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1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 ПД ВК Мемлекеттік аудиттың 

әдістемесі 

Методология 

государственного аудита  

The methodology of state 

audit  

5 Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік 

сектор субъектілерін басқару мен пайдаланудың тиімділігін және 

экономиканың нақты болмысының өзгерістерімен байланыстыра 

отырып мемлекеттік аудит проблемаларын арттырудың кешенді 

жүйелік тәсілін зерделеу, мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау саласында білім беру процесін ұйымдастыру мен іске 

асырудың инновациялық әдістемесі мен технологиясын қолдану 

управления и использования бюджетных средств, активов 

государства и субъектов квазигосударственного сектора и проблем 

государственного аудита Изучение комплексного системного 

подхода повышения эффективности в увязке с изменениями 

реальной действительности экономики, применение инновационной  

методики  и технологии организации и реализации образовательного 

процесса в области государственного аудита и финансового 

контроля 

The study of an integrated systematic approach to improve the efficiency 

of management and use of budgetary funds, state assets and quasi-public 

sector entities and the problems of public audit in conjunction with 

changes in the reality of the economy, the use of innovative methods and 

technologies of organization and implementation of the educational 

process in the field of state audit and financial control 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Мемлекеттік активтер мен 

инвестициялардың аудиті 

Аудит государственных 

активов и инвестиций 

6 Курс мемлекеттік активтерді және инвестицияларды басқару 

жөніндегі ұйымның аудитінің тұжырымдамалық және практикалық 

аспектілерін зерттеуге арналған. Мемлекеттік инвестициялық 

жобаларды жүзеге асырудың экономикалық орындылығын, көлемі 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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Audit of state assets and 

investments  

мен мерзімдерін негіздеуді талдау және бағалау, орындаушылардың 

жұмысын ұйымдастыру, жеке аудиторлық іс-шараны жүзеге асыру 

процесінде басқарушылық шешімдер қабылдау 

Курс посвящен изучению концептуальных и практических аспектов 

аудита организации по управлению государственным активами и 

инвестиций. Анализ и оценка обоснования экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления государственных 

инвестиционных проектов, организация работы исполнителей, 

принятие управленческих решений в процессе осуществления 

отдельного аудиторского мероприятия 

The course is devoted to the study of conceptual and practical aspects of 

the audit of the organization for the management of state assets and 

investments. Analysis and evaluation of the feasibility study, the volume 

and timing of public investment projects, the organization of the 

performers, management decisions in the implementation of a separate 

audit event 

Қазақстанның экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудегі мемлекеттік аудит 

Государственный аудит в 

обеспечении экономической 

безопасности Казахстана 

State audit in ensuring economic 

security of Kazakhstan 

6 Бұл курс мемлекеттік аудит мәселелерін экономикалық қауіпсіздік 

жүйесінің элементі ретінде қарастырады, оны тиімді қалыптастыру 

сыртқы және ішкі мемлекеттік аудит жүйесінде ұйымдастыру-

басқару функцияларын іске асыруға байланысты міндеттерді 

тұжырымдауға және шешуге, стандартты емес жағдайларда әрекет 

етуге, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық 

жауапкершілікке, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік танытуға 

бағытталған. 

Данный курс рассматривает вопросы государственного аудита как 

элемента системы экономической безопасности, эффективное 

формирование которой, направлена на формулирование и решение 

задач, связанные с реализацией организационно-управленческих 

функций в системе внешнего и внутреннего государственного 

аудита, действие в нестандартных ситуациях, на социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, проявление 

нетерпимости к коррупции 

This course examines the issues of state audit as an element of the 

economic security system, the effective formation of which is aimed at 

formulating and solving problems related to the implementation of 

organizational and managerial functions in the system of external and 

internal state audit, action in non-standard situations, social and ethical 

responsibility for decisions, intolerance to corruption 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

3 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Макро және микро деңгейде 

мемлекеттік сектордағы 

менеджмент тәуекелі 

6 Бұл курс макро және микро деңгейде мемлекеттік сектордағы 

тиімділікті арттырудың басқару құралы ретінде тәуекел-менеджмент 

әдіснамасын зерттеуді қамтиды. Мемлекеттік саладағы қаржылық 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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 Риск менеджмент в 

