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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 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Мемлекеттік аудит 

және қаржылық 

бақылау 

Государственный аудит 

и финансовый 

контроль 

State audit and financial 

control 

5 Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік сектор 

субъектілерін басқару және пайдалану тиімділігін арттырудың кешенді жүйелік 

тәсілін зерделеу, республикалық және жергілікті бюджеттерге қатысты 

сараптамалық-талдамалық қызметті жүзеге асыру және анықталған 

бұзушылықтарды сыныптау кезінде бірыңғай тәсілді қамтамасыз ету 

 

Изучение комплексного системного подхода повышения эффективности 

управления и использования бюджетных средств, активов государства и субъектов 

квазигосударственного сектора, осуществление экспертно-аналитической 

деятельности в отношении республиканского и местного бюджетов и обеспечение 

единого подхода при классификации выявленных нарушений 

 

The study of the comprehensive system approach to improving the management 

efficiency  and use of budget funds, assets of the state and quasi-public sector entities, 

the implementation of expert and analytical activities of the  national and local budgets 

and providing unified approach to the classification of identified violations 

Мемлекеттік 

аудит 

Государственный 

аудит 

State audit 

2 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

Ішкі мемлекеттік аудит 

және камералдық 

бақылау 

Внутренний 

государственный аудит 

и камеральный 

контроль 

Internal state audit and 

in-house control 

5 Ішкі мемлекеттік аудит қызметінің әдіснамалық базасын, әдістемесін және 

регламенттерін әзірлеу, әлемдік және отандық тәжірибені зерделеу негізінде 

қазіргі заманғы технологиялар мен әдістерді пайдалана отырып, ішкі мемлекеттік 

аудит пен камералдық бақылауды ұйымдастыру бойынша теориялық негіздер мен 

практикалық білімді қалыптастыру 

 

Разработка методологической базы, методики и регламенты службы внутренного 

государственного аудита, формирование теоретических основ и практических 

знаний по организации внутреннего государственного аудита и камерального 

контроля с использованием современных информационных технологий и методов 

на основе изучения мировой и отечественной практики 

Мемлекеттік 

аудит 

Государственный 

аудит 

State audit 



 

Development of the methodological base, methods and regulations of the internal state 

audit service, the formation of theoretical foundations and practical knowledge on the 

organization of internal state audit and cameral control using modern technologies and 

methods based on the study of world and domestic practice 

 

3 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

ҚСХҚЕС сәйкес 

мемлекеттік 

мекемелердегі есеп 

және есептілік 

Учет и отчетность в 

государственных 

учреждениях в 

соответствии с 

МСФООС 

Accounting in public 

institutions, in 

accordance with IPSAS 

5 Есепке алу мен есептілікті ұйымдастыру және жүргізу кезінде қоғамдық секторда 

халықаралық қаржылық есептілік стандарттарын қолдана отырып, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік мекемелерінде есепке алу мен есептіліктің 

әдіснамалық проблемаларының құрамы мен мазмұнын зерттеу 

 

Изучение состава и содержания методологических проблем учета и отчетности в 

государственных учреждениях Республики Казахстан с применением 

международных стандартов финансовой отчетности в общественном секторе при 

организации и проведении учета и отчётности  

 

Studying the composition and content of methodological problems of accounting and 

reporting in state institutions of the Republic of Kazakhstan using international financial 

reporting standards in the public sector when organizing and conducting accounting and 

reporting 

 

Аудит  негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of 

audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

4 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Сәйкестік аудиті және 

тиімділік аудиті 

Аудит соответствия и 

аудит эффективности 

Compliance Audit and 

Performance Audit 

4 Мемлекеттік сектор мекемелері қызметінің осы мекемелердің қызметін реттейтін 

талаптарға сәйкестігін бағалауды зерделеу, жаңа бюджет саясаты жағдайында 

тиімділік аудитін ұйымдастырудың және жүргізудің негізгі тұжырымдамалары, 

тәсілдері мен заңдылықтары туралы ғылыми негізделген түсініктер қалыптастыру 

 

