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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 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

1 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мемлекеттік аудит 

(тереңдетілген) 

Государственный аудит 

(продвинутый) 

State audit (аdvanced) 

5 Бюджет қаражатын, мемлекет активтерін және квазимемлекеттік 

сектор субъектілерін басқару мен пайдаланудың тиімділігін 

арттырудың кешенді жүйелік тәсілін және экономиканың нақты 

болмысының өзгерістерімен байланыстыра отырып, мемлекеттік 

аудит проблемаларын зерделеу. Басқа пәндермен кешенді 

байланыста Қазақстан Республикасында мемлекеттік аудит 

дамуының проблемалары мен перспективаларын ашады. 

 

Изучение комплексного системного подхода повышения 

эффективности управления и использования бюджетных 

средств, активов государства и субъектов квазигосударственного 

сектора, проблемы государственного аудита с изменениями 

реальной действительности экономики. Раскрывает проблемы и 

перспективы развития государственного аудита в Республике 

Казахстан в комплексной увязке с другими дисциплинами. 

 

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 problem of public audit in 

conjunction with changes in the reality of the economy. Reveals 

problems and prospects of development of the state audit in the 

Republic of Kazakhstan in complex coordination with other 

disciplines 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Сыртқы және ішкі 

мемлекеттік аудит және 

5 Пәнді оқу нәтижелері қазіргі заманғы технологиялар мен 

әдістерді пайдалана отырып, сыртқы және ішкі аудит пен 

Мемлекеттік  аудит 

Государственный аудит 



қаржылық бақылау 

Внешний и внутренний 

государственный аудит и 

финансовый контроль 

External and internal state 

audit and financial control  

қаржылық бақылау рәсімін ұйымдастыру бойынша теориялық 

білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. 

 

Изучение дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков по организации процедуры 

внешнего и внутреннего аудита и финансового контроля с 

использованием современных технологий и аналитических 

методов  

 

The results of the study of the discipline is the formation of 

theoretical knowledge and practical skills in the organization of 

external and internal audit procedures and financial control using 

modern technologies and methods 

 

State audit 

2 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Бюджет кірістері мен 

шығыстарын жоспарлауды 

ұйымдастыру 

Организация планирования 

доходов и расходов 

бюджета 

Organization of planning the 

revenue and budget expenses 

5 Пән республикалық және жергілікті бюджеттерді болжау, 

жоспарлау және орындау процесін, сонымен қатар бюджеттің 

жай-күйін жан-жақты бағалауды, бюджет ресурстарын ұлғайту 

мүмкіндіктерін және тиімді пайдалану бағыттарын анықтайды 

Дисциплина изучает процесс прогнозирования, планирования и 

исполнения республиканского и местного бюджетов, а также 

комплексную оценку состояния бюджета, определение 

возможности увеличения бюджетных ресурсов и направлений 

эффективного использования 

 

The discipline studies the process of forecasting, planning and 

execution of the republican and local budgets, as well as a 

comprehensive assessment of the state of the budget, determining the 

possibility of increasing budget resources and areas of effective use 

Қаржы 

Финансы 

Finance 



Нәтижеге бағытталған 

бюджеттеу 

Бюджетирование, 

ориентированное на 

результат  

Performance – Based 

Budgeting 

5 Пән шеңберінде нәтижеге бағытталған жобаны дайындау және 

Бюджеттің атқарылуы,  бюджеттің атқарылу қорытындыларын 

шығару және бюджет қаражатының жұмсалуын бақылау 

бойынша іс-қимылдар кешені қарастырылады, бұл ретте 

ресурстар әлеуметтік-экономикалық даму басымдықтарына 

сәйкес белгіленген нысаналы бағдарларға қол жеткізу ескеріле 

отырып және қарай бөлінеді 

 

В рамках дисциплины рассматривается комплекс действий по 

подготовке проекта и исполнению бюджета, ориентированного 

на результат, подведению итогов исполнения бюджета и 

контролю за расходованием бюджетных средств, при котором 

ресурсы распределяются с учетом и в зависимости от 

достижения целевых ориентиров, установленных в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития 

 

Within the framework of the discipline, a set of actions is considered 

for the preparation of the project and the implementation of the 

result-oriented budget, summarizing the budget execution and 

monitoring the expenditure of budgetary funds, in which resources 

are allocated taking into account and depending on the achievement 

of the targets set in accordance with the priorities of socio-economic 

development 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

Stateaudit 

3 БП ТК 

БД КВ 

ВD EC 

Мемлекеттік және салалық 

бағдарламалар тиімділігін 

бағалау 

Оценка эффективности 

государственных и 

отраслевых программ 

Evaluating the effectiveness of 

public and industry programs 

5 Пән мемлекеттік және салалық бағдарламаларды дайындауды 

және көрсетуді ұйымдастыруды, сондай-ақ олардың тиімді 

жүзеге асырылуын бағалайды 

 

Дисциплина изучает организацию подготовки и представления 

государственных и отраслевых программ, а также оценку их 

эффективного исполнения 

 

