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№ Пәннің циклі / 

Цикл 

дисциплины/ 

Cycle of the 

course 

Пәнніңатауы / 

 

Название дисциплины / 

 

Name of the course 

Кредит / 

 

Кредит / 

 

Credit 

 

Қысқаша аннотация/ 

 

Краткая аннотация / 

 

Annotation 

Пререквизиттер/ 

 

Пререквизиты/ 

 

Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 
 

Академиялық жазба 

Академическое 

письмо 

Academic writing 
 

5 Курс академиялық ортада тиімді қарым-қатынас жасау үшін 

қажетті жазбаша ғылыми коммуникациядағы құзіреттіліктерді 

дамытуға және жетілдіруге, ғылыми жарияланымдарға сыни 

тұрғыдан талдау жасауға және қабылданған стандарттарға сәйкес 

мемлекеттік аудит саласындағы өз зерттеулерінің нәтижелерін 

жазбаша ұсынуға бағытталған. 

 

Курс направлен на развитие и совершенствование компетенций по 

письменной научной коммуникации, необходимый для 

эффективного общения в академической среде, критический 

анализ научных публикаций и письменное изложение результатов 

собственных исследований в области государственного аудита в 

соответствии с принятыми нормами 

 

The course is aimed at the development and improvement of 

competences in written scientific communication necessary for 

effective communication in the academic environment, a critical 

analysis of scientific publications and a written presentation of the 

results of their own research in the field of state audit in accordance 

with accepted standards 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

2 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мемлекеттік 

аудиттың әдістемесі 

Методология 

государственного 

аудита  

5 Пән бюджет қаражатын, мемлекеттік активтерді және 

квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқару мен пайдаланудың 

тиімділігін талдау және бағалау үшін мемлекеттік аудитті 

ұйымдастырудың кешенді жүйелік тәсілінің әдіснамасын 

зерделейді 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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The methodology of 

state audit  

 

Дисциплина изучает методологию комплексного системного 

подхода организации проведения государственного аудита с 

целью анализа и оценки эффективности управления и 

использования бюджетных средств, активов государства и 

субъектов квазигосударственного сектора 

 

The discipline studies the methodology of a comprehensive system 

approach to the organization of state audit in order to analyze and 

evaluate the effectiveness of management and use of budget funds, 

assets of the state and quasi-public sector entities 

3 БП ТК 

БД КВ 

BD EC 

Мемлекеттік 

аудиттің теориялық 

және практикалық 

мәселелері 

Теоретические и 

практические 

проблемы 

государственного 

аудита 

Theoretical and practical 

problems of state audit  

 

5 Бұл курс мемлекеттік аудиттің тиімді жүйесін қалыптастырудың 

қазіргі теориялық және практикалық мәселелерін зерделеуге және 

ғылыми экономикалық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін 

қолдану негізінде дамудың перспективалық бағыттарын 

анықтауға және ұсыныстарды әзірлеуге бағытталған. 

 

Данный курс направлен на изучения существующих 

теоретических и практических проблем  формирования 

эффективной системы государственного аудита и определения 

перспективных направлений развития и разработки рекомендации 

на основе  применения современных методов научных 

экономических исследований.  

 

This course is aimed at studying the existing theoretical and practical 

problems of forming an effective system of state audit and identifying 

promising areas of development and developing recommendations 

based on the application of modern methods of scientific economic 

research 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

4 БП ЖООК 

БД ВК 

BD UC 

Ғылыми зертеу 

әдістері 

Методы научных 

исследований 

Science research 

methods 

5 Курста ғылыми мәселелерді теориялық және практикалық зерттеу 

әдістері, ғылыми зерттеулердегі мәселелерді модельдеу және 

олардың бағытын анықтау, ғылыми ақпараттарды іздестіру және 

аналитикалық өңдеу, сонымен қатар мемлекеттік аудит 

саласындағы ғылыми және тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері 

тұжырымдалады. 

