ТК 2.1
Пәннің шифры BGZA 5205
Пән атауы: Басқарудағы ғылыми
зерттеулердің әдістері
Пререквизиттері: Менеджмент
Постреквизиттері:
Магистрлік
диссертацияны
орындауды
есептегендегі
магистранттың
ғылыми-зерттеу жұмысы
Мақсаты: Пәннің даму мақсаты
болып табылады: теориялық және
қолданбалы магистр дәрежесін алуда
ғылым саласындағы танымдық ісәрекетінің
дағдыларын
бар
мамандарды даярлауға, ғылыми ісәрекетінің мазмұны терең түсіністік
қалыптастыру, оның әдістері мен
білім нысандарда ғылыми зерттеу
мәселелері
әдістері
бойынша
білімдерін жетілдіру.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: Басқаруды
зерттеу
жағдайлардың рөлі мен әдістемесі.
Егер қызмет ретінде зерттеу. ғылыми
зерттеулер жүргізу түрлері. Зерттеу
әдіснамасы - адам қызметі, оны
жүзеге асыру бойынша мақсаттар мен
зерттеулер,
көзқарастар
мен
бейімделуінің тақырыбын анықтау
тұратын,
оңтайлы
нәтижелерге
анықтау үшін құралдар мен әдістерін
таңдау.
Күтілетін нәтиже: Білу: Пән «ғылыми жобалар» анықтау үшін
негізгі тәсілдері; - (қол жеткізу үшін
міндеттерді немесе мүмкіндіктерді
жеңу тұрақты-әрекет ететін (толқын,
Репликативті)
зерттеулер
және
олардың нәтижесі синдикатталған
ақпарат алынған арналған басқару
шешімдерін әзірлеу үшін ғылымизерттеу агенттіктер мен мекемелердің
немесе
арнайы
зерттеулер
бастамасымен)
ғылыми
жобалар
түрлері; - ғылыми-зерттеу жобалар
логикалық; 5 - (сыртқы және ішкі
ортадан) жинау, тазалау, талдау және
нарықтық ақпаратты түсіндіру негізгі
механизмдерін;
Құзыреті: кәсіби және жеке өз білім
алу қабілеттілігі, болашақ білім алу
маршрутын және кәсіби мансапты

КВ 2.1
Шифр дисциплины: MNIU 5205
Название дисциплины: Методы научных исследований
в управлений
Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Научно-исследовательская работа
магистранта,
включая
выполнение
магистерской
диссертации
Цель изучения: Целью освоения дисциплины являются:
получение магистрантами теоретических и прикладных
знаний по методам научного исследования проблем в
сфере уврвалений, подготовка специалистов, имеющих
навыки познавательной деятельности в сфере науки,
формирование глубоких представлений о содержании
научной деятельности, её методах и формах знания.
Краткое содержание основных разделов: Роль и
методология исследований управленческих ситуаций.
Исследование как вид деятельности. Типы исследования
в
менеджменте.
Методология
исследования
деятельность человека, состоящая в определении цели и
предмета исследования, подходов и ориентиров в его
проведении, выборе средств и методов, определяющих
получение оптимального результата.
Ожидаемые результаты: В результате изучения
дисциплины магистрант должен: Знать: - основные
подходы к определению понятия «Исследовательские
проекты»; - типы исследовательских проектов
(инициированных исследовательскими агентствами и
институтами
или
специальные
исследования,
исследования для выработки управленческих решений
для
преодоления
проблем
или
достижения
возможностей,
постоянно-действующие
(волновые,
репликативные) исследования и получаемая в их
результате синдицированная информация); - логику
проведения исследовательских проектов; 5 - основные
механизмы сбора, очистки, анализа и интерпретации
рыночной информации (из внешней и внутренней среды
организации);
Компетенции:
способен
осуществлять
профессиональное и личностное самообразование,
проектировать дальнейший образовательный маршрут и
профессиональную карьеру.

жобалауға дағдыланады
ТК 2.1
Пәннің шифры BBMKGTN 5205
Пән атауы: Білім берудің мазмұнын
құрудың
ғылымитеориялық
негіздері
Пререквизиттері:
Менеджмент
Постреквизиттері:
ғылыми
мақалалар
мен
магистрлік
диссертацияны жазу
Мақсаты: білім беру мазмұнын
құрудың бағыттарын анықтау; білім
беру мазмұнын құру дағдыларын
қалыптастыру, білім беру мазмұнын
құрудың теориясын меңгеру; білім
беру мазмұнын құрудың ғылыми –
теориялық негіздерін түсіну.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама: білім беру мазмұнының
бағыттарын,
мақсатын,
міндетін
анықтау және оны ғылыми теориялық
жақтарын меңгеруді қамтамасыз ету.
Күтілетін
нәтиже:
практикалық
қызметте білім беру мазмұнын өз
бетімен құру.
Құзыреті:
- білім беру мазмұнын құру бойынша
дағдыларды
игеру және дамыту,
оларды қолдана білу;
- білім беру мазмұнын құрудың
ғылыми-теориялық
негіздерін
қолдану;
- білім беру мазмұнын құрудағы
практикалық
және
теориялық
міндеттерді дамыту үшін тәжірибеде
пайдалану.
ТК 2.1
Пәннің шифры: GPZAM -5204
Пән атауы: Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің әдістемесі және
методологиясы
Пререквизитттері: экономикалық
теория, ақша және банктер,
микроэкономика
Постреквизиттері:
Шоғырландырылған қаржылық есеп
беру
Мақсаты: даму теориясы мен
практикасы айқын білім

КВ 2.1
Шифр дисциплины: NTORCO 5205
Название дисциплины: Научно-теоретические основы
разработки содержания образования
Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты:
написание
научных
статей,
магистерской диссертации
Цель изучения: определение направлении разработки
содержания образования; формирование навыков
разработки содержания образования; знание основ
научно-технической
разработки
содержания
образования.
Краткое содержание основных разделов: определение
направлении, целей, задач содержания образования, а
также обеспечить освоение его научно-теоретических
сторон.
Ожидаемые результаты: самостоятельно разработать
содержание образования в практической деятельности.
Компетенции:
- овладение и развитие навыков разработки содержания
образования;
- использование научно-теоретических основ разработки
содержания образования;
- практическое применение для развития практических и
теоретических задач по разработке содержания
образования.

КВ 2.1
Шифр дисциплины:MMNPI-5204
Название дисциплины: Методология и методика
научно-педагогических исследований
Пререквизиты: экономическая теория, "деньги, кредит,
банки", микроэкономика
Постреквизиты: Консолидированная финансовая
отчетность
Цель изучения: формирование четких знаний по теории
и практике развития педагогики, что является
обязательной составной частью мировоззренческой и
концептуально-методологической подготовки
магистранта.
Краткое содержание основных
разделов:Педагогическая наука и ее место в системе