Discipline studies the organization of preparation and presentation of 

state and industry programs, as well as an assessment of their 

effective implementation  

Тиімділік аудиті негіздері 

Основы аудита 

эффективности  

Basics of efficiency audit 

Бюджеттің орындалу 

тиімділігінің мемлекеттік 

аудиті 

Государственный аудит 

эффективности исполнения 

бюджета 

5 Пән барлық деңгейдегі бюджеттерді дайындауды, ұсынуды және 

орындалуды ұйымдастырудың тиімділігін бағалауды зерделеуге, 

пайдалылық, тиімділік және өнімділік параметрлерін анықтауға 

бағытталған 

Дисциплина направлена на изучение оценки эффективности 

организации подготовки, представления и исполнения бюджетов 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



State budget execution audit 

 

всех уровней, определение параметров экономичности, 

результативности и продуктивности 

 

The discipline is aimed at studying the assessment of the 

effectiveness of the organization of preparation, presentation and 

execution of budgets of all levels, determining the parameters of 

profitability, effectiveness and productivity 

 

2 семестр /2 семестр / Semester 2 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мемлекеттік аудит 

саласындағыэкономикалық 

зерттеулер және пәндерді 

оқыту әдістемесі 

Методика экономических 

исследований и 

преподавания дисциплин в 

сфере государственного 

аудита 

Methods of teaching 

disciplines in the field of state 

audit 

5 Пән оқытылатын ғылымның мазмұнымен оқытушылық 

шеберліктің жоғары теориялық және әдістемелік деңгейін 

қамтамасыз ету мақсатында экономикалық зерттеулер 

жүргізудің белгілі бір әдістерінің және қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар мен мемлекеттік аудит 

саласындағы пәндерді оқытудың коммуникативті қабілеттерінің 

жиынтығын зерттейді. 

 

Дисциплина изучает совокупность определенных методов 

проведения экономических исследований и современные 

педагогические технологии и    коммуникативные способности 

преподавания дисциплин в сфере государтвенного аудита, с 

целью   обеспечения высокого теоретико- методологического 

уровня навыков преподавания с содержанием изучаемой науки.  

 

Discipline studies a set of certain methods of conducting economic 

research and modern pedagogical technologies and communicative 

abilities of teaching disciplines in the field of state audit in order to 

ensure a high theoretical and methodological level of teaching skills 

with the content of the studied science 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Таңдау бойынша компоненттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

ХҚЕС сәйкес 

квазимемлекеттік 

сектордағы есеп және 

есептілік 

Учет и отчетность  в 

квазигосударственном 

секторе в соответствии с 

МСФО 

Accounting and reporting in 

5 Бағдарлама ҚЕХС сәйкес квазимемлекеттік сектор 

субъектілерінің бухгалтерлік есебі мен есептілігін мемлекеттік 

аудит саласындағы тиісті теориялық және практикалық 

дағдыларды алуға бағытталған.  

 

Программа направлена на приобретение соответствующих 

теоретических и практических навыков в сфере 

государственного аудита ведения учета и составления 

отчетности субъектов квазигосударственного сектора в 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



the quasi-public sector in 

accordance with IFRS 

соответствии с МСФО  

 

The program is aimed at acquiring relevant theoretical and practical 

skills in the field of state audit of accounting and reporting of quasi-

public sector entities in accordance with IFRS  

 

Аудиттің халықаралық 

стандарттары 

Международные стандарты 

аудита  

International standard аudit 

5 Халықаралық аудит стандарттарын, жекелеген елдерде 

аудиторлық қызметті ұйымдастырудың жүйелері мен 

ерекшеліктерін зерттеу 

 

Изучение международных стандартов аудита, систем и 

особенностей организации аудиторской деятельности в 

отдельных странах 

 

The study of international audit standards, systems and features of the 

organization of audit activities in individual countries 

 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

6 КП ТК 

ПД КВ 

          PD EC 

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 Бағдарлама ҚСҚЕХС сәйкес мемлекеттік мекемелердің 

бухгалтерлік есеп және есеп берудегі тиісті теориялық және 

практикалық дағдыларын алуға бағытталған 

 

Программа направлена на приобретение соответствующих 

теоретических и практических навыков ведения учета и 

составления отчетности государственных учреждений в 

соответствии с МСФООС 

 

The program is aimed at acquiring relevant theoretical and practical 

skills in accounting and reporting of state institutions in accordance 

with IPSAS 

 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Мемлекеттік аудиттің 

халықаралық стандарттары 

Международные стандарты 

государственного аудита  

International standard state 

аudit 

5 Мемлекеттік аудиттің халықаралық стандарттарын зерделеу, 

мемлекеттік қызметшілерді басқару және кәсіби ұйымдардың 

тәртіптік қызметі мен кәсіби этикасын қамтамасыз ету 

мақсатында халықаралық озық тәжірибелерді жинақтау 

 

Изучение международных стандартов государственного аудита,  

обобщения передовой, мировой практики с целью обеспечения 

упорядоченной деятельности и профессиональной этики ВОФК 

и руководящих принципов аудита государственных организаций 

 

