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№ 

Пәннің 

циклы 

Цикл 

дисциплины 

Cycle of the 

course 

Пәннің атауы 

Название дисциплины 
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ECTS 

Қысқаша аннотация 

Краткая аннотация 
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Пререквизиттер 
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Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

Вузовский компонент по выбору 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

1 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мамандыққа кіріспе 

Введение в специальность 

Introduction to the specialty 

5 Пәннің мақсаты мемлекеттік аудитті ұйымдастырудың теориялық 

негіздері мен негізін қалаушы принциптерін оқып үйрену, білім 

алушыларды мемлекеттік аудитордың кәсіби қызметімен, 

мемлекеттік аудиттің негізгі концепциялары мен ұғымдарымен 

таныстыру, мемлекеттік аудиторларды сертификаттау және 

біліктілігін арттыру тәртібі, мінез-құлықтың этикалық нормалары 

болып табылады 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ и 

основополагающих принципов организации государственного 

аудита, ознакомление обучающихся с профессиональной 

деятельностью государственного аудитора, основными концепциями 

и понятиями государственного аудита, порядок сертификации и 

повышения квалификации государственных аудиторов, этические 

нормы поведения 

The purpose of the discipline is to study the theoretical foundations and 

fundamental principles of the organization of state audit, familiarization of 

students with the professional activities of the state auditor, the basic 

concepts and concepts of state audit, the procedure for certification and 

training of state auditors, ethical standards of conduct. 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the 

foundations of the economy 

in the amount of the 

secondary school program 

Мемлекеттік аудит теориясына 

кіріспе 

Введение в теорию 

государственного аудита 

Introduction to the theory of the 

State Audit 

5 Шетелдік және отандық тәжірибеде мемлекеттік аудиттің пайда 

болуы мен дамуының тарихын зерттейді. Мемлекеттік аудиттің 

қағидалары, міндеттері және түрлері 

Знакомит с историей возникновения и развития государственного 

аудита в зарубежной и отечественной практике, принципами, 

задачами и видами государственного аудита 

Studies the history of the emergence and development of state audit in 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 



foreign and domestic practice. Principles, tasks and types of state audit Knowledge of the 

foundations of the economy 

in the amount of the 

secondary school program 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Математика негіздері және 

оны экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике  

Fundamentals of mathematics 

and its applications in economics 

8 Пән математикалық аппараттарды меңгеру және қолданбалы 

есептерді шешу үшін қажет болады. Оқытылатын тақырыптар 

келесідей: сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия, функция, 

функцияның шегі, бір айнымалы функциялардың дифференциалдық 

және интегралдық есептеулері, математикалық статистика және 

ықтималдық теориясы элементтері. 

Данный курс предназначен для овладения математического аппарата 

и дальнейшего его применения при решении прикладных задач. 

Предмет охватывает следующие разделы математики: линейная 

алгебра, аналитическая геометрия, функции, предел функции, 

дифференциальное и интегральное исчисление одной переменной 

функции, элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

Disciplineprovides mathematical apparatus and its further application for 

solving applied problems. Topics include: linear algebra, analytic 

geometry, functions, the limit of a function, differential and integral 

calculus of one variable functions, elements of probability theory and 

mathematical statistics. 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

математиканы білу 

Знание основ математики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the 

foundations of the 

mathematics in the amount of 

the secondary school program 

Математикалық және 

эконометриялық әдістер мен 

модельдер 

Математические и 

эконометрические методы и 

модели 

Mathematical and econometric 

methods and models 

8 Пәнін мақсаты студенттерге болашақ қызметіндегі маман ретінде 

экономикалық үрдістерді зерттеу мен болжау үшін математикалық 

әдістерді игеруге көмектесу болып табылады 

Целью курса является помочь студентам усвоить математические 

методы, дающие возможность изучать и прогнозировать процессы и 

явления из области будущей деятельности студентов как 

специалистов 

The purpose of the course is to help students to acquire the mathematical 

methods giving the chance to study and predict processes and the 

phenomena of area of future activity  

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

математиканы білу 

Знание основ математики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the 

foundations of the 

mathematics in the amount of 

the secondary school program 
2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

3 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Экономикалық теория  

Экономическая теория  

Economic Theory  

5 Адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ресурстардың 

шектеулігі жағдайында таңдау мәселесін қарастырады 

Изучает проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для 

максимального удовлетворения потребностей людей 

Studies a choice problem in the conditions of limitation of resources for 

the maximum satisfaction of people needs 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и 

бизнес 

Entrepreneurship and 

business 



3 семестр /3 семестр / Semester 3 

Таңдау бойынша ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент по выбору / Optional University component 

4 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Кәсіпкерлік және бизнес 

Предпринимательство и бизнес 

Entrepreneurship and business 

5 Теориялық, ғылыми және практикалық білім арқылы «Кәсіпкерлік 

және бизнес» пәні студенттерге бизнес жоспар жасауға, оны 

ұйымдастыруға және жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар 

кәсіпкерлік қызмет жүйесінде нақты және туындайтын мәселелерді 

шешу үшін құқықытық, экономикалық, басқару мен ұйымдастыру 

мәселелрін шешудің ғылыми – перактикалық ойлау жүйесін 

қалыптастырады.  

