  

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- Қазақстан Республикасының бюджет 

жүйесінің жұмыс істеуінің теориялық және 

практикалық мәселелерін меңгеру, бюджеттің 

кірістері мен шығыстарын, болжау және 

жоспарлау ерекшеліктерін қарайды; 

- бастапқы құжаттарды дұрыс қолданады, 

бюджет және бюджет жүйесінде жақсы 

бағдарланады. 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- Владеть теоретическими и практическими 

вопросами функционирования бюджетной 

системы Республики Казахстан, 

рассматривать доходы и расходы бюджета, 

особенности прогнозирования и 

планирования. 

- правильно применять первичные 

документы, хорошо ориентироваться в 

системе бюджета и бюджетной системы. 

After successful completion of the course, 

students will 

- Master the theoretical and practical issues 

of the functioning of the budget system of the 

Republic of Kazakhstan, consider budget 

revenues and expenditures, the features of 

forecasting and planning. 

- To correctly apply the primary documents, 

to be well oriented in the system of budget 

and budgetary system. 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қаржы финансы Finance 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Мәні мен мағынасы. Бюджеттік құрылғы. 

Бюджет құрылымы. Қазақстан 

Республикасының Бюджет жүйесін құру 

принциптері. Бюджеттік жүйені басқару 

органдары.Бюджет кірістері мен шығыс-

тарының құрамы. Кірістер мен шығыстарды 

бюджеттер арасында бөлу. Бірыңғай бюджеттік 

жіктеу. Қаржыландыру жоспарларының түрлері 

жеке қаржыландыру жоспарларына, түсімдердің 

жиынтық жоспарына және міндеттемелер мен 

төлемдер бойынша қаржыландырудың 

жиынтық жоспарларына өзгерістер енгізу 

Сущность и значение. Бюджетное 

устройство. Структура бюджета. Принципы 

построения бюджетной системы Республики 

Казахстан. Органы управления бюджетной 

системы. Состав доходов и расходов 

бюджета. Распределение доходов и расходов 

между бюджетами. Единая бюджетная 

классификация. Виды планов 

финансирования Порядок внесения 

изменений в индивидуальные планы 

финансирования, сводный план поступлений 

и сводные планы финансирования по 

The essence and significance. Budgetary 

device. Budget structure. Principles of 

formation of the budgetary system of the 

Republic of Kazakhstan. Management bodies 

of the budget system. Composition of budget 

revenues and expenses. Distribution of 

revenues and expenses between the budgets. 

Single budget classification. Types of 

financing plans Order of amendments to 

individual financing plans, consolidated 

revenue plan and consolidated financing 

plans for liabilities and payments. Opening 



 70 

тәртібі. Екінші деңгейдегі банктерде немесе 

банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда мемлекеттік 

мекемелердің шоттарын ашу және жабу. 

Бюджет кірістері және оларды болжамдау. Білім 

беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт 

және ақпараттық кеңістікті 

қаржыландыру.Басқару органдарын 

қаржыландыру. 

обязательствам и платежам. Открытие и 

закрытие счетов государственных 

учреждений в банках второго уровня или 

организациях, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций. Доходы бюджета  

и их прогно зирование. Финансирования 

образования, здраво-охранения, социального 

обеспечения и социальной помощи, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

культуры, спорта и информа-ционного 

пространства. Финансирование органов 

управления. 

and closing of accounts of government 

agencies with second-tier banks or 

organizations engaged in certain types of 

banking operations. Budget revenues and 

their forecasting. Financing of education, 

health care, social security and social 

assistance, housing and communal services, 

culture, sports, and information space. 

Financing of governing bodies. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Baykin A.K. 
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Бухгалтерлік сарап / Бухгалтерская экспертиза /Аccounting expertise 

Оқу мақсаты / Учебная цель 

экономикалық қылмыстар болуына (болмауына) 

байланысты дәлелдер жинау үшін бухгалтер 

сарапшыға қажетті әдістемелерді  ұйымдарда 

бухгалтерлік сараптау жүргізу және теориялық, 

тәжірибелік білімді студенттер меңгеруі 

Приобретение студентами, теоретических и 

практических знаний по методике и 

организации проведения бухгалтерской 

экспертизы, необходимых эксперту-

бухгалтеру для сбора доказательств о 

наличии (отсутствии) экономических 

преступлений 

Acquisition of students, theoretical and 

practical knowledge of the methodology and 

organization of accounting expertise, 

necessary for the expert accountant to collect 

evidence on the presence (absence) of 

economic crimes 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

сараптаудың жалпы және жеке сипаттары 

қылмыстық (азаматтық) іс дәлелінің жинағы 

ретінде, оның мәні қаржылық және 

процессуалдық аспектілерімен анықтайды; 