Studying international standards of state audit, summarizing 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



international best practices in order to ensure orderly activities and 

professional ethics of SAIs and audit guidelines for state 

organizations 

3семестр /3семестр / Semester 3 

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / Universitycomponent 

7 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Ішкі мемлекеттік аудит 

Внутренний 

государственный аудит  

Internal public audit 

5 Пән ішкі мемлекеттік аудитті ұйымдастыруға, тікелей және 

түпкілікті нәтижелерге мемлекеттік аудит объектісінің қол 

жеткізген нәтижелерін талдауға, бағалауға және тексеруге 

бағытталған, мемлекеттік органдардың қызметін 

ұйымдастырудың ішкі процестерінің тиімділігі 

 

Дисциплина направлена на изучение организации внутреннего 

государственного аудита, анализа, оценки и проверки 

достижения объектом государственного аудита прямых и 

конечных результатов, эффективности внутренних процессов 

организации деятельности государственных органов 

 

The discipline is aimed at studying the organization of internal state 

audit, analysis, evaluation and verification of the achievement by the 

object of state audit of direct and final results, the effectiveness of 

internal processes of organization of activities of state bodies 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / OptionalComponents 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Қаржылықесептілікаудиті 

Аудит финансовой 

отчетности 

Auditoffinancialstatements 

6 Пән қаржылық есептілік аудитін ұйымдастыру және жүргізу 

мәселелеріне кешенді жүйелі көзқарасты зерттеуді қарастырады 

Дисциплина рассматривает изучение комплексного системного 

подхода к проблемам организации и проведения аудита 

финансовой отчетности  

The discipline considers the study of an integrated systematic 

approach to the problems of organizing and conducting an audit of 

financial statements 

Аудит негіздері 

Основы аудита 

Fundamentals of audit 

Экологиялық аудит 

Экологический аудит  

Environmental audit  

6 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, 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 



соответствия системы управления установленным стандартам и 

разработку рекомендаций по повышению уровня экологической 

безопасности деятельности аудируемых организаций 

 

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 

 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Сәйкестілік аудиті 

Аудит соответствия 

Сompliance аudit 

5 Мемлекеттік органдардың қызметтерін осы мекемелердің 

қызметін реттейтін талаптарға сәйкестігін бағалауды зерттеу. 

Бұл экономиканың мемлекеттік секторында сәйкестік аудитін 

жүргізу кезінде мекеменің белгіленген өлшемдерге сәйкес келуі 

туралы есеп беруді білдіреді 

 

Изучение оценки соответствия деятельности учреждений 

государственного сектора требованиям, регулирующих 

деятельность этих учреждений. Это подразумевает 

предоставление отчетности о степени соответствия учреждения 

установленным критериям при проведении аудита соответствия 

в государственном секторе экономики 

  

A study of the assessment of compliance of the activities of public 

sector institutions with the requirements governing the activities of 

these institutions. This implies reporting on the degree to which the 

institution meets the established criteria when conducting a 

compliance audit in the public sector of the economy 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

IT- аудит 

IT- аудит 

IT audit  

 

5 Пән мемлекеттік секторды ақпараттық қолдау саласында 

теориялық білім жүйесін, сонымен қатар ақпараттық 

технологиялар құралдарын қолдану тәжірибелік дағдыларын 

қалыптастыруға арналған. 

 

Дисциплина предназначена для формирования системы 

теоретических знаний в области информационного обеспечения 

государственного сектора, а также практических умений и 

навыков применения инструментария информационных 

технологий 

 

Статистика 

Статистика 

Statistics 

 



The discipline is intended to form a system of theoretical knowledge 

in the field of information support for the public sector, as well as 

practical skills in the application of information technology tools 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Тиімділік аудиті 

Аудит эффективности 

Efficiency audit 

 

6 Жаңа бюджеттік саясат жағдайында тиімділік аудитті 

ұйымдастыру мен жүзеге асырудың негізгі концепциялары, 

тәсілдемелері мен заңдылықтары туралы ғылыми негізделген 

көріністің қалыптастырылу сұрақтарын қамтиды  

 

Охватывает вопросы формирования научно- обоснованных 

представлений об основных концепциях, подходах и 

закономерностях организации и проведения аудита 

эффективности в условиях новой бюджетной политики 

  

It covers the issues of the formation of scientifically based ideas 

about the basic concepts, approaches and laws of the organization 

and the performance audit in the new budget policy 

 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

Салықтық және кедендік 

әкімшілендіру тиімділігінің 

аудиті 

Аудит эффективности 

налогового и таможенного 

администрирования  

Audit of tax and customs 

administration efficiency 

6 Пән мемлекеттік аудит органдары жүргізетін салықтық және 

кедендік әкімшілендірудің тиімділігін анықтаудың теориялық 

білімі мен практикалық дағдыларын игеруге арналған 

 

Дисциплина предназначена для овладения теоретическими 

знаниями и практическими навыками по определению 

эффективности налогового и таможенного администрирования, 

проводимых органами государственного аудита  

 

The discipline is designed to master theoretical knowledge and 

practical skills for determining the effectiveness of tax and customs 

administration conducted by state audit bodies 

Мемлекеттік аудит 

Государственный аудит 

State audit 

 