Дисциплина «Предпринимательство и бизнес» через теоретические, 

научные и практические знания позволит сформировать у студентов 

готовность к предпринимательской деятельности и к организации 

бизнеса. Дисциплина представляет собой систематизацию 

нормативно-правовых, экономических, организационно-

управленческих знаний по вопросам становления, ведения 

предпринимательства и бизнеса, которые станут основой для 

развития предпринимательского мышления для решения конкретных 

задач и деловых ситуаций. 

The discipline «Entrepreneurship and business» through theoretical, 

scientific and practical knowledge will allow students to form readiness 

for entrepreneurship and for business organization. Discipline is the 

systematization of regulatory, economic, organizational and managerial 

knowledge on the formation, management of business and business, which 

will become the basis for the development of entrepreneurial thinking to 

solve specific problems and business situations 

Жоғары мектептегі 

бағдарламадағы негізгі 

экономиканы білу 

Знание основ экономики в 

объеме программы средней 

школы 

Knowledge of the 

foundations of the economy 

in the amount of the 

secondary school program 

 

5 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Рухани жаңғыру 

Рухани жангыру 

Rukhani Zhangyru 

5 Пән барлық заманауи қауіп-қатерлер мен жаһандану сын-қатерлерін 

ескере отырып, рухани құндылықтарды жаңғыртуға бағытталған. . 

Пәннің барлық тақырыптары Мемлекет басшысының «Болашаққа 

көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту. Сонымен қатар, курс аясында 

студенттер Мемлекет басшысының «Тарих толқынында» атты 

кітабын, Президенттің «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» және «Қазақстан-2050 «Стратегиясы: 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын 

оқиды. 

Дисциплина ориентирована на возрождение духовных ценностей с 

учетом всех современных рисков и вызовов глобализации. . Все темы 

дисциплины сформулированы в контексте ключевых вопросов 

программной статьи главы государства «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания. Кроме того, в рамках курса 

студенты изучают книгу Главы государства «В потоке истории», 

Послание Президента Республики Казахстан - лидера нации Н.А. 

 



Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность» и «Стратегия «Казахстан-

2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 

The discipline is focused on the revival of spiritual values, taking into 

account all modern risks and challenges of globalization. . All subjects of 

the discipline are formulated in the context of the key issues of the program 

article of the head of state «Looking to the future: modernization of public 

consciousness. In addition, the course students study the book of the head 

of state «In the flow of history», the President's Address «the Third 

modernization of Kazakhstan: global competitiveness» and «Strategy 

«Kazakhstan-2050»: a new political course of the established state». 

6 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Цифрлық технологияларды 

салалар бойынша қолдану 

Цифровые технологии по 

отраслям применения 

Digital technologies by branches 

of application 

5 Пән қолдану салалары бойынша ҚР «Цифрлық Қазақстан» 

Мемлекеттік бағдарламасын ендіру және жүзеге асырудың 

кезеңдерін, электрондық қызметтерді көрсетудің цифрлық 

платформаларын, әртүрлі кәсіби салалар бойынша цифрлық 

технологияларды ендіру, қолдану жолдарын қарастырады.  

Дисциплина рассматривает этапы внедрения и реализации 

Государственной программы РК «Цифровой Казахстан», цифровые 

платформы оказания электронных услуг, способы внедрения и 

использования цифровых технологий в различных 

профессиональных областях. 

Discipline considers the stages of implementation and implementation of 

the State Program of the Republic of Kazakhstan «Digital Kazakhstan», 

digital platforms for the provision of electronic services, ways of 

introducing and using digital technologies in various professional fields. 

 

7 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет 

Антикоррупционная культура 

Anti-corruption culture 

5 Пән - студенттерге ұлттық заң салалары туралы қажетті жалпы 

идеяларды беру, Қазақстан Республикасының заңнамасының негізгі 

нормаларына, оның ішінде конституциялық, әкімшілік, азаматтық, 

қылмыстық және өзге де нормативтік құқықтық актілермен танысуға 

итермелейді.  

Цель изучения учебной дисциплины - раскрытие таких категорий, 

как право и государство, дать необходимое общее представление 

студентам о национальных отраслях права, ознакомление с 

основными нормами права Республики Казахстан, в том числе 

нормативно-правовыми актами в сфере конституционного, 

административного, гражданского, уголовного и иных отраслей 

права Казахстана. 

The purpose of the study of the discipline - the disclosure of categories 

such as law and the state, to give the necessary General idea to students 

about the national branches of law, familiarization with the basic rules of 

law of the Republic of Kazakhstan, including legal acts in the field of 

 



constitutional, administrative, civil, criminal and other branches of law of 

Kazakhstan. 

8 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Экология негіздері және 

тіршілік қауіпсіздігі  

Основы экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности  

Fundamentals of ecology and life 

safety  

5 Адамзаттың басты құндылықтарына бағынышты жеке тұлғаның 

экологиялық мәдениетін дамыту, экологиялық көзқарасты 

қалыптастыру арқылы экологиялық ақпараттың жариялылығына сай 

қазіргі кездегі қоршаған ортаның көптеген экологиялық мәселелерін 

шешу қоғамның саналы іс-әрекеті мен әрбір адамның жоғары 

деңгейде экологиялық ой-санасына байланысты. 

Решение большинства экологических проблем современной 

окружающей среды, основанное на осознании общественностью 

экологической информации путем развития экологической культуры 

личности с учетом основных ценностей человечества и 

формирования экологического подхода, зависит от сознательного 

поведения общества и высокой экологической осведомленности 

каждого человека. 