қалыптастыруы, идеологиялық және
тұжырымдамалық және әдістемелік
оқу магистранттардың ажырамас
бөлігі болып табылады
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Ғылым мен гуманитарлық ғылымдар
жүйесінде өз орнын
Оқытатын.Жоғары білім заманауи
парадигмасы. Қазақстандағы жоғары
білім беру жүйесі.Ғылым оқытудың
әдістемесі. Жоғары мектеп
оқытушысының кәсіби
құзыреттілігі.Жоғары білім
(дидактика) оқыту теориясы.Жоғары
білім беру мазмұны.Жоғары білім
берудегі кредиттік жүйе негізінде
оқыту үрдісін ұйымдастыру.Дәстүрлі
әдістер мен оқытудың ұйымдастыру
формалары.Жоғары білім берудегі
жаңа білім беру
технологиялары.Кредиттік
технология жағдайында
студенттердің өзіндік жұмысын
ұйымдастыру.Оқу-әдістемелік
материалдарды дайындау
технологиясы.Жоғары білім ғылыми
іс-әрекет теориясы.Білім берудегі
менеджмент.
Күтілетін нәтиже: магистрант:
-теориялық білімді пайдалана
отырып, шығармашылық ойлауға,
білім беру теориясы мен практикасы
бойынша өз пікірін болуы, оқу іс оқу
принциптерін оқыту және дамыту,
құрылымы мен функциясы байланыс
проблемаларды шешу негізгі
жолдарын білу;
-әдебиетпен өз бетінше жұмыс істеуге
қабілетті, ол оқу процесін
шығармашылық атмосфераны құру
оқыту және оқу мақсаттарында
оңтайлы стратегиясын таңдау , қазіргі
заманғы білім беру технологияларын
өзін-өзі дамыту мен қолдануға

наук о человеке. Современная парадигма высшего
образования.Система высшего профессионального
образования в Казахстане. Методология педагогической
науки. Профессиональная компетентность преподавателя
высшей школы. Теория обучения в высшей школе
(дидактика).Содержание высшего образования.
Организация процесса обучения на
основе кредитной системы обучения в высшей
школе.Традиционные методы и формы организации
обучения. Новые
образовательные технологии в высшей
школе.Организация самостоятельной работы студентов в
условиях кредитной
технологии. Технология составления учебнометодических материалов. Теория научной деятельности
высшей школы. Менеджмент в образовании.
Ожидаемые результаты: магистрант должен:
- знать основные направления решения проблем связи
обучения и развития, структуру и функции учебной
деятельности принципы организации обучении, иметь
собственные суждения в области теории и практики
образования, мыслить творчески, используя
теоретические знания;
- уметь самостоятельно работать с литературой,
стремится к самостоятельной разработке и применению
современных образовательных технологий, выбору
оптимальной стратегии преподавания и целей обучения,
созданию творческой атмосферы образовательного
процесса;
осуществлять постоянное знакомство с содержанием
нормативных документов: Закон «О высшем
образовании», Закон «О науке», «Стратегия – 2050»,
Концепция развития системы непрерывного образования
и другие.
Компетенции: сполученными знаниямимагистрант
обретет навыки ведения самостоятельной и научнопедагогической деятельности; умение принять
методологические и методические знания в проведении
научного исследования,
педагогической и воспитательной работы; написания
научных статей, тезисов, выступления на конференциях,
симпозиумах, круглых столах, дискуссиях и диспутах.

ұмтылады;регламенттерді мазмұнмен
тұрақты танысты жүзеге асыруға: «
Жоғары білім беру туралы» Заң,
«Ғылым туралы», «Стратегиясы 2050», үздіксіз білім беру және басқа
да дамыту тұжырымдамасын білуі
тиіс.
Құзіреті:
Магистрант
алған
білімдермен тәуелсіз ғылыми және
білім беру қызметін бакалавриат
дағдыларын сатып;ғылыми-зерттеу,
әдістемелік
және
әдістемелік
білімдерін
қабылдау
қабілетін
жоғарлатады,жазбаша
ғылыми
мақалалар,
тезистер,
конференцияларда
презентациялар,
симпозиумдар, дөңгелек үстелдер,
пікірталастарда қатысады.

ТК 2.1
Пәннің шифры AUP 5205
Пән атауы: Академикалық ұтқырлық
пәндері (Адами капиталды басқару )
Пререквизиттері: Менеджмент
Постреквизиттері:
Корпоративтік
менеджменттің дамуының заманауи
беталыстары
Мақсаты: Курстың мақсаты қарауға
теориялық
негіздерін
адами
капиталды басқару. Осы пәнді
мүмкіндік береді магистранттарға алу
дағдыларын дамыту және талдау және
диагностика проблемаларын адами
капиталды басқарудың заманауи
әдістерін проблемаларын шешу адами
капиталды
басқару,
сондай-ақ
танысады
қазіргі
заманғы
ерекшелігімен
адами
капиталды
басқару отандық және шетелдік
ұйымдарда.
Пәнге
берілген
қысқаша
сипаттама:
Тұжырымдамалық
негіздері басқару теориясы мен
практикасы, адам капиталы. Облысы
әдістерін қолдану адами капиталды
басқару. Проблема рөлі мәдениет

КВ 2.1
Шифр дисциплины: DAM 5205
Название дисциплины: Дисциплины академической
мобильности (Управление человеческим капиталом)
Пререквизиты: Менеджмент
Постреквизиты: Современные тенденции развития
корпоративного менеджмента
Цель изучения: Цель курса состоит в рассмотрении
теоретических
основ
управления
человеческим
капиталом. Изучение данной дисциплины позволит
магистрантам получить и развить навыки анализа и
диагностики
проблем
управления
человеческим
капиталом, современных методов решения проблем
управления
человеческим
капиталом,
а
также
ознакомится с современной спецификой управления
человеческим капиталом в отечественных и зарубежных
организациях.
Краткое
содержание
основных
разделов:
Концептуальные основы теории и практики управления
человеческим капиталом. Области применения методов
управления человеческим капиталом. Проблема роли
культуры в управлении человеческим капиталом.
Международный опыт управления человеческим
капиталом. Проблема развития человеческого капитала.
Ожидаемые результаты: должен знать: - законы и
закономерности управления человеческим капиталом; особенности управления человеческим капиталом; -

басқармасында " адам капиталы.
Халықаралық
тәжірибе
адами
капиталды басқару. Мәселе-адами
капиталды дамыту.
Күтілетін нәтиже: білуге тиіс: заңдар мен заңдылықтары адами
капиталды басқару; - ерекшеліктері
адами
капиталды
басқару;
модельдер мен механизмдер адами
капиталды басқару . істей білуі керек:
- біртұтас түсінік қалыптастыру
туралы басқару адами капитал және
оның
ерекшелігін
отандық
ұйымдарда.
Құзыреті: ғылыми принциптері мен
жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару әдістерін білім алу;
- мемлекет пен қоғамның басқару
құрылымы жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару рөлі,
мазмұны мен механизмі біледі;
- шет елдерде жергілікті мемлекеттік
қалыптасуы мен қызмет етуі
теориялық және ұйымдастырушылық
аспектілерін меңгереді.

модели и механизмы управления человеческим
капиталом . должен уметь: - сформировать целостное
представление о управлении человеческим капиталом и
его специфики в отечественных организациях.
Компетенции: Получить знания о научных основах и
методах осуществления местного государственного
управления и самоуправления;
-Знает роль, содержание и механизм осуществления
местного
государственного
управления
и
самоуправления в структуре управления государством и
обществом;
-Изучает теоретические и организационные аспекты
становления
и
функционирования
местного
самоуправления в зарубежных старанах.