государственном секторе на 

макро и микро уровне 

Risk management in the public 

sector at the macro and micro 

level 

жағдайды бағалау әдістемесін, тәуекел-менеджмент қағидаттары мен 

әдістерін қолдану қаржылық ресурстарды тиімді басқаруға және 

ұтымды пайдалануға, жобалық менеджментті жетілдіруге 

бағытталған 

Данный курс охватывает изучение методологии риск-менеджмента 

как управленческого инструмента повышения эффективности в 

государственном секторе на макро и микро уровне. Применение 

методики оценки финансового состояния, принципов и методов 

риск-менеджмента в государственной сфере направлены на 

эффективное управление и рациональное использование 

финансовых ресурсов, усовершенствования проектного 

менеджмента 

This course covers the study of risk management methodology as a 

management tool to improve efficiency in the public sector at the macro 

and micro level. Application of the methodology for assessing the 

financial condition, principles and methods of risk management in the 

public sphere are aimed at effective management and rational use of 

financial resources, improvement of project management 

Шоғырландырылған қаржылық 

есептіліктің мемлекеттік аудиті  

Государственный аудит 

консолидированной 

финансовой отчетности 

State audit of consolidated 

financial statements 

6 Пән шеңберінде аудитті жүргізу және республикалық және 

жергілікті бюджеттердің атқарылуына шоғырландырылған 

қаржылық есептілікті жасау, аудит нәтижелері бойынша қорытынды 

жасау мәселелері қарастырылады. Мүдделі тұлғаларды қаржылық 

жағдай, қаржылық қызмет нәтижелері және республикалық және 

жергілікті бюджеттердің қаржылық жағдайының өзгерістері туралы 

толық және дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету үшін бюджеттердің 

шоғырландырылған қаржылық есептілігін жасау 

В рамках дисциплины рассматриваются вопросы проведения аудита 

и составления консолидированной финансовой отчетности 

исполнении республиканского и местного бюджетов, составление 

заключения по результатам аудита. Составление консолидированной 

финансовой отчетности бюджетов для обеспечения 

заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о 

финансовом положении, результатах финансовой деятельности и 

изменениях финансового положения республиканского и местного 

бюджетов  

Within the framework of the discipline, the issues of audit and 

preparation of consolidated financial statements for the execution of the 

national and local budgets, preparation of an opinion on the results of the 

audit are considered. The consolidated financial statements budgets to 

provide interested parties full and accurate information about financial 

position, financial performance and changes in financial condition the 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 
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Republican and local budgets 

4 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

Мемлекеттік 

бағдарламаларды бағалау                                                                                                       

Оценка государственных 

программ 

Evaluation of state programs 

5 Осы пән аясында жобаларды бағалау және мемлекеттік 

бағдарламалардың мониторингі саласында экономикалық ойлау мен 

білімнің біртұтас жүйесін қалыптастыру, мемлекеттік 

бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруда туындайтын 

проблемалардың жүйелілігі мен объективтілігі, республикалық 

бюджет жобасын қалыптастыруға қатысты басқарушылық 

шешімдерді қабылдау мәселелері қарастырылады. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы 

формирования цельной системы экономического мышления и 

знаний в области оценки проектов и мониторинга государственных 

программ, системности и объективности проблем, возникающих в 

разработки и реализации  государственных программ, принятие 

управленческих решений относительно  формирования проекта 

республиканского бюджета 

Within the framework of this discipline, the issues of formation of an 

integral system of economic thinking and knowledge in the field of 

project evaluation and monitoring of state programs, systematic and 

objective problems arising in the development and implementation of 

state programs, management decisions on the formation of the draft 

national budget 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 

Ақпараттық технологиялар 

саласындағы тиімділік аудиті 

Аудит эффективности в сфере 

информационных технологий  

Performance Audit of Information 

Technology 

5 Осы пән аясында ақпараттық жүйелер мен ақпараттық ресурстардың 

аудиті, ұйымдастыру тиімділігі, жоспарлау, бақылау тетіктері, 

бағдарламаны іске асырудың белгіленген талаптарға сәйкестігі, 

қаржыландыру мерзімдері мен көлемі бойынша мәселелер 

жиынтығы қарастырылады, ақпараттық ресурстарды пайдалану 

тиімділігін бағалау, қазіргі заманғы бағдарламаларды пайдалану, 

мемлекеттік секторда тәуекелдерді және тиімділікті бағалау кезінде 

ақпараттық-талдамалық технологияларды қолдану жүргізіледі. 

В рамках данной дисциплины рассматриваются совокупность 

вопросов в области  аудита  информационных систем и 

информационных ресурсов, эффективности организации, 

планирования, механизмов контроля, соответствие реализации 

программы установленным требованиям, по срокам и объемов 

финансирования, проводится оценка эффективности использования 

информационных ресурсов, пользование современными 

программами, применение информационно-аналитических 

технологии при оценке рисков и эффективности в государственном 

секторе 

Within the framework of this discipline, a set of issues in the field of audit 

of information systems and information resources, the effectiveness of the 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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organization, planning, control mechanisms, compliance of the program 

with the established requirements, the timing and amount of funding, is 

evaluated the effectiveness of the use of information resources, the use of 

modern programs, the use of information and analytical technology in the 

assessment of risks and efficiency in the public sector 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

5 БД  ВК Мемлекеттік аудиттің 

теориялық және практикалық 

мәселелері 

Теоретические и 

практические проблемы 

государственного аудита 

Theoretical and practical 

problems of state audit 

5 Бұл курс бар проблемаларды шешу және дамудың перспективалық 

бағыттарын айқындау жолымен мемлекеттік аудит жүйесін 

қалыптастыру мәселелерін қамтиды. Бұл ретте ғылыми зерттеулерді 

жүргізудің әдістемесі мен әдістемесі, ғылыми зерттеулердің кешенді 

процесін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру, түзету, мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау саласындағы зерттеулердің қазіргі заманғы 