The solution of most environmental problems of the modern environment 

based on public awareness of environmental information through the 

development of an individual’s environmental culture, taking into account 

the basic values of humanity and the development of an environmental 

approach, depends on the conscious behavior of society and the high 

environmental awareness of each person. 

Пәнді толық меңгеру үшін 

орта мектеп биология, 

география, химиясын білу 

қажет. 

Для успешного освоения 

предмет необходимо знание 

биологии, географии, 

химии средней школы. 

For the successful completion 

of the discipline, it is 

necessary to know the 

biology, geography, 

chemistry of the secondary 

school. 

9 

ЖБП ТК 

ООД КВ 

GCD EC 

Іскерлік қарым-қатынас 

мәдениеті 

Культура делового общения 

Culture of business 

communication 

5 Курс білім алушылардың жалпы сөйлеу мәдениетін арттыруға, 

коммуникативтік әрекеттестіктің әртүрлі жағдайында сөйлеу 

барысында тілдік құралдарды дұрыс қолдану біліктері мен 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Курс нацелен на повышение общей культуры речи обучающихся, 

формирование навыков и умений правильного употребления 

языковых средств в речи в различных ситуациях коммуникативного 

взаимодействия. 

The course is aimed at improving the general culture of speech of students, 

the formation of skills and abilities of the correct use of language means 

in speech in various situations of communicative interaction. 

 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

10 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UK 

Макроэкономика  

Макроэкономика 

Macroeconomics 

5 Пән мақсаты: ұлттық экономиканың бір тұтас жүйе ретінде 

қалыптасуында маңызды тетіктері мен негіздері туралы түсінікті 

студенттерге тереңдете түсіндіру; қолданбалы пәндерді меңгеру 

үшін методологиялық негіз жасау; болашақ мамандарды елдегі 

макроэкономикалық саясатты ескере отырып тиімді басқару 

шешімдерді қабылдауға үйрету. 

Цель дисциплины: углубить представления студентов о 

фундаментальных основах и важнейших механизмах 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic Theory 



функционирования национальной экономики в целом; создать 

методологическую основу для освоения дисциплин прикладного 

характера; научить будущих специалистов принимать эффективные 

управленческие решения с учетом осуществляемой в стране 

макроэкономической политики.  

The purpose of the discipline: to deepen students ' understanding of the 

fundamental foundations and the most important mechanisms of the 

national economy as a whole; to create a methodological basis for the 

development of applied disciplines; to teach future professionals to make 

effective management decisions taking into account the country's 

macroeconomic policy. 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

11 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

5 Бюджеттік және салықтық жүйенің негізгі қызмет көрсетуі, ҚР 

бюджеттік үдерістің кезеңдері бойынша білімді қалыптастырады 

Дает знание основ функционирования бюджетной и налоговой 

системы, этапов бюджетного процесса РК 

Forms knowledge on the basics of the functioning of the budgetary and tax 

system, stages of the budget process of the Republic of Kazakhstan 

 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Кәсіпорын экономикасы 

Экономика предприятия 

Enterprise Economy 

5 Кәсіпорынның қызметін, шаруашлықы шешімдерді қабылдау 

үдерісін қарастырады  

Изучает деятельность предприятия, процесс разработки и принятия 

хозяйственных решений 

Studies activity of the enterprise, process of development and adoption of 

economic decisions 

 

12 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Қаржылық құқық 

Финансовое право 

Financial law 

5 Қаржылық құқық, қаржылық-құқықтық саясат Тұжырымдамасының 

негізгі ережелері аумағында білімдер жүйесін, қалыптастырады 

Знакомит с системой действия финансового права, основных 

положений Концепции финансово- правовой политики 

Forms a system of knowledge in the field of financial law, the main 

provisions of the Concept of financial and legal policy 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Азаматтық құқық  

Гражданское право 

Civil law 

5 Азаматтық қарым-қатынасты реттейтін ҚР азаматтық заңнаманы 

және басқа нормативтік актілер ережелерін оқытады 

Изучает положения гражданского законодательства и других 

нормативных актов РК, регулирующих гражданские 

правоотношения 

Studies the provisions of civil legislation and other normative acts of the 

Republic of Kazakhstan regulating civil legal relations 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

13 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Бухгалтерлік есептің негіздері 

Основы бухгалтерского учета 

Basics of accounting 

8 Бухгалтерлік есептің принциптері, негізгі түсініктері, әдісінің 

элементтерін оқытады 

Изучает принципы, ключевые понятия, элементы метода 

бухгалтерского учета, учет активов, обязательств, капитала, доходов 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 



и расходов и финансовой отчетности 

Studying principles, key concepts, elements of the accounting method 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Қаржылық есеп  

Финансовый учет  

Financial accounting 

8 Қаржылық есептің халықаралық стандарттарының іргелі 

тақырыптарын оқытады 

Изучает фундаментальные темы международных стандартов 

финансовой отчетности 

Studies the fundamental topics of international financial reporting 

standards 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

4 семестр /4 семестр / Semester 4 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