ТК 2.1
Пәннің шифры: ShKEB 5202
Пән атауы: Шоғырландырылған
қаржылық есеп беру
Пререквизитттері: Ғылымипедагогикалық зерттеулердің
әдістемесі және методологиясы
Постреквизиттері: Бухгалтерлік есеп
және қаржылық есептілікті
трансформациялау жағдайлары
Мақсаты:компанияның басқару
қаржылық есептілікті қолдану
қабілетін түлектеріне арналған
әдістемелік және практикалық
оқытуды қамтамасыз ету.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Кәсіпорын бірлестіктері(ХҚЕС
3).Шоғырландырылған қаржылық
есептілік(ХҚЕС 27).Инвестициялық
жылжымайтын мүлік (ХҚЕС
40).Сатуға арналған ұзақ мерзімді
активтер (ХҚЕС 5).Бағалау

КВ 2.1
Шифр дисциплины:KFO 5202
Название дисциплины:Консолидированная финансовая
отчетность
Пререквизиты:Методология и методика научнопедагогических исследований
Постреквизиты:Проблемы трансформации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Цель изучения: обеспечить методическую и
практическую подготовку магистрантов в умении
использовать финансовую отчетность в системе
управления деятельностью компании.
Краткое содержание основных разделов:Объединение
предприятий. Метод покупки (МСФО 3).
Консолидированная финансовая отчетность (МСФО 27).
Инвестиционная собственность (МСФО 40).
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи.
(МСФО 5). Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы. (МСФО 37). Учет
аренды (МСФО 17). Инвестиции в ассоциированные
компании (МСФО32,39). Совместно-контролируемые
активы, совместно-контролируемые компании
(МСФО31). Прибыль на акцию (МСФО 33). Изменения в
учетной политике компании (МСФО 8). Связанные

міндеттемелері, шартты
міндеттемелер және шартты
активтер(ХҚЕС 5).Жалдау есепке алу
(ХҚЕС 17).Қауымдасқан
инвестициялар(ХҚЕС 32,39).Бірлесіп
бақыланатын активтер , бірлесе
бақыланатын компаниялар(ХҚЕС
31).Акцияға шаққандағы пайда(ХҚЕС
33).Есеп саясатының
өзгерістер(ХҚЕС 8).Қатысты
тараптар(ХҚЕС 24).
Күтілетін нәтиже: Тәртіп меңгеру
нәтижесінде магистрант:
-қаржылық есептілік нысандары мен
түсіндірме меморандуммен ашуға,
принциптерін білуі керек;
- Қазақстан мен қаржылық
есептіліктің халықаралық
стандарттарына заңнамасына сәйкес
компанияның қаржылық есептілігін
білу;
Құзыреті: магистранттар кәсіби
бухгалтер мен аудитордың
дағдыларын, қаржылық есептілікті
және оған негізделген оңтайлы
басқару шешімдерін қабылдау
дайындау білікті көзқарас алады.

стороны (МСФО 24).
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен:
-знать принципы построения форм финансовой
отчетности и порядок их раскрытия в пояснительной
записке;
- уметь представлять финансовую отчетность компании в
соответствии с требованиями законодательства РК и
международными стандартами финансовой отчетности;
Компетенции: магистранты приобретут навыки
профессионального бухгалтера и аудитора,
квалифицированного подхода по подготовке финансовой
отчетности и принятии оптимальных управленческих
решений на ее основе.

ТК 2.1
Пәннің шифры: HKES 5202
Пән атауы: Халықаралық қаржылық
есеп стандарттары шет тілінде
Пререквизитттері:қаржылық есеп,
аудит
Постреквизиттері:салық есебінің
электрондық формалары, бюджеттік
есеп және есеп беру
Мақсаты: ҚС XҚЕС арналған қаржы
- бюджеттiк ұйымдарда бухгалтерлiк
есептiң негiзi және қаржы есеп беруi
түсiну.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Қаржы - бюджеттiк
органдардағы мемлекеттiк бюджет
ҚРы орындауын бухгалтерлiк есептiң
ұйым және есебi. Бухгалтерлiк есеп
және қаржы есеп беруiн құрастыру
қағидаттар және негiзгi сапалық
сипаттамалар. Мемлекеттiк

КВ 2.1
Шифр дисциплины: MSFOAIYa 5202
Название дисциплины: Международные стандарты
финансовой отчетности и аудита на иностранном языке
Пререквизиты:финансовый учет, аудит
Постреквизиты:Теория и методология бухгалтерского
учета на иностранном языке
Цель изучения: усвоить основы бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в финансово-бюджетных
организациях по МСФО ОС.
Краткое содержание основных разделов: Организация
и задачи бухгалтерского учета исполнения
государственного бюджета РК в финансово-бюджетных
органах.Принципы и основные качественные
характеристики бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности. Основные положения Учетной
политики государственных учреждений. Денежные
средства и их эквиваленты. Дебиторская и кредиторская
задолженность. Учет запасов. Учет основных средств.
Учет биологических активов. Арендные операции.
Доходы и расходы. Определение оценочных
обязательств, условных обязательств и условных
активов. Финансирование и резервы. Отдельные

мекемелердiң есеп саясатының негiзгi
жағдайы. Ақшалай қаржылар және
олардыңның баламалары.
Дебиторлық және несиелiк берешек.
Қосалқы қорлардың есеп. Негiзгi
құрал-жабдықтарды есеп.
Биологиялық активтердiң есебi.
Арендалық операциялар. Өткiзуден
тыс табыстар мен шығындар. Бағалау
мiндеттемелер, шартты мiндеттемелер
және шартты активтердiң анықтауы.
Қаржыландыру және резервтер. Жеке
есеп принциптер. Мемлекеттiк
мекемелердiң ұзақ мерзiмдi
активтермен және қорларымен
орталықтандырылған жабдықтау
бойымен операциялардың есебiн рет.
Құрастыру және қаржы есеп беруiн
ұсыныстың ережесi
Күтілетін нәтиже: Ара нәтиже
тәртіптің байқауының магистрант
күрделі дағдылармен ұйым
бухгалтерлік есеп және финанс
есептіліктің иеленуге керек.
Бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептілік туралы ережелер мен
заңдарды білу.Практикалық
міндеттерді шешу үшін ережелерді
пайдалану мүмкіндігіне ие болу үшін
. Қазақстандағы бухгалтерлік есеп пен
қаржылық есептілік нормативтік
реттеу.Мемлекеттік мекемелердің
бірыңғай есеп саясатын. Бухгалтерлер
мен аудиторлардың Халықаралық
ұйымдар, Қазақстанда кәсіби
бухгалтерлік ұйымдар.
Құзыреті:магистранттар құрылымын
есепке алу саясатының мазмұнын,
кәсіпорын түгендеу, ақша қозғалысы
туралы есептi үйренеді.

принципы учета. Порядок учета операций по
централизованному снабжению долгосрочными
активами и запасами государственных учреждений.
Правила составления и представления финансовой
отчетности.
Ожидаемые результаты: В результате изучения
дисциплины магистрант должен владеть сложными
навыками организации бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. Знать нормативные документы
и законодательные акты по бухгалтерскому учету и
финансовой отчетности. Уметь использовать
нормативные документы при решении практических
задач. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
и финансовой отчетности в Казахстане. Единая учетная
политика государственных учреждении. Международные
организации бухгалтеров и аудиторов,
профессиональные бухгалтерские организации в РК.
Ожидаемые результаты:в результате изучения
дисциплины магистрант должен владеть сложными
навыками организациибухгалтерского учета и
финансовой отчетности. Знать нормативные документы
и законодательные акты по бухгалтерскому учету и
финансовой отчетности. Уметь использовать
нормативные документы при решении практических
задач. Нормативное регулирование бухгалтерского учета
и финансовой отчетности в Казахстане. Единая учетная
политика государственных учреждении. Международные
организации бухгалтеров и аудиторов,
профессиональные бухгалтерские организации в РК.
Компетенции: магистранты усвоят структуру и
содержание учетной политики организации, запасов
предприятия, отчета о движении денежных средств.