- нақты жағдайға қатысты оны кейіннен 

қаржылық есептерде ұсыну және шешім 

қабылдау процесінде пайдалану мақсатында 

қаржылық сипаттағы ақпаратты бағалау, есептік 

тіркеу және жинақтау мәселелерін шешеді; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

знать общие и частные характеристики 

экспертизы как способа сбора доказательств 

о уголовным (гражданским) делам, сущность, 

которой определяется финансовыми и 

процессуальными аспектами; 

- применительно к конкретной ситуации 

решать вопросы оценки, учетной регистрации 

и накопления информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в финансовых отчетах и 

использования в процессе принятия решения; 

After successful completion of the course, 

students will 

Know the general and special characteristics 

of expertise as a way to collect evidence in 

criminal (civil) cases, the essence of which is 

determined by financial and procedural 

aspects; 

-- in a specific situation to solve the issues of 

assessment, accounting and accumulation of 

information of a financial nature for its 

subsequent presentation in the financial 

statements and use in the decision-making 

process; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 

Қаржылық есеп 1,2,Басқару есебі 1,2,  Финансовый учет 1,2,Управленческий учет 

1,2 

Financial Accounting 1,2,Managerial 

Accounting 1,2 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса 

Бухгалтерлік талдау:оның мәні, пәні және әдісі. 

Бухгалтерлік сраптауды ұйымдастыру. 

Бухгалтерлік сараптауды жүргізудің 

технологиясы. Бухгалтерлік сраптаудың зерттеу 

бөлімі: ақша құралдары операцияларын зерттеу; 

есеп берілетін сомалары операцияларын 

зерттеу, еңбекақы төлемдері және бюджеттік 

төлемдері операцияларын зерттеу; тауарлы-

Бухгалтерская экспертиза: ее сущность, 

предмет и метод. Организация бухгалтерской 

экспертизы. Технология проведения 

бухгалтерской экспертизы. 

Исследовательская часть бухгалтерской 

экспертизы: исследование операций с 

денежными средствами; исследование 

операций с подотчетными суммами, 

Accounting expertise: its essence, subject 

matter and method. Organization of 

accounting expertise. The technology of 

accounting expertise. The research part of an 

accounting expertise: investigation of cash 

transactions; investigation of operations with 

imprest sums, investigation of operations on 

accounting of payroll and settlements with 
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материалдық құндылықтар есебі бойынша 

операцияларын зерттеу; негізгі құралдардың 

есебі бойынша операцияларды зерттеу 

жеткізушілер мен мердігерлермен есеп 

бойынша операцияларды зерттеу; өндіріс және 

жүзеге асыру есебі бойынша операцияларды 

зерттеу. Сраптау нәтижелері бойынша 

қорытындылау және оны жүзеге асыру. 

исследование операций по учету расчетов с 

персоналом по оплате труда и расчетов с 

бюджетом; исследование операций по учету 

товарно-материальных ценностей; 

исследование операций по учету основных 

средств; исследование операций по учету 

расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками; 

исследование операций по учету процесса 

производства и реализации. Заключение по 

результатам экспертизы и его реализация 

the budget; investigation of operations on 

accounting of inventories; investigation of 

operations on accounting of fixed assets; 

investigation of operations on accounting of 

settlements with suppliers and contractors; 

investigation of operations on accounting of 

production and sales. Conclusion on the 

results of the examination and its 
implementation 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Кажикова Ж.Н. Жусупова Г.Б. Baykin A.K. 
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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 

Қазақстан Республикасының қаржы 

органдарында мемлекеттік бюджетін атқарудың 

кәсіби білімі мен іскерлігін қалыптастыру, 

салық органдарында салық түсімдерін және 

басқа да міндетті төлемдерді есепке алу, 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

бюджетінің кассалық атқарылуын есепке алу. 

Формирование профессиональных знаний и 

умений исполнения государственного 

бюджета Республики Казахстан в 

финансовых органах, учет налоговых 

поступлений и других обязательных 

платежей в налоговых органах, учет 

кассового исполнения государственного 

бюджета Республики Казахстан. 