14 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

5 Ұйым қызметінде аудиттің тұжырымдамалық негіздері мен 

қағидаларын оқытады 

Знакомит с концептуальными основами и принципами аудита в 

деятельности организаций 

Studies the conceptual bases and principles of audit in the activities of 

organizations 

Бухгалтерлік есеп 

Основы бухгалтерского 

учета 

Accounting 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

15 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

5 Статистикалық мәліметтердің жалпы принциптерін, тәсілдерін, 

жинау әдістерін, өңдеуді және талдауды зерттейді, бұқаралық 

құбылыстардың даму заңдылықтарын анықтайды 

Изучает общие принципы, приемы, методы сбора, обработки и 

анализа статистических данных, выявления закономерностей 

развития массовых явлений 

Studies general principles, methods, methods of collecting, processing and 

analyzing statistical data, revealing the regularities of the development of 

mass phenomena 

Математика негіздері және 

оны экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике 

Fundamentals of mathematics 

and its applications in 

economics 

Мемлекеттік қаржы 

статистикасы 

Статистика государственных 

финансов 

State finance statistics 

5 Статистикалық мәліметтердің жалпы принциптерін, тәсілдерін, 

жинау әдістерін, өңдеуді және талдауды зерттейді, бұқаралық 

құбылыстардың даму заңдылықтарын анықтайды 

Изучает общие принципы, приемы, методы сбора, обработки и 

анализа статистических данных государственных финансов, 

выявление закономерностей развития массовых явлений 

Studies general principles, methods, methods of collecting, processing and 

analyzing statistical data, revealing the regularities of the development of 

mass phenomena 

Математика негіздері және 

оны экономикада қолдану 

Основы математики и ее 

приложения в экономике 

Fundamentals of mathematics 

and its applications in 

economics 

16 

БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мемлекеттік бюджет  

Государственный бюджет 

The state budget 

5 Мемлекеттік бюджеттің қалыптасуы мен жұмыс істеуі, бюджеттің 

кіріс бөлігін болжау негіздері, сондай-ақ бюджеттік жоспарлау және 

шығыс тарапының бюджеттік процесінің жағдайы кірістер мен 

шығыстардың теңгерімін қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады 

Рассматриваются вопросы формирования, функционирования 

государственного бюджета, основы прогнозирования доходной части 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 



бюджета, а также бюджетное планирование и состояние бюджетного 

процесса расходной части в обеспечении сбалансированности 

доходов и расходов 

The issues of the formation and functioning of the state budget, the basics 

of forecasting the revenue side of the budget, as well as budget planning 

and the state of the budget process of the expenditure side, in ensuring a 

balance of revenues and expenses are considered 

Бюджеттік жүйе және 

бюджеттік процесс 

Бюджетная система и 

бюджетный процесс 

The budget system and budget 

process 

5 Мемлекеттік бюджет кірістерін қалыптастыру және оның 

шығындарын бөліп тарату; бюджеттік жоспарлау және болжамдау, 

сонымен қатар елдің бюджеттік жоспарын қалыптастыру, қарастыру, 

қабылдау және орындау сатыларындағы бюджеттік үдерісті 

ұйымдастыру аумағындағы өзекті сұрақтарды зерттейді 

Изучает актуальные вопросы в области формирования доходов 

государственного бюджета и распределения его расходов; 

бюджетного планирования и прогнозирования, а также организации 

бюджетного процесса на стадиях формирования, рассмотрения, 

принятия и исполнения бюджетного плана страны 

Studying topical issues in the field of formation of the state budget 

revenues and distribution of its expenditures; budget planning and 

forecasting, as well as the organization of the budgetary process at the 

stages of the formation, review, adoption and execution of the country's 

budget plan 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economic theory 

17 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мемлекеттік мекемедегі 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в 

государственных учреждениях 

Fundamentals of accounting in 

state 

5 Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есепті жүргізудің 

қағидаларын, ережелерін, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерімен 

шоғырландырылған қаржылық есептілікті құру тәртібін оқытады 

Изучает принципы, правила ведения бухгалтерского учета, порядок 

составления консолидированной финансовой отчетности 

администраторами бюджетных программ в государственных 

учреждениях 

Studies the principles, rules of accounting, the procedure for drawing up, 

consolidated financial statements by administrators of budget programs in 

state institutions 

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of accounting 

Квазимемлекеттік сектордағы 

бухгалтерлік есеп 

Бухгалтерский учет в 

квазигосударственном секторе 

Accounting in the quasi-public 

sector 

5 Квазимемлекеттік секторда қаржылық есеп беру принциптерін, 

бухгалтерлік есеп қағидаларын, ақпараттарды зерделеу  

Изучает принципы, правила ведения бухгалтерского учета, порядок 

составления финансовой отчетности в квазигосударственном секторе 

Studying the principles, rules of accounting, the preparation of financial 

statements in the quasi-public sector  

Бухгалтерлік есеп негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Fundamentals of accounting 

5 семестр /5 семестр / Semester 5 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 



18 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Қаржылық есептілік аудитінің 

негіздері  

Основы аудита финансовой 

отчетности 

Basics of financial statement 

audit 

6 Курста Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоспағанда, 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және Мемлекеттік 

мекемелердің қаржылық есептілігінің растығын негізделген 

Растауды алу үшін қаржылық есептілік аудитінің негіздері 

қарастырылады 

В курсе рассматриваются основы аудита финансовой отчетности для 

получения обоснованного подтверждения достоверности 

финансовой отчетности администраторов бюджетных программ и 

государственных учреждений, за исключением Национального Банка 

Республики Казахстан 

The course discusses the basics of audit of financial statements to obtain 

reasonable confirmation of the financial statements of administrators of 

budget programs and public institutions, with the exception of the National 

Bank of the Republic of Kazakhstan 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