ТК 2.2
Пән атауы: Тереңдетілген басқару
Пререквизитттері: «Бухгалтерлік
есептің принциптері», «Қаржылық
есеп», «Микроэкономика»,
«Басқарушылық есеп»
Постреквизиттері: «Аудит»,
«Менеджмент талдауы», «Қаржылық
талдау», «Экономикалық талдау»,
Мақсаты: магистранттарға
басқарушылық есеп тереңдігі
теориялық және әдіснамалық
негіздері бойынша білім беру. Бұл,
жас мамандарға кәсіпорын есеп
басқару тереңдігін ұйымдастыруға
қатысуға қызметтерді, жауапкершілік
орталықтары бойынша шығындарды
бөлу тиісті ақпаратты беруге, сондайақ басқару шешімдерін қабылдау
үшін ұсыныстар әзірлеу, осы
шешімдердін тиімділігін бағалау ға,
департаменттер арасындағы
ресурстарды бөлу үшін ең жақсы
жолы біліммен болашақ жас
мамандарды мүмкіндік береді және
кәсіпкерлікті дамыту жолдарын
анықтау және дағдарыстық
жағдайларды болдырмау үшін.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Тереңдетілген
басқарушылық есеп тұжырымдамасы.
Тереңдетілген басқарушылық есепте
шығындардың классификациясы.
Оларды классификациялауға арналған
шығын орталықтары. Басқару есебі,
компанияны басқару негізі ретінде.
Басқару есепке алу жүйесінің
сипаттамасы. Бюджеттеу жедел
басқаруды есепке алу құралы ретінде.
Нақты нәтижелердің
жоспарланғандан ауытқуын талдау
әдісі. Есеп айырысу жүйесі
инвестициялық жобаларды басқару
есебінде қолданылады.
Инвестициялық жобаларды бағалау
әдістерін талдау. Басқару есебі
жүйесін құрудың
ұйымдастырушылық-әдістемелік

КВ 2.2
Название дисциплины: Углубленный управленческий
учет
Пререквизиты: «Принципы бухгалтерского учета»,
«Финансовый учет», «Микроэкономика»,
«Управленческий учет»
Постреквизиты: «Аудит», «Управленческий анализ»,
«Финансовый анализ», «Экономический анализ»
Цель изучения: дать магистрантам знания
теоретических и методологических основ углубленного
управленческого учета. Это позволит будущим
молодым специалистам со знанием дела участвовать в
организации службы. Углубленный управленческий
учета на предприятии, выделять затраты по центрам
ответственности, предоставлять релевантную
информацию, а также выработку рекомендации для
принятия управленческих решений, заранее оценивать
эффективность этих решений, оптимальным образом
распределять ресурсы между подразделениями, и
наметить пути развития предприятия и избежать
кризисных ситуаций.
Краткое содержание основных разделов: Концепция
углубленного управленческого учета. Классификация
затрат в углубленном управленческом учете. Центры
затрат их классификации.
Управленческий учет как основа управления
компанией. Характеристика систем управленческого
учета. Разработка бюджетов как
инструмент оперативного управленческого учета.
Метод
анализа
отклонений фактических
результатов от плановых.
Система расчетов, используемых в управленческом
учете инвестиционных проектов.
Анализ
методов
оценки инвестиционных
проектов. Организационнометодические основы создания системы
управленческого учета.
Методы принятия управленческих решений.
Критерии
принятия управленческих решений.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен владеть сложными
навыками организации бухгалтерского учета и
финансовой отчетности. Знать способы владения
управленческим учетом. А так же оказание
информационной помощи управляющим предприятия,
контроль и прогнозирование расходов, выбор наиболее
эффективных путей развития предприятия и принятие
оперативных управленческих решений
Компетенции: магистранты приобретут навыки
профессионального бухгалтера и аудитора,
квалифицированного подхода по подготовке финансовой
отчетности и принятии оптимальных управленческих

негіздері. Басқару шешімдерін
қабылдау әдістері. Басқарушылық
шешімдер қабылдау критерийлері.
Күтілетін нәтиже: пән бойынша оқу
нәтижесінде магистрант бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептілікті
ұйымдастыруда күрделі дағдыларды
меңгеруі тиіс.
Құзыреті: магистратура студенттері
кәсіби бухгалтер мен аудитордың
дағдыларын меңгереді, қаржылық
есептілікті дайындауда сапалы
тәсілдеме жасайды және оған
негізделген оңтайлы басқару
шешімдерін қабылдайды.

решений на ее основе.

ТК 2.2
Пән атауы: Есеп, талдау және аудиттегі
заманауи компьютерлік технологиялар

Пререквизитттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Пәнді оқып-үйрену
мақсаты - студенттердің ақпараттық
жүйе негізінде бухгалтерлік есепті
автоматтандыру тәсілдерін теориялық
білімдерін қалыптастыру және
бухгалтерлік есеппен байланысты
практикалық есептерді шешуде
заманауи бағдарламалық өнімдерді
қолданудағы практикалық
дағдыларды қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Есептеу, талдау,
аудиттегі компьютерлік
технологиялар мен бағдарламалық
қамтамасыз етудің рөлі.
Бағдарламалық өнімдерге қойылатын
талаптар; Ең жиі қолданылатын
бухгалтерлік бағдарламалардың
сипаттамасы; 1С Кәсіпорында есепке
алу принциптері; Бухгалтерлік есепте
нәтиже туралы ақпаратты
қалыптастыру. Экономикалық талдау
үшін ақпарат көзі ретінде есеп беру;
1С-да қалыптастыру: экономикалық
талдаудың ақпараттық базасы.
Талдаудың ақпараттық-аналитикалық
жүйелерінің сипаттамалары;
Мамандандырылған компьютерлік
бағдарлама негізінде экономикалық
талдау жүргізу; Аудитте
қолданылатын компьютерлік
бағдарламалардың сипаттамасы.
Аудитті компьютерлендіруге
арналған тәсілдер.
Күтілетін нәтиже: пәнді оқыпүйрену нәтижесінде, бакалавриат
өздігінен жұмыс істеуі керек; ғылыми
зерттеулер жүргізу барысында
әдістемелік және методологиялық
білімдерін қабылдау,
педагогикалық және тәрбиелік
жұмыс; ғылыми мақалаларды,
тезистерді
Құзіреті: Магистранттар бухгалтерлік
есеп, талдау және аудиттегі қазіргі
заманғы компьютерлік
технологиялардың құрылымы мен

КВ 2.2
Название дисциплины: Современные компьютерные
технологии в учете, анализе и аудите
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: Целью изучения дисциплины является
формирование у студентов теоретических знаний о
подходах к автоматизации бухгалтерского учета на базе
информационных систем и практических навыков по
применению современных программных продуктов при
решении практических задач, связанных с учетом
Краткое содержание основных разделов: Роль
компьютерных технологий и программное обеспечение в
учете, анализе, аудите. Требования к программным
продуктам; Характеристика наиболее распространенных
программ учета; Принципы ведения учета в 1 С
Предприятие; Формирование результатной информации
в бухгалтерском учете. Отчетность как источник
информации экономического анализа; Формирование в
1С:Бухгалтерии информационной базы экономического
анализа. Характеристика информационно-аналитических
систем анализа; Проведение экономического анализа на
базе специализированной компьютерной программы;
Характеристика компьютерных программ, используемых
в аудиторской деятельности. Подходы к
компьютеризации аудита.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен владеть ведения
самостоятельной деятельности; умение принять
методологические и методические знания в проведении
научного исследования,
педагогической и воспитательной работы; написания
научных статей, тезисов,
Компетенции: магистранты усвоят структуру и
содержание современных компьютерных технологий в
учете, анализе и аудите