әдіснамаларын тиімді пайдалану қолданылады  

Данный курс охватывает вопросы формирования системы 

государственного аудита путем решения существующих проблем и 

определения перспективных направлений развития. При этом 

применяется методология и методика проведения научных 

исследований, планирование, разработка, реализация, корректировка 

комплексного процесса научных исследований, эффективное 

использование современных методологий исследований в области 

государственного аудита и финансового контроля   

This course covers the formation of the state audit system by solving 

existing problems and identifying promising areas of development. In this 

case, the methodology and methodology of research, planning, 

development, implementation, adjustment of the complex process of 

scientific research, effective use of modern research methodologies in the 

field of public audit and financial control 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 

6 ПД ВК Мемлекеттік аудит 

объектілері қызметінің 

тиімділік аудиті 

Аудит эффективности 

деятельности объектов 

государственного аудита 

Performance audit of the state 

audit objects 

6 Пән шеңберінде мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділігі 

аудитінің мемлекеттік қаражатты пайдаланудың нәтижелілігін 

талдауға, олардың өсуінің ықтимал резервтерін және жұмсаудың 

негізділігін бағалауға, мемлекеттік аудит әдіснамасын пайдалана 

отырып, өкілді (заңнамалық) билік органдары мен жергілікті 

атқарушы органдарда нормативтік құқықтық актілерді қабылдау 

процесін әзірлеуге және сүйемелдеуге бағытталған теориялық және 

практикалық мәселелері оқытылады. 

В рамках дисциплины изучаются теоретические и практические 

вопросы аудита эффективности деятельности объектов 

государственного   аудита, направленные на анализ 

результативности использования государственных средств, оценку 

возможных резервов их роста и обоснованности расходования, 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 
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разработка и сопровождение процесса принятия нормативных 

правовых актов в представительных (законодательных) органах 

власти и местных исполнительных органах, используя методологию 

государственного аудита 

Within the framework of the discipline, theoretical and practical issues of 

the audit of the effectiveness of the state audit objects are studied, aimed 

at analyzing the effectiveness of the use of public funds, assessing the 

possible reserves of their growth and the validity of spending, developing 

and supporting the process of adoption of regulatory legal acts in 

representative (legislative) authorities and local Executive bodies, using 

the methodology of state audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

 

Салық-бюджет және ақша-

кредит саясатының   

келісімділігінің мемлекеттік 

аудиті  

Государственный аудит 

согласованности налогово-

бюджетной и денежно-

кредитной политики 

State audit of fiscal and 

monetary policy coherence 

5 Тиісті курс шеңберінде салық-бюджет және ақша-кредит саясаты 

аудитінің қазіргі заманғы аспектілері, олардың өзара байланысы мен 

өзара іс-қимылдарының келісімділігі, ҚР Мемлекеттік жоспарлау 

жүйесі, ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық компаниялардың 

даму стратегиясы мен жоспарлары, мемлекеттік аудит және бақылау 

және кәсіби қызмет саласындағы заңдар мен басқа да нормативтік 

актілерді қабылдау қарастырылады. 

В рамках соответствующего курса рассматриваются современные 

аспекты аудита налогово-бюджетной и денежно-кредитной 

политики, их взаимосвязанности  и согласованности 

взаимодействия, системы государственного планирования РК, 

стратегии и планов развития национальных управляющих 

холдингов, национальных компаний, принятие законов и других 

нормативных актов в сфере государственного аудита и контроля и 

профессиональной деятельности 

Within the framework of the relevant course, the modern aspects of the 

audit of fiscal and monetary policy, their interconnection and 

coordination of interaction, the system of state planning of the Republic 

of Kazakhstan, the strategy and development plans of national 

management holdings, national companies, the adoption of laws and other 

regulations in the field of state audit and control and professional 

activities are considered 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 

Тиімділік аудитінің 

халықаралық практикасы 

Международная практика 

аудита эффективности 

International practice of 

performance audit 

5 Пән аясында шет елдердегі жоғары қаржылық бақылау 

органдарының тиімділік аудитін жүргізу мәселелері, ғылыми 

мектептердің негізгі тұжырымдамалары және мемлекеттік аудиттің 

әр түрлі түрлерінің өзара байланысы, жаһандану жағдайындағы 

оның даму тенденциялары қарастырылады. 

В рамках дисциплины рассматривается вопросы  проведения аудита 

эффективности высшими органами финансового контроля в 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 

 

зарубежных странах, основные концепции научных школ и 

взаимосвязь разных типов государственного аудита, тенденции  его 

развития в современных условиях глобализации 

Within the framework of the discipline, the issues of performance audit 

by the Supreme audit institutions in foreign countries, the basic concepts 

of scientific schools and the relationship of different types of state audit, 

the trends of its development in the modern conditions of globalization 

are considered 

 

 