19 

КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

5 Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік 

сектор субъектілерін басқару және пайдалану тиімділігін арттыру 

мақсатында мемлекеттік аудитті ұйымдастыру мен жүргізудің 

теориялық және әдіснамалық негіздерін ашады 

Раскрывает теоретические и методологические основы организации 

и проведения государственного аудита с целью повышения 

эффективности управления и использования бюджетных средств, 

активов государства и субъектов квазигосударственного сектора 

Reveals the theoretical and methodological foundations of the 

organization and conduct of the state audit in order to improve the 

efficiency of management and use of budgetary funds, state assets and 

quasi-public sector entities 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

20 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мемлекеттік басқару 

Государственное управление 

Public administration 

5 Курстың мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін 

оқыту болып табылады. Курс аяқталғаннан кейін білім алушы 

мемлекеттік басқару субъектісі ретінде мемлекет туралы біртұтас 

түсінікке ие болуы, академиялық ғылым саласы ретінде мемлекеттік 

басқарудың мәнін түсінуі, мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми 

мектептермен танысуы; Мемлекеттік басқарудың мәнін кәсіби 

қызмет түрі ретінде түсінуі, мемлекеттік басқару мен бизнесті 

басқару арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды көру және 

Мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарымен жұмыс істеу 

дағдыларын меңгеруі тиіс. 

Целью курса является изучение теоретических основ 

государственного управления. ПО окончании курса обучающийся 

должен иметь целостное представление о государстве как субъекте 

управления, понимать сущность государственного управления как 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



области академической науки, ознакомиться с научными школами в 

области государственного управления; понимать сущность 

государственного управления как вида профессиональной 

деятельности, видеть сходства и различия между государственным 

управлением и управлением бизнесом и владеть навыками работы 

основными инструментами государственного управления. 

The aim of the course is to study the theoretical foundations of public 

administration. AT the end of the course, the student must have a holistic 

view of the state as a subject of management, understand the essence of 

public administration as a field of academic science, get acquainted with 

scientific schools in the field of public administration; understand the 

essence of public administration as a type of professional activity, see the 

similarities and differences between public administration and business 

management and possess the skills of the basic tools of public 

administration. 

Мемлекеттік сектор 

экономикасы 

Экономика государственного 

сектора 

Public Sector Economics 

5 Курстың мақсаты экономиканың мемлекеттік секторының жұмыс 

істеу негіздерін, оның ішінде оның экономикалық жүйедегі орны мен 

рөлін, оның функцияларын, басқару әдістерін, ресурстарды тарту 

көздерін және пайдалану бағыттарын, сондай-ақ ресурстарды 

пайдалану тиімділігін бағалауды зерттеу болып табылады. 

Курстың мақсаты студенттердің нарықтық қатынастардың басым 

жағдайында экономикалық өмірге мемлекеттің қатысуының 

себептері, формалары, механизмдері және салдары туралы кешенді 

түсінік алу болып табылады. 

Целью курса является изучение основ функционирования 

государственного сектора экономики, в том числе его места и роли в 

экономической системе, его функций, методов управления, 

источников привлечения и направлений использования ресурсов, а 

также оценки эффективности использования ресурсов. 

Цель курса состоит в получении студентами комплексного 

представления о причинах, формах, механизмах и последствиях 

участия государства в экономической жизни в условиях 

доминирования рыночных отношений. 

The aim of the course is to study the basics of the functioning of the public 

sector of the economy, including its place and role in the economic system, 

its functions, management methods, sources of attraction and directions of 

use of resources, as well as evaluating the effectiveness of the use of 

resources. 

The aim of the course is to provide students with a comprehensive 

understanding of the causes, forms, mechanisms and consequences of the 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



state's participation in economic life under the domination of market 

relations. 

21 

БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Практикалық аудит 

Практический аудит 

Practical Audit 

8 Қаржылық есептілік аудитінің мақсаты мен әдістері, клиенттің 

қызметі туралы мәліметтерді жинау әдістемесі, өңдеу және 

жалпыландыру білімін қалыптастырады 

Формирует знание цели и подходы к аудиту финансовой отчетности, 

методики сбора, обработки и обобщения исходных данных о 

деятельности клиента 

Forms knowledge of the purpose and approaches to the audit of financial 

statements, the methodology for collecting, processing and summarizing 

the initial data on the activities of the client 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

ЕО елдеріндегі мемлекеттік 

аудиттің жаңа модельдері  

Новые модели 

государственного аудита в 

странах ЕС 

New models of public audit in 

the EU 

8 Пәнді оқытудың мақсаты ЕО елдерінде мемлекеттік аудиттің жаңа 

модельдерінің ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік беретін 

мемлекеттік аудит саласындағы білімді кеңейту және тереңдету 

болып табылады. 

Целью изучения дисциплины являются расширение и углубление 

знаний в области государственного аудита, позволяющие учитывать 

особенности новых моделей государственного аудита в странах ЕС. 