мазмұнын түсінеді

ТК 2.3
Пән атауы: Бухгалтерлік есептің
кағидасы мен әдіснамасы
Пререквизитттері: Халықаралық
қаржылық есеп стандарттары шет
тілінде
Постреквизиттері: Кәсіпорынның
салық есептілігі
Мақсаты: Бухгалтерлік есеп негізгі
қағидаттары және тұжырымдамалары
игеру
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:Бухгалтерлік баланстың
құрылымы мен мазмұны.Шоттар мен
екі жақты жазу жүйесі.Бағалау және
калькуляция.Құжаттама және
түгендеу.Дайындау және
халықаралық стандарттарға сәйкес
қаржылық есептілікті нысандарын
ұсыну.
Күтілетін нәтиже: алған білім
толтыру тізілімдерін есепке, болашақ
маман бухгалтерлік құжаттарды
жүргізуге мүмкіндік береді, және т.б.
болады.
Құзыреті:
курс
меңгеруі
шоғырландырылған қаржы есептілігі
және аралық қаржы есептілігінің,
дағдыларын қалыптастыру сатып алу
және тұсаукесер кәсіби этиканын
дамуына ықпал етеді.
ТК 2.3
Пәннің шифры: BEKETZh 5204

КВ 2.3
Название дисциплины: Теория и методология
бухгалтерского учета
Пререквизиты: Международные стандарты финансовой
отчетности и аудита
Постреквизиты:Налоговая отчетность предприятия
Цель изучения: освоение основных концепций и
принципов бухгалтерского учета
Краткое содержание основных разделов:Структура и
содержания бухгалтерского баланса. Система счетов и
двойная запись.Оценка и калькуляция. Документация и
инвентаризация. Составление и представление форм
финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами.
Ожидаемые результаты:полученные знания позволят
будущему специалисту вести учётную документацию,
заполнять регистры бухгалтерского учёта и т. д.
Компетенции: изучение курса способствует развитию
профессиональной этики магистранта, приобретению
навыков формирования и представления
консолидированной финансовой отчетности, а также
промежуточной финансовой отчетности.

Пән атауы: Бухгалтерлік есеп және
қаржылық есептілікті
трансформациялау жағдайлары
Пререквизитттері:
Шоғырландырылған қаржылық есеп
беру
Постреквизиттері: Баланс жүргізу
Мақсаты: халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына, әлемдік
трендтер арнасында Қазақстанда
бухгалтерлік есеп реформалау тәртібі

Название дисциплины: Проблемы трансформации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
ПререквизитыКонсолидированная финансовая
отчетность
Постреквизиты:Балансоведение
Цель изучения: ознакомить магистрантов с
Международными Стандартами финансовой отчетности,
с методикой и методологией реформирования учета в
Казахстане в соответствии с мировыми тенденциями.
Описать трансформацию финансовой отчетности в
соответствии с МСФО.

КВ 2.3
Шифр дисциплины: PTBUFO 5204

мен әдістемесі магистранттармен
таныстыру
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:Қаржы есептілігін
трансформация құралдар орны мен
рөлі.Құралдар көмегімен қаржылық
есептіліктің трансформация
мәселелері.Қаржылық есептілікті
трансформация негізгі құралдары
.Қаржылық есептіліктің ұсынылады
құралдары түрлендіру.
Күтілетін нәтиже: Зерттеу
барысында магистрант:
-кәсіпорынды басқару қаржылық
тетігін тұтас көзқарас елімізге келіп
жатқан компанияның капитал,
технологиялар, инвестициялық
менеджмент, ақша қаражаттарының
қозғалысы, кәсіпорынның ағымдағы
активтер мен дебиторлық берешек
құрылымын ұтымды қаржылық
шешім қабылдау, тәсілдері мен
әдістері нарықтық қағидаттар мен
өлшемдері;
- Қаржылық болжау және жоспарлау
кәсіпорынның меншікті әдістері,
басқарушы субъектінің қаржылық
жағдайын талдау әдістерін білуі тиіс.
Құзіреті:магистранттар курс зерттеу
аяқталғанда оның операцияларының
нәтижелерiн бағалау және ұтымды
басқару шешімдерін қабылдау үшін
бухгалтерлік есеп деректері мен
қаржылық есептілікті талдау
дағдыларын меңгереді.
ТК 3.1
Пәннің шифры: КSE 5206
Пән атауы: Кәсіпорынның салық
есептілігі
Пререквизитттері: Бухгалтерлік
есептің кағидасы мен әдіснамасы
Постреквизиттері: Шығыс пен
шығындардың басқару есебі
Мақсаты: теориялық және салық
есебiнiң негiзiнiң методолгическиесi,
негiзгi ұғымдардың жүйесiн зерттеу
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: «Салық есебінің
электрондық формалары» Қазақстан
Республикасының қатынастары ең
маңызды буындардан салық жүйеге
бiрi болып табылады. Бұл мемлекеттi

Краткое содержание основных разделов: Место и роль
инструментальных средств в трансформации финансовой
отчетности. Проблемы трансформации финансовой
отчетности при помощи инструментальных средств.
Основные инструменты трансформации финансовой
отчетности. Рекомендуемые инструменты
трансформации финансовой отчетности.
Ожидаемые результаты: в процессе изучения курса
магистранты должны:
-иметь целостное представление о финансовом
механизме управления предприятием, рыночных
принципах и критериях принятия финансовых решений,
приемах и методах рационализации структуры капитала
предприятия, технологии управления инвестиционной
деятельностью, денежными потоками, оборотными
активами и дебиторской задолженностью предприятия;
- владеть методами финансового прогнозирования и
планирования предприятия, методиками анализа
финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Компетенции: в результате изучения курса магистранты
приобретут навыки анализа данных бухгалтерского
учета и финансовой отчетности предприятия для оценки
результатов его деятельности и принятия рациональных
управленческих решений.

КВ 3.1
Шифр дисциплины: NOP 5206
Название дисциплины: Налоговая отчетность
предприятия
Пререквизиты: Теория и методология бухгалтерского
учета на иностранном языке
Постреквизиты: Управленческий учет расходов и
затрат
Цель изучения: изучить теоретические и
методологические основы налогового учета, систему
основных понятий
Краткое содержание основных разделов: «Налоговая
отчетность предприятия»является одним из важнейших
звеньев в системеналоговых отношений Республики
Казахстан. Это проявляется прежде всего в защите
экономических интересов государства. В последние годы
усилилась роль фискальной функции налоговых органов.

экономикалық мүдделердi қорғауда
әдегенде көрсетедi. Соңғы жылдарда
салық органдарының тергеушi
функциясының рөлiн күшейттi.
Салық қызмет существованея
уақытқа, ҚРдың тексерiлетiн
органдарының құрама элементi бола
тұр бюджеттiң кiрiс бөлiгiнiң
толықтыруы бойымен есептердiң
шешiмiне түбегейлi салымды
кiргiзедi.
Күтілетін нәтиже: Тәртiп студент
зерттеуi нәтижеде тиiстi:
-салық және бухгалтерлiк есептiң
есеп, өзара байланыстың iздеп табуы
қолданыстағы салық жүйенi зерттеу;
-салық есебiнi жүргiзу барысынданы
құқықты қамтамасыз етудiң зерттеуi;
-салық есеп-қисаптың толтыруын
әдiстеменiң игеруi;
-есептi салық жүйенi жұмысты
ұйымдастырудың зерттеуi;
-салық есебiнiң ұйымының
ерекшелiктерiнiң зерттеуi салық
төлеушiлердiң жеке санаттарында.
Құзіреті: дағдылар алымның
есептілігінің түрлі пішінінің толтыр.
Білімдер арада облыста бухгалтерлік
есеп және қаржы есептіліктің, қаржы
және алым есептіліктің пішінінің кел.
- ТК 3.1
Пәннің шифры:BZh 5206
Пән атауы: Баланс жүргізу
Пререквизиттері: Бухгалтерлік есеп
және қаржылық есептілікті
трансформациялау жағдайлары
Постреквизиттері: Банктегі есеп пен
есептіліктің мәселелері
Мақсаты: қаржылық талдау және
балансжүргізу негіздері бойынша
білімді қалыптастыру, табысты
әртүрлі меншіктегі және қаржыаналитикалық қызмет көрсету
кәсіпорындарында жұмыс тиісті
біліктілікті қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Балансының статикалық түсіну
теориясы.Статикалық тепе-теңдік
сурет ерекшеліктері. Динамикалық
тепе теориясы. Ерекшеліктері
динамикалық тепе-капиталдың