Formation of professional knowledge and 

skills of execution of the state budget of the 

Republic of Kazakhstan in the financial 

authorities, accounting of tax revenues and 

other obligatory payments in the tax 

authorities, accounting of cash execution of 

the state budget of the Republic of 

Kazakhstan. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- тиімді ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру; 

- есепке алу стандарттарына сәйкес қаржылық 

есептілікті қалыптастырады және ұсынады; 

- нарықтық экономика жағдайында 

кәсіпорынның экономикалық қызметін 

неғұрлым тиімді дамыту нұсқаларын таңдайды; 

мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есеп 

жүргізудің негізгі қағидаттары мен ережелерін 

таңдайды; 

- кейіннен қаржылық есептерде ұсыну және 

шешім қабылдау процесінде пайдалану 

мақсатында нақты жағдайға қатысты қаржылық 

сипаттағы ақпаратты бағалау, есептік тіркеу 

және жинақтау мәселелерін шешеді; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- организовывать эффективную систему 

внутреннего контроля; 

- формировать и представлять финансовую 

отчетность в соответствии со стандартами 

учета; 

- выбирать варианты наиболее эффективного 

развития экономической деятельности 

предприятия в условиях рыночной 

экономики; основные принципы и правила 

ведения бухгалтерского учета в 

государственном учреждении; 

-  решать применительно к конкретной 

ситуации вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью 

последующего ее представления в 

финансовых отчетах и использования в 

процессе принятия решения;  

Upon successful completion of the course, 

trainees will 

- Organize an effective system of internal 

control; 

- form and present financial statements in 

accordance with accounting standards; 

- choose the variants of the most effective 

development of enterprise economic activity 

under market economy conditions; basic 

principles and rules of accounting in a state 

institution; 

- solve, in relation to a specific situation, the 

issues of evaluation, accounting registration 

and accumulation of information of financial 

nature for its subsequent presentation in the 

financial statements and use in the decision-

making process; 

Пререквизиттері / Пререквизиты 
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Қаржылық есеп  1,2, Финансовый учет 1,2,  Financial Accounting 1,2, 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса  

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік 

жүйесін реттеу. Мемлекеттік мекемелерде 

бухгалтерлік есепті ұйымдастыру.Қаржы 

органдарында Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бюджетінің атқарылуын 

бухгалтерлік есепке алуды ұйымдастыру және 

оның міндеттері. Бюджеттің ақшалай қаражаты 

мен кірістерін есепке алу. Бюджеттің лимиттері 

мен шығыстарын есепке алу.Бюджеттер 

арасындағы есеп айырысуларды есепке 

алу.Активтерді есепке алу. Өндіріске және 

басқа мақсаттарға арналған шығындарды есепке 

алу. Есеп айырысу есебі. Кірістерді есепке алу 

және қаржылық нәтижені анықтау. Мемлекеттік 

ұйымдардың есептілікті жасауы және ұсынуы. 

Ағымдағы бухгалтерлік есеп шоттарын жабу 

тәртібі. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 

бюджетінің атқарылуы туралы бухгалтерлік 

есептілік. 

Регулирование системы бухгалтерского учета 

и финансовой отчетности. Организация 

бухгалтерского учета в государственных 

учреждениях.  Организация и задачи 

бухгалтерского учета исполнения 

государственного бюджета Республики 

Казахстан в финансовых органах. Учет 

денежных средств и доходов бюджета. Учет 

лимитов и расходов бюджета.Учет расчетов 

между бюджетами.Учет активов. Учет затрат 

на производство и другие цели. Учет 

расчетов. Учет доходов и определения 

финансового результата. Составление и 

представление отчетности государственными 

организациями. Порядок закрытия счетов 

текущего бухгалтерского учета. 

Бухгалтерская отчетность об исполнении 

государственного бюджета Республики 

Казахстан.  

Regulation of the accounting and financial 

reporting system. Organization of 

accounting in government agencies.  

Organization and tasks of accounting of 

execution of the state budget of the Republic 

of Kazakhstan in the financial bodies. 

Accounting of cash and budget revenues. 

Accounting of limits and expenditures of the 

budget.Accounting of settlements between 

budgets.Accounting of assets.

 Accounting for the costs of 

production and other purposes. Accounting 

for settlements. Accounting for revenues and 

determining the financial result. Drawing up 

and submission of reports by governmental 

organizations. Procedure for closing current 

accounting accounts. 

Accounting statements on the execution of 

the state budget of the Republic of 

Kazakhstan.  

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы 

Жусупбекова Г.Е Жусупбекова Г.Е Baykin A.K. 

 