The purpose of the discipline is to expand and deepen knowledge in the 

field of public audit, allowing to take into account the features of the new 

models of public audit in the EU. 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

22 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің аудиті  

Аудит субъектов 

квазигосударственного сектора  

Audit of quasi-public sector 

entities 

6 Квазимемлекеттік сектор субъектілерінде аудитті ұйымдастыру және 

жүргізудің теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу 

Изучает теоретические и методологические основы организации и 

проведения аудита субъектов квазигосударственного сектора 

Studies the theoretical and methodological foundations of organization 

and conduct of the audit of subjects of the quasi-public sector 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Бюджеттің атқарылуы аудиті 

Аудит исполнения бюджета  

Audit of budget execution 

6 Бюджеттің атқарылуы мемлекеттік аудитінің әлемдік тәжірибесін, 

Қазақстанда бюджеттің атқарылуы мемлекеттік аудитін 

ұйымдастыруды бағалау әдістерін оқытады 

Изучает мировой опыт государственного аудита исполнения 

бюджета, методы оценки организации государственного аудита 

исполнения бюджета в Казахстане 

Studies the world experience of state audit of budget execution, methods 

of assessing the organization of state audit of budget execution in 

Kazakhstan 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

6 семестр / 6 семестр / Semester 6 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

23 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Мемлекеттік аудит 

органдарының сараптамалық-

талдамалық жұмысы 

5 Мемлекеттік аудит және қаржы бақылау органдарының 

сараптамалық-талдамалық қызметін, әсіресе, алдын-ала, ағымдағы 

және кейінгі бағалауды зерттеу  

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



Экспертно-аналитическая 

работа органов 

государственного аудита 

Expert and analytical work of 

state audit bodies 

Изучает экспертно-аналитическую деятельность органов 

государственного аудита и финансового контроля, особенности 

предварительной, текущей и последующей оценки 

Studies expert-analytical activities of state audit and financial control 

bodies, especially preliminary, current and subsequent assessment 

24 

БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Мемлекеттік қаржылық 

бақылау 

Государственный финансовый 

контроль 

State financial control 

5 Мемлекеттік қаржылық ресурстарды тиімді басқаруды ұйымдастыру 

сұрақтарын, мемлекеттік қаражатты қолдану ашықтығын және 

қаржылық тәртіпті жақсартуды зерттейді 

Рассматриваются вопросы организации эффективного управления 

государственными финансовыми ресурсами, обеспечения 

прозрачности использования государственных средств и улучшения 

финансовой дисциплины 

Studies the issues of organizing effective management of public financial 

resources, ensuring transparency in the use of public funds and improving 

financial discipline 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

25 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Салық аудиті  

Налоговый аудит  

Tax audit 

8 «Салық аудиті» пәнін оқытудың мақсаты салық аудитінің ерекше 

ерекшеліктерін, оның аудиторлық қызмет құрылымындағы рөлі мен 

орнын анықтау болып табылады. «Салық аудиті» курсының 

міндеттері білім алушыларда негізгі салықтар бөлінісінде салық 

аудиті туралы, сондай-ақ салық органдарындағы салық аудиті 

рәсімдері туралы терең білім беру жүйесін қалыптастыру болып 

табылады. 

Целью изучения дисциплины «Налоговый аудит» является 

выявление специфических особенностей налогового аудита, его роли 

и места в структуре аудиторской деятельности. Задачами курса 

«Налоговый аудит» являются формирование у обучающихся 

системы углубленных знаний о налоговом аудите в разрезе основных 

налогов, а также о процедурах налогового аудита в налоговых 

органах. 

The purpose of the discipline «Tax audit» is to identify the specific 

features of tax audit, its role and place in the structure of audit activity. 

The objectives of the course «Tax audit» are the formation of students ' 

system of in-depth knowledge about tax audit in the context of the main 

taxes, as well as the procedures of tax audit in the tax authorities. 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 

  

Салық есебі 

Налоговый учет 

Tax accounting  

8 Салық есебі, есеп жүйесіндегі оның орны, салықтық және 

бухгалтерлік есептің өзара байланысы, олардың сипаттамалық 

айырмашылықтары білімін қалыптастырады 

Раскрывает налоговый учет, показывает его место в системе учета, 

взаимосвязь налогового и бухгалтерского учета, их характерные 

отличия 

Экономикалық теория 

Экономическая теория 

Economics theory 



Forms knowledge of tax accounting, its place in the accounting system, 

the relationship between tax and accounting, their characteristic 

differences 

26 

КП ТК 

ПД КВ 

РD EС 

Ішкі мемлекеттік аудитті 

ұйымдастыру негіздері 

Основы организации 

внутреннего государственного 

аудита 

Basics of organization of internal 

state audit 

7 Ұйымның мақсатын жүзеге асыруда ішкі мемлекеттік аудиттің 

қағидалары, жүргізу әдістері және практикасы туралы білім жүйесін 

қалыптастырады 

Формирует систему знаний о принципах, методах проведения и 

практике внутреннего государственного аудита в реализации целей 

организации 

Forms a system of knowledge about the principles, methods and practices 

of internal state audit in the implementation of the organization's goals 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Қазынашылық іс  

Казначейское дело 

Treasury business 

7 Осы курсты оқу пәні қазынашылық жүйенің мәні мен қажеттілігін, 

оның Қазақстанда қалыптасу тарихын, қызмет етудің құқықтық 

негіздерін және даму перспективаларын қоса алғанда, қазынашылық 

істі ұйымдастырудың теориялық және практикалық негіздері болып 

табылады 

Предметом изучения курса  являются  теоретические  и практические 

основы организации казначейского дела, включая сущность и 

необходимость казначейской системы, историю ее становления в 

Казахстане, правовые основы функционирования и перспективы 

развития 

The subject of this course is the theoretical and practical foundations of 

the organization of Treasury Affairs, including the essence and necessity 

of the Treasury system, the history of its formation in Kazakhstan, the legal 

basis of operation and development prospects 

Қаржы 

Финансы 

Finance 

7 семестр / 7 семестр / Semester 7 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 
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БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Сәйкестік аудиті негіздері  

Основы аудита соответствия 

Basics of compliance audit 

6 Экономиканың мемлекеттік секторында сәйкестік аудитін жүргізудің 

теориясы мен әдістемесі мағлұматын беру. 