За время существования налоговая служба являясь
составным элементом контролируемых органов РК
вносит значительный вклад в решение задач по
пополнению доходной части бюджета.
Ожидаемые результаты: В результате изучения
дисциплины магистрант должен:
- изучение действующей системы налогового учета,
выявление взаимосвязи налогового и бухгалтерского
учета;
- изучение правового обеспечения порядка ведения
налогового учета;
- освоение методики заполнения налоговой отчетности;
-изучение организации работы системы налогового
учета;
- изучение особенностей организации налогового учета у
отдельных категорий налогоплательщиков.
Компетенции: навыки в заполнении различных форм
налоговой отчетности. Знания в области бухгалтерского
учета и финансовой отчетности, составления форм
финансовой и налоговой отчетностей.

КВ 3.1
Шифр дисциплины: Bal 5206
Название дисциплины:Балансоведение
Пререквизиты: Проблемы трансформации
бухгалтерского учета и финансовой отчетности
Постреквизиты: Проблемы учета и отчётности в банках
Цель изучения: формирование системы знаний в
области основ финансового анализа и балансоведения,
формирование соответствующих компетенций,
позволяющих успешно работать в финансовых и
аналитических службах предприятий различных форм
собственности.
Краткое содержание основных разделов:
Теория статического понимания баланса. Особенности
составления статического баланса. Теория
динамического баланса. Особенности отражения
различных фаз кругооборота капитала в динамическом
балансе. Особенности отражения в балансе налоговых
обязательств. Структурное построение балансовых
отчетов. Особенности учредительного (вступительного)
баланса. Периодические балансы и различия между
ними. Составление объединительного баланса при

тізбектің әр түрлі кезеңдерін
көрсетеді. Ерекшеліктері баланс
салықтық міндеттемелер.
Бухгалтерлік баланстың құрылысын
Құрылымдық. Құрамдас
ерекшеліктері (ашу)
балансы.Мерзімді балансы және
олардың арасындағы
айырмашылықтар. Бірігу нысандары
қайта ұйымдастыру біріздендіру
балансын құрастыру.Бөлу және
оқшаулау нысандары қайта
ұйымдастыру кезінде бөлу балансын
құрастыру.Тарату балансын
құрастыру.
Күтілетін нәтиже:магистранттар
әдісі шотжүргізу ретінде статикалық
және динамикалық тепе салу
теориялық негіздерін зерттейді.
Бастапқы және мерзімді тепе-теңдік
жасау тәртібі . Осы туынды
баланстардың қалыптастыруға оқыған
көзқарастар : олардың құрылыс
практикалық мысалдармен
біріздендіру , оқшаулағыш , тарату.
Құзыреті:Түлек ХҚЕС- 3тармағының талаптары «Бизнес
бірлестіктері» бірге
шоғырландырылған қаржылық
есептілікті құрастыру әдістемесін
меңгеру. Ал кітап саясатының
мақсаттарына сәйкес балансы
индикаторларды реттеу әдісі ретінде
«шығармашылық» Бухгалтерлік есеп
ерекшеліктерін зерттеуге.

реорганизации предприятия в формах слияния и
присоединения. Составление разделительного баланса
при реорганизации предприятия в формах разделения и
выделения. Составление ликвидационного баланса.
Ожидаемые результаты: магистрантами будут
изучены теоретические основы построения
статического и динамического балансов как методов
счетоведения. Рассмотрен порядок составления
начального и периодических балансов. Изучены
подходы к формированию следующих производных
балансовых отчетов: объединительного,
разъединительного, ликвидационного, с
использованием практических примеров их
построения.
Компетенции: Магистранты освоят методику
составления консолидированной отчетности с учетом
требований стандарта МСФО 3 "Объединение бизнеса".
А также изучат особенности "креативного" учета как
метода регулирования показателей баланса в
соответствии с целями балансовой политики.

ТК 3.2
Пәннің шифры: ZhZhBE 5207
Пән атауы: Шығыс пен
шығындардың басқару есебі
Пререквизитттері: Кәсіпорынның
салық есептілігі
Постреквизиттері: Қаржы
институттарының есебі мен аудиті,
Мақсаты: тиімді басқару шешімдерін
қабылдау үшін магистранттардың
және практикалық білімді әмбебап
әдістемесі қалыптастыру
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:Фискалдық органдардың
Қазақстан мемлекеттік бюджет есепке
алуды ұйымдастыруды және

КВ 3.2
Шифр дисциплины: UURZ 5207
Название дисциплины: Управленческий учет расходов
и затрат
Пререквизиты: Налоговая отчетность предприятия
Постреквизиты: учет и аудит в финансовых институтах.
Цель изучения: формирование у магистрантов
методологии и универсальных практических знаний для
принятия эффективных управленческих решений
Краткое содержание основных разделов: Организация
и задачи бухгалтерского учета исполнения
государственного бюджета РК в финансово-бюджетных
органах. Принципы и основные качественные
характеристики бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности. Основные положения Учетной
политики государственных учреждений. Порядок учета

міндеттері. Принциптері мен
бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептіліктің негізгі сапалық
сипаттамалары. Мемлекеттік
мекеменің есептік саясатының негізгі
жағдайлары. Орталықтандырылған
жабдықтау ұзақ мерзімді активтер
мен қоғамдық институттардың
түгендеу операциялардың емдеу
.Қаржы есептілігін дайындау және
ұсыну мерзімдерін. Ақшалы ақы-пұл
және оның баламалары. Дебиторлық
және кредиторлық қарыз. Босалқы
қорлардың есебі. Негізгі ақы-пұлдың
есебі. Биологиялық активтің есебі.
Жалдамалық операциялар. Табыс
және шығындар. Ұйғарым оценочных
міндеттеме, шартты міндеттемелердің
және шартты активтердің. Қаржылажәне резервтер. Есептің жеке
ұстанымдары.
Күтілетін нәтиже: магистрант
зерттеу нәтижесінде:
- шығындардың толық таратуымен
өнiмнiң өзiндiк құнының калькуляция
негiзгi терминдер және басқару
есебiнiң ұғымы бiлуге бiлу;
- анықтаманы толтыруға,
операциялар, сымдар, есептеулердiң
журналдарымен жұмыс iстеуге, әр
түрлi есеп беру құжаттарын
қалыптастыруы, есептердi талдау
білуі тиіс.
Құзіреті:магистранттап шығындарды
оңтайландыру мақсатында
шаруашылық жүргiзушi
субъектiлердiң жұмыс істеуін арттыру
үшін резервтерді анықтау дағдыларын
сатып алады.
ТК 3.2
Пән атауы: Есеп, есептілік пен
аудиттің әдіснамалық мәселелері
Пререквизитттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Есептілікті жетілдіру
коммерциялық емес ұйымдардың
қызметі үшін сенімді ақпаратты
басқаруды қалыптастыруды
қамтамасыз етеді. Экономикалық
әдебиетте коммерциялық емес
ұйымдарда бухгалтерлік есеп жүйесін
құрудың бірыңғай тұжырымдамасын

операций по централизованному снабжению долгосрочными
активами и запасами государственных учреждений. Правила
составления и представления финансовой
отчетности.Денежные средства и их эквиваленты.
Дебиторская и кредиторская задолженность. Учет
запасов. Учет основных средств. Учет биологических
активов. Арендные операции. Доходы и расходы.
Определение оценочных обязательств, условных
обязательств и условных активов. Финансирование и
резервы. Отдельные принципы учета.
Ожидаемые результаты:в результате изучения
дисциплины магистрант должен:
знать калькуляции себестоимости продукции с
полным распределением затрат знать основные термины
и понятия управленческого учета;
уметь заполнять справочники, работать с
журналами операций, проводок, расчетов, формировать
различные отчетные документы, анализировать
состояние счетов.
Компетенции:
магистранты
приобретут
навыки
выявления
резервов
повышения
эффективности
функционирования хозяйствующих субъектов с целью
оптимизации затрат.