Курс изучает методы теоретического и практического 

исследования научных проблем, вопросы моделирования в 

научных исследованиях и определение их направления, 

осуществлять  поиск и аналитическую обработку научной 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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информации, а также  оформлять результаты научно-

экспериментальных исследований в области государственного 

аудита 

 

The course studies the methods of theoretical and practical research of 

scientific problems, modeling issues in scientific research and 

determining their direction, search and analytical processing of 

scientific information, as well as formulate the results of scientific and 

experimental research in the field of state audit 

5 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Стратегиялық аудит 

Стратегический аудит 

Strategic audit 

5 Осы пән шеңберінде мақсаттар мониторингі, ұлттық жобаларды, 

мемлекеттік бағдарламаларды орындау саласындағы мәселелер 

жиынтығы, Мемлекеттік сектордағы тәуекелдер мен тиімділікті 

бағалау кезінде ақпараттық-талдамалық технологияларды қолдана 

отырып, осы көрсеткіштердің орындалу немесе орындалмау 

себептерінің мониторингі қарастырылады. 

 

В рамках данной дисциплины рассматриваются вопросы 

формирования цельной системы экономического мышления и 

знаний в области оценки национальных проектов и мониторинга 

государственных программ, определение и анализ критериев 

оценки их эффективности с целью обеспечения полнота освоения 

средств бюджета и достижение заданных значений целевых 

индикаторов, применение информационно-аналитических 

технологий при оценке рисков и эффективности в 

государственном секторе, принятие управленческих решений 

относительно формирования проекта республиканского бюджета 

 

This discipline covers a set of issues in the field of monitoring goals, 

implementation of national projects, state programs, monitoring the 

reasons for the implementation or non-implementation of these 

indicators using information and analytical technologies in assessing 

risks and effectiveness in the public sector 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қазақстанның ұлттық 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудегі 

мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

в обеспечении 

национальной 

5 Бұл курс мемлекеттік аудит мәселелерін экономикалық және 

Ұлттық 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 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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безопасности 

Казахстана 

State audit in ensuring 

the national security of 

Kazakhstan 

жемқорлыққа және теріс пиғылды әрекеттерге төзбеушілік 

танытуға бағытталған. 

 

Данный курс рассматривает вопросы государственного аудита как 

элемента системы экономической и национальной  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 и 

недобросовестных действий.  

 

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

economic and national security system, the effective formation of 

which is aimed at formulating and solving problems associated with 

the implementation of organizational and managerial functions in the 

system of external and internal state audit, action in non-standard 

situations, and social and ethical responsibility for decisions made, 

intolerance of corruption and dishonest actions. 

 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мемлекеттік активтер 

мен инвестициялардың 

аудиті 

Аудит 

государственных 

активов и инвестиций 

Audit of state assets 

and investments 

5 Курс мемлекеттік активтер мен инвестицияларды басқару 

ұйымының аудитінің тұжырымдамалық және практикалық 

аспектілерін зерттеуге арналған. Жобалық мақсаттардың 

стратегиялық жоспарлау құжаттарының мазмұнына, әлеуметтік-

экономикалық даму және қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік 

саясаттың басымдықтары мен мақсаттарына сәйкестігін бағалау, 

күрделі салымдардың (инвестициялардың) нәтижелері мен 

тиімділігін бағалау және мақсаттарға қол жеткізбеу қаупі, 

инвестициялық жобалардың іске асырылуы, оның ішінде 

бюджеттік инвестициялардың жоғалу қаупі. 

 

Курс посвящен изучению концептуальных и практических 

аспектов аудита организации по управлению государственным 

активами и инвестиций. Оценка соответствия целей проектов 

содержанию документов стратегического планирования, 

приоритетам и целям государственной политики в сфере 

социально-экономического развития и безопасности, оценка 

результатов и эффективности капитальных вложений 

(инвестиций) и рисков недостижения целей, реализуемости 

инвестиционных проектов, включая риски потери вложенных 

бюджетных ресурсов. 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 
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The course is devoted to the study of conceptual and practical 

aspects of the audit of the organization for the management of 

public assets and investments. Assessment of the compliance of 

project objectives with the content of strategic planning 

documents, priorities and goals of state policy in the field of 

socio-economic development and security, assessment of the 

results and effectiveness of capital investments (investments) 

and the risks of failure to achieve goals, the feasibility of 

investment projects, including the risks of loss of invested 

budget resources 

 

 

 