Изучение оценки соответствия деятельности учреждений государственного 

сектора требованиям, регулирующих деятельность этих учреждений, 

формирования научно- обоснованных представлений об основных концепциях, 

подходах и закономерностях организации и проведения аудита эффективности в 

условиях новой бюджетной политики 

 

Study of the assessment of compliance of public sector institutions with the requirements 

governing the activities of these institutions, the formation of evidence-based ideas about 

the main concepts, approaches and laws of the organization and conduct of performance 

audits in the context of the new budget policy 

 

Мемлекеттік 

аудит 

Государственный 

аудит 

State audit 

IT- аудит 

IT- аудит 

IT audit  

4 Пән компанияның барлық АТ-инфрақұрылымын, мемлекеттік аудит органдарын 

сараптық бағалауды ұйымдастыруды және жүргізуді зерттеуге, тиімділікті арттыру 

бойынша ұсыныстарды әзірлеуге, ақпараттық жүйелердің жүктемесін қайта бөлуге 

Мемлекеттік 

аудит 

Государственный 



 бағытталған. 

 

Дисциплина направлена на изучение организации и проведения экспертной оценки 

всей ИТ-инфраструктуры компании, органов государственного аудита, выработка 

рекомендации по повышению эффективности, перераспределению нагрузки 

информационных систем  

 

The discipline is aimed at studying the organization and expert evaluation of the entire it 

infrastructure of the company, state audit bodies, developing recommendations for 

improving efficiency, redistributing the load of information systems 

 

аудит 

State audit  

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мемлекеттік мекемелер 

мен квазимемлекеттік 

сектордың     қаржылық 

есептілігінің аудиті / 

Аудит финансовой 

отчетности 

государственных      

учреждений и 

квазигосударственного 

сектора/ 

Audit of financial 

statements of public 

institutions and quasi-

public sector 

5 Мемлекеттік мекемелер мен квазимемлекеттік сектордың қаржылық есептілігінің 

аудитін әдіснамалық қамтамасыз ету мақсатында қаржылық есептіліктің негізгі 

түрлері мен нысандарымен, оларды жүргізудегі отандық және шетелдік 

тәжірибемен танысу негізінде қаржылық есептіліктің аудитін ұйымдастыру және 

жүргізу мәселелеріне кешенді жүйелі көзқарасты зерттеу 

 

Изучение комплексного системного подхода к проблемам организации и 

проведения аудита финансовой отчетности на основе ознакомления с основными 

видами и формами финансовой отчетности, отечественной и зарубежной практики 

их аудита с целью осуществления методического сопровождения аудита 

финансовой отчетности государственных учреждений и квазигосударственного 

сектора 

 

Study of a comprehensive system approach to the problems of organization and conduct 

of audit of financial statements on the basis of familiarization with the main types and 

forms of financial statements, domestic and foreign practice of their audit for the purpose 

of methodological support of audit of financial statements of state institutions and quasi-

public sector 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

Экологиялық аудит 

Экологический аудит  

Environmental audit 

5 Пән экологиялық қауіптерді анықтау мен бағалаудың күрделі процесін, табиғи 

ресурстарды пайдалану және өсімін молайту туралы есептің дұрыстығын, басқару 

жүйесінің белгіленген стандарттарға сәйкестігін және тексерілетін ұйымдардың 

экологиялық қауіпсіздігін жақсартуға арналған ұсыныстарды әзірлейді 

 

Дисциплина изучает комплексный процесс выявления и оценку экологических 

рисков, правильность составления отчетности по использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, соответствия системы управления 

установленным стандартам и разработку рекомендаций по повышению уровня 

экологической безопасности деятельности аудируемых организаций 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 



The discipline studies the complex process of identifying and assessing environmental 

risks, the correctness of reporting on the use and reproduction of natural resources, the 

compliance of the management system with established standards and the development 

of recommendations to improve the environmental safety of the audited organizations 

 

 