КВ 3.2
Название дисциплины: Методологические проблемы
учета, отчетности и аудита
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: Совершенствование бухгалтерского
учета обеспечивает формирование надежного
информационного обеспечения управления
деятельностью некоммерческих организаций. В
экономической литературе отмечается целесообразность
создания единой концепции построения системы учета в
некоммерческих организациях. Вместе с тем, в работах
большинства авторов содержатся разрозненные, не

құру орынды деп есептеледі.
Сонымен қатар, көптеген
авторлардың жұмыстары
шашыраңқы, бұл мәселе бойынша
әрқашан сәйкес келмейтін
көзқарастар бар.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Аудиттің сапасының
әдіснамалық негіздері.
2. Аудиторлық қызметтің ішкі
стандарттарын әзірлеудің
әдіснамалық негіздері. Ұйымдағы
ішкі бақылау жүйесіндегі
бухгалтерлік ақпараттардың
тиімділігін басқару аудитін
жүргізудің әдістемелік негіздері.
ҚЕХС-қа есеп беруді бейімдеудің
әдіснамалық аспектілері.
Кәсіпорынның айналым қаражатын
және айналмалы активтерін
талдаудың әдістемелік аспектілері:
теория, тәжірибе, жетілдіру жолдары.
Аудиттің әдістемелік және
институционалдық мәселелері.
Сыртқы мемлекеттік қаржылық
бақылаудың әдістемелік негіздері.
Сенімді қаржылық есептілікті
қалыптастырудың әдіснамалық
аспектілері. Шоғырландырылған
есептіліктің және есеп берудің
әдіснамалық принциптері. Зияткерлік
капиталды есепке алудың, талдаудың
және аудиттің әдіснамалық
мәселелері. Кредиттік мекемелердің
есеп саясатын қалыптастырудың
әдіснамалық мәселелері 12.
Баланстың әдістемесі. Сыртқы аудит
процесінде ішкі бақылау жүйесінің
әдістемесі мен әдіснамасын бағалау.
Ауыл инфрақұрылымының аудитін
ұйымдастыру және өткізу әдістемесі.
Бухгалтерлік сараптауды
ұйымдастыру әдістемесі мен
әдістемесі
Күтілетін нәтиже: Пән магистр
дәрежесін зерделеу нәтижесі болуы
керек-ақ аудит маңызды
функцияларының бірі тез тексерілетін
тұлғаның экономикалық және
қаржылық қызметінде теріс
әзірлемелер анықтау үшін және осы
проблемалар (аудиторлық есептің

всегда совпадающие между собой, точки зрения по
данному вопросу.
Краткое содержание основных разделов:
Методологические основы качества аудита.
2. Методологические основы разработки внутренних
стандартов аудиторской деятельности.3.
Методологические основы управленческого аудита
эффективности бухгалтерской информации в системе
внутреннего контроля организации.4. Методологические
аспекты адаптации бухгалтерского учета к МСФО.5.
Методологические аспекты анализа оборотного капитала
и оборотных средств предприятий: теория, практика,
пути совершенствования.6. Методологические и
институциональные проблемы аудита.7.
Методологические основы внешнего государственного
финансового контроля.8. Методологические аспекты
формирования достоверной финансовой отчетности.9.
Методологические основы консолидированных учета и
отчетности.10. Методологические проблемы учета,
анализа и аудита интеллектуального капитала.11.
Методологические проблемы формирования учетной
политики кредитных организаций 12. Методология
бухгалтерского баланса.13. Методология и методика
оценка системы внутреннего контроля в процессе
внешнего аудита.14. Методология и организация аудита
объектов сельской инфраструктуры.15. Методология и
организация бухгалтерской экспертизы.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен одна из важнейших
функций аудита заключается в том, чтобы своевременно
выявить негативные явления в хозяйственно-финансовой
деятельности проверяемой организации и
способствовать их корректировке до того, как эти
проблемы перерастут в кризис (до даты составления
аудиторского заключения).
Поэтому в аудиторской практике возникает
необходимость использования различных форм
осуществления — во времени и в пространстве —
контроля с целью своевременной выработки для клиента
направлений управления финансами и способов
использования ресурсов, а также своевременного
предупреждения допущения ошибок и их исправления.
Компетенции: магистранты приобретут навыки
профессионального бухгалтера и аудитора,
квалифицированного подхода по подготовке финансовой
отчетности и принятии оптимальных управленческих
решений на ее основе.

күніне дейін) дағдарыс ұласуы қалай
өз бейімдеу процесін жеңілдету
болып табылады.
Сондықтан, іс жүзінде, бұл
жаттығудың әртүрлі нысандарын
пайдалану аудиті қажет - уақыт пен
кеңістікте - ресурстарды қаржылық
басқару және пайдалану клиент
бағыттарының уақтылы дамыту,
сондай-ақ қателік жасаудан және
оларды түзету ерте ескерту бақылау
үшін
Құзіреті: магистратура студенттері
кәсіби бухгалтер мен аудитордың
дағдыларын меңгереді, қаржылық
есептілікті дайындауда сапалы
тәсілдеме жасайды және оған
негізделген оңтайлы басқару
шешімдерін қабылдайды.
ТК 3.3
Пәннің шифры: ASE 6201
Пән атауы: Агроөнеркәсіптік
секторындағы есеп
Пререквизитттері: Баланс жүргізу
Постреквизиттері: Саладағы талдау
Мақсаты: Пәнді зерттеу,
биологиялық активтер,
міндеттемелер, капитал, шығындар
мен табыстың бухгалтерлік есеп
бойынша білім алу үшін магистрантқа
агроөнеркәсіптік секторының
кәсіпорындарында бағалау
принциптері, сондай-ақ, активтер,
міндеттемелер және агроөнеркәсіптік
құрамалар мен олардың
экономикалық және қаржылық
нәтижелерін анықтау капиталдың
болуын және қозғалысын біріктіру
үшін жұмыстарын жүргізуге
мүмкіндік береді.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Принциптері мен
бухгалтерлік есеп және қаржылық
есептіліктің негізгі сапалық
сипаттамалары .Есеп саясатының
негізгі ережелері.Дайындау және
қаржылық есептілік ұсыну
мерзімдері.Дебиторлық және
кредиторлық берешек.Резервтер
есебі.Тiркелген активтер үшін есепке
алу.Биологиялық активтердің