Сәйкестік аудиті сәйкестікті тәуелсіз бағалау болып табылады 

белгіленген биліктердің қолданыстағы талаптарын тексеру 

өлшемдер ретінде. Сәйкестік аудиті қызметінің, қаржы 

операцияларының және барлық маңызды аспектілердегі ақпарат, 

қызметін реттейтін тексерілетін ұйым. 

Дает знание теории и методологии проведения аудита соответствия в 

государственном секторе экономики. Аудит соответствия является 

независимой оценкой соответствия 

предмета проверки действующим требованиям властей, 

определенным в качестве критериев. Аудит соответствия 

выполняется посредством получения оценки соответствия 

деятельности, финансовых операций и  информации во всех 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 



существенных аспектах требованиям властей, регулирующих 

деятельность проверяемой организации. 

Gives knowledge of the theory and methodology of compliance audit in 

the public sector of the economy. Compliance audit is an independent 

assessment of compliance 

subject to verification by the current requirements of the authorities 

defined as criteria. Compliance audit is performed by obtaining an 

assessment of compliance of activities, financial transactions and 

information in all material aspects required by the authorities, regulating 

the activities of the audited organization. 
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КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Тиімділік аудиті негіздері 

Основы аудита эффективности  

Basics of efficiency audit 

5 Тиімділік аудитін реттейтін заңнамалық және нормативтік 

құжаттарды зерттейді. Тиімділік аудиті-бұл бюджет қаражатын 

жұмсау және мемлекеттік меншікті басқару процесінің нәтижелілігі 

мен үнемділігін бағалау мақсатында сыртқы бақылаудың 

мемлекеттік органдары жүзеге асыратын тәуелсіз тексеруді 

білдіретін мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесін дамытудың жаңа 

сатысы. 

Осваивает законодательные и нормативные документы, 

регулирующие аудит эффективности. Аудит эффективности – это 

новая ступень развития системы государственного финансового 

контроля, которая представляет собой независимую проверку, 

осуществляемую государственными органами внешнего контроля с 

целью оценки результативности и экономности процесса 

расходования бюджетных средств и управления государственной 

собственностью. 

Studies legislative and regulatory documents regulating efficiency audit. 

Performance audit is a new stage in the development of the system of state 

financial control, which is an independent audit carried out by state 

external control bodies in order to assess the effectiveness and economy 

of the process of spending budget funds and managing state property 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Аудиттің тақырыптық түрлері 

Тематические виды аудита 

Thematic types of audit 

6 Сәйкестік, тиімділік, қаржылық есептілік аудитінің жүргізудің 

теориясы мен әдістемесі мағлұматын беру 

Дает знание теории и методологии проведения аудита соответствия, 

аудита эффективности, аудита финансовой отчетности в 

государственном секторе экономики 

Gives knowledge of the theory and methodology of compliance, 

efficiency audit, audit of financial statements 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Қоршаған ортаны қорғау 

тиімділігінің аудиті 

6 Азаматтардың қолайлы қоршаған ортаға құқығы, оның жай-күйі 

туралы сенімді ақпарат және азаматтардың денсаулығына 

экологиялық құқық бұзушылықтармен келтірілген залалды өтеу 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



Аудит эффективности охраны 

окружающей среды 

The performance audit of 

environmental protection 

есебі. Олардың бірі экологиялық аудит болып табылады,ол 

шаруашылық және өзге қызмет субъектісінің қоршаған ортаны 

қорғау саласындағы талаптарды, оның ішінде нормативтер мен 

нормативтік құжаттарды, халықаралық стандарттардың талаптарын 

сақтауын тәуелсіз, кешенді, құжатталған бағалауды және осындай 

қызметті жақсарту жөнінде ұсынымдар дайындауды білдіреді. 

Достоверная информация о правах граждан на благоприятную 

окружающую среду, ее состоянии и расчет возмещения ущерба, 

причиненного экологическими правонарушениями здоровью 

граждан. Одним из них является экологический аудит, который 

представляет собой независимую, комплексную, 

документированную оценку соблюдения субъектом хозяйственной и 

иной деятельности требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, в области охраны окружающей среды, 

требований международных стандартов и подготовка рекомендаций 

по улучшению такой деятельности. 

Reliable information about the rights of citizens to a favorable 

environment, its condition and the calculation of compensation for damage 

caused by environmental offenses to the health of citizens. One of them is 

the environmental audit, which is an independent, comprehensive, 

documented assessment of compliance by a business entity with 

requirements, including regulations and regulatory documents, in the field 

of environmental protection, requirements of international standards, and 

preparation of recommendations for improving such activities. 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Сәйкестікті бақылау  

Комплаенс-контроль  

Compliance control 

6 Ұйымның құқықтық тәуекелдерді басқару процесін, сондай-ақ 

практикалық дағдыларды білу: бизнес барысында заң бұзушылық 

тәуекелдерін анықтау; заң бұзушылық ықтималдылығын бағалаумен 

тәуекелдік матрицасын құру, сондай-ақ бақылау картасын 

қалыптастыру ережелерін сақтамау салдарының маңыздылығы, 

бақылау шараларын әзірлеу; бақыланатын субъектінің басқарылатын 

бақылау жүйесінің жетілуін бағалау 

Дает знание процесса управления правовыми рисками организации, 

а также практических навыков: идентификации рисков нарушения 

законодательства в ходе осуществления деятельности; составления 

матрицы рисков с оценкой вероятности нарушения законодательства, 

а также значимости последствий несоблюдения норм формирования 

карты контроля, разработка мер контроля; оценки зрелости системы 

коплаенс контроля контролируемого субъекта 

Gives knowledge of the organization’s legal risk management process, as 

well as practical skills: identifying the risks of violation of the law in the 

course of business; drawing up a risk matrix with an assessment of the 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



likelihood of violation of the law, as well as the significance of the 

consequences of non-compliance with the rules for forming a control card, 

developing control measures; assessing the maturity of the system of 

controllability control of the controlled subject 

Мемлекеттік аудит 

стандарттары 

Стандарты государственного 

аудита  

Standards of state audit 

6 Пәннің мақсаты мемлекеттік аудитті жүргізудің тиімділігін, 

дәйектілігін және объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында 

мемлекеттік аудит стандарттарының негізгі талаптарын зерделеу 

болып табылады 

Целью дисциплины является изучение основополагающих 

требований стандартов государственного аудита в целях обеспечения 

эффективности, последовательности и объективности проведения 

государственного аудита 

The purpose of the discipline is to study the fundamental requirements of 

the state audit standards in order to ensure the effectiveness, consistency 

and objectivity of the state audit 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Эконометрика 

Эконометрика 

Econometrics 

6 Мемлекетті талдау және экономикалық және әлеуметтік жүйелердің 

дамуын реттейтін заңдарды бағалау үшін эконометриялық 

модельдерді құру және қолдану әдістемесі мен әдіснамасын зерттеу, 

олардың ішкі және сыртқы факторларының өзара байланыстары 

жағдайында 

Изучение методологии и методики построения и применения 

эконометрических моделей для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в 

условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними 

факторами 

The study of the methodology and methodology for constructing and 

applying econometric models for analyzing the state and for assessing the 

laws governing the development of economic and social systems in the 

context of the interrelations between their internal and external factors 

Экономикадағы математика 

Математика в экономике 

Mathematics in Economics 

Қаржылық талдау 

Финансовый анализ 

Financial analysis  

6 Пәнді оқытудың мақсаты қаржылық есептіліктің құрамы мен 

мазмұнын тереңдете оқу, оны оқу, Есептіліктің ақпараттылығын 

бағалау, есептің негізгі баптарын санациялау мақсатында оны жан-

жақты талдау және аналитикалық балансты әзірлеу, ұйымның даму 

стратегиясын негіздеу процесінде есептілікті талдау нәтижелерін 

пайдалану, бизнес-жоспарларды құру және өндірісті басқару болып 

табылады 

Целью преподавания дисциплины является углубленное изучение 

состава и содержания финансовой отчетности, умения ее прочтения, 

оценка информативности отчетности, ее всесторонний анализ с 

целью санации основных статей отчетности и разработка 

аналитического баланса, использование результатов анализа 

Бухгалтерлік есептің 

негіздері 

Основы бухгалтерского 

учета 

Basics of accounting 



отчетности в процессе обоснования стратегии развития организации, 

составления бизнес-планов и управлении производством 

The purpose of teaching the discipline is an in-depth study of the 

composition and content of financial statements, the ability to read it, 

evaluation of informative reporting, its comprehensive analysis for the 

purpose of readjustment of the main articles of reporting and development 

of analytical balance, the use of the results of analysis of reporting in the 

process of justifying the development strategy of the organization, 

business plans and production management 
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КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Салық есебіндегі және 

аудиттегі ақпараттық жүйелер 

Информационные системы в 

налоговом учете и аудите  

Information systems in tax 

accounting and audit 

7 Салық міндеттемелерінің орындалуы туралы ақпараттарды өңдеу 

және берудің ақпараттық жүйелері туралы білім қалыптастырады 

және ақпараттық жүйедегі салық аудиті. 

Знакомит с информационными системами обработки и передачи 

информации об исполнении налоговых обязательств и аудит налогов 

в информационной системе.  

Forms knowledge of information systems for processing and transferring 

information on the performance of tax liabilities and tax audit in the 

information system. 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

1С Бухгалтерия: Мемлекеттік 

мекеме  

1С Бухгалтерия: 

Государственное учреждение 

1C Accountancy: Public 

institution 

7 1С:Бухгалтерия бағдарламасында мемлекеттік мекемеде 

бухгалтерлік есепті жүргізудің әдістемесі мен әдістері туралы білім 

береді. 

Дает знание методики ведения бухгалтерского учета в 

государственном учреждении в программе 1 С: Бухгалтерия.   

Gives knowledge of the methodology and methodology of accounting in a 

public institution in the program 1 C: Accounting. 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

 