КВ 3.3
Шифр дисциплины: UAS 6201
Название дисциплины: Учет в агропромышленном
секторе
Пререквизиты: Балансоведение
Постреквизиты: Отраслевой анализ
Цель изучения: изучение дисциплины позволит
магистрантам получить знания по учету биологических
активов, обязательств, капитала, расходов и доходов,
принципы их оценки на предприятиях
агропромышленного сектора, а также выполнять работы
по учету наличия и движения активов, обязательств и
капитала агропромышленных формирований и
определению результатов их хозяйственно-финансовой
деятельности.
Краткое содержание основных разделов: Принципы и
основные качественные характеристики бухгалтерского
учета и составления финансовой отчетности. Основные
положения Учетной политики. Правила составления и
представления финансовой отчетности.Дебиторская и
кредиторская задолженность. Учет запасов. Учет
основных средств. Учет биологических активов.
Арендные операции. Доходы и расходы. Определение
оценочных обязательств, условных обязательств и
условных активов. Финансирование и резервы.
Отдельные принципы учетав агропромышленном
секторе.
Ожидаемые результаты:в результате изучения
дисциплины магистрант должен знать:
учет активов, обязательств, капитала, расходов и
доходов, принципы их оценки в организациях
агропромышленного сектора, на предприятиях по

қарастыру.Жалға
операциялар.Кірістер мен
шығыстар.Бағалау міндеттемелері,
шартты міндеттемелер және шартты
активтер анықтау.Қаржыландыру мен
резервтер .Аграрлық секторда есеп
саясатының белгілі бір принциптері.
Күтілетін нәтиже: тәртiпті зерттеу
нәтижесінде магистрант:
- ауыл шаруашылығы шикізатын
өңдеу және сақтау үшін
кәсіпорындарда активтер,
міндеттемелер, капитал, шығындар
мен табыстардың бухгалтерлік есеп,
агроөнеркәсіптік секторының
ұйымдарда бағалау принциптері;
- бухгалтерлік есеп, аудит және
экономикалық талдау және қаржылық
менеджмент ұйымдастыру.
Құзіреті: Магистранттар:
- экономикалық АӨК
кәсіпорындарының белсенділігі мен
құрылтай құжаттарында ,
коммерциялық және келісім
қаржылық және салық есептілігін
дайындау практикалық мәселелерді
кәсіби шешімдер;
- активтердің, міндеттемелердің және
ұйымның капиталына және оның
экономикалық және қаржы
қызметінің нәтижелерін анықтау
болуы және қозғалысы есебінен
жұмыс;
-құрылтай құжаттарының және
коммерциялық келісімшарттарға
дайындау;
-аналитикалық есеп өңдеу және
экономикалық шешімдер қабылдау
мақсатында ақпаратты есепке алу
және нысандардың тиімділігін
бағалауды қамтамасыз ететін
білімдерін алады
ТК 3.3
Пәннің шифры: BET 6201
Пән атауы:
Бухгалтерлікесепжәнеталдау
Пререквизитттері: Шығыс пен
шығындардың басқару есебі
Постреквизиттері: 1С-Бухгалтерия"
жүесі бойынша конфигурлау
Мақсаты: Түлегі оқыту
қалыптастыру және әр түрлі

хранению и переработке сельскохозяйственного сырья;
- организацию бухгалтерского учета, аудита и
экономического анализа, а также финансового
менеджмента.
Компетенции: магистранты приобретут навыки:
-профессионального решения практических вопросов
экономической деятельности предприятий
агропромышленного сектора и составления
учредительных документов, коммерческих договоров и
финансовой и налоговой отчетности;
- выполнения работы по учету наличия и движения
активов, обязательств и капитала хозяйствующего
субъекта и определению результатов его хозяйственнофинансовой деятельности;
- составления учредительных документов и
коммерческих договоров;
- аналитической обработки учетной и отчетной
информации с целью принятия хозяйственных решений
и получения оценки эффективности функционирования
объектов.

КВ 3.3
Шифр дисциплины: BUA 6201
Название дисциплины: Бухгалтерский учет и анализ
Пререквизиты: Управленческий учет расходов и затрат
Постреквизиты: Конфигурирование в системе "1СБухгалтерия"
Цели изучения:формирование у магистрантов
методических и прикладных компетенций, позволяющих
создавать финансовые модели компаний,
функционирующих в различных внешних условиях и

орталарда жұмыс істейтін
компаниялардың қаржылық моделін
құруға және ең тиімді инвестициялық
және қаржылық шешімдер жасау
мақсатында қаржы моделін зерттеу
жүргізу , барлық мүдделі тараптардың
мүдделерін көрсету үшін құзыреті
қолданылады.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Қаржылық талдау
парадигмасын өзгерту.Қаржылық
талдаудың балама
көзқарас.Компанияның қаржылық
моделі.Компанияның инвесторлар
үшін қажетті шығу талдау. Қаржылық
шешімдердің тиімділігі.Иелерінің
және корпоративтік оқиғаларға
қарым-қатынастарды талдау
Күтілетін нәтиже: Тәртіп меңгеру
нәтижесінде магистрант:
- мәселені қою және шешуге
теориялық ұғымдар жағыңыз және
қаржылық және инвестициялық
қызметінің компаниясы жүзеге
асырып тәуекел тиімділігін бағалау;
- компанияның қаржылық үлгісін
құру және талдау;
- компанияның бизнес және өтімділік
капиталдың өтімділігін әсер ететін
факторларды анықтау;
- инвестицияланған капиталға
қайтару инвестициялық тәуекел тиісті
деңгейдегі өтеу сәйкестігіне бағалау
жүргізеді;
- компанияның ішкі нарықтың
инвесторлардың тану қамтамасыз ету
(іргелі) құны
Құзіреті: Пәнді меңгеру нәтижесінде
магистрант:
- қаржылық талдау құнының негізінде
қаржы диагностика компаниясының
проблеманың құрылымдау;
- компанияның қаржылық моделін
жобалау және талдау;
- компанияның бизнес және өтімділік
капиталдың өтімділігін арттыруға
бағытталған іс-шаралар жүйесін
қалыптастыру;
- инвестициялық тәуекел қатынасы
мен инвестицияланған капиталдың
қайтару деңгейі алшақтықтар
анықтау;

отражающих интересы всех стейкхолдеров, проводить
исследование финансовой модели с целью
формирования наиболее эффективных инвестиционных
и финансовых решений.
Краткое содержание основных разделов: Изменение
парадигмы финансового анализа. Альтернативный
подход к финансовому анализу. Финансовая модель
компании. Анализ требуемой доходности для инвесторов
компании. Эффективность финансовых решений. Анализ
взаимоотношений с собственниками и корпоративных
событий.
Ожидаемые результаты:в результате изучения
дисциплины магистрант должен уметь:
– применять полученные теоретические представления
при постановке и решении задачи оценки эффективности
и риска реализуемых компанией финансовых и
инвестиционных мероприятий;
– формировать и анализировать финансовую модель
компании; выявлять финансовые проблемы компании;
– выявлять факторы, влияющие на ликвидность бизнеса
и ликвидность капитала собственников компании;
– оценивать достаточность компенсации
инвестиционного риска соответствующим уровнем
доходности на вложенный капитал; – обеспечивать
признание рыночными инвесторами внутренней
(фундаментальной) стоимости компании.
Компетенции: в результате изучения дисциплины
магистрант должен владеть навыками:
– структурирования проблемы финансовой диагностики
компании на основе стоимостного финансового анализа;
– построения и анализа финансовой модели компании;
– формирования системы мероприятий, направленных на
повышение ликвидности бизнеса и ликвидности
капитала собственников компании;
– выявления несоответствия в соотношении
инвестиционного риска компании и уровня доходности
на вложенный капитал;
– формирования мероприятий по выбору дивидендной
политики и других корпоративных событий с целью
повышения стоимости бизнеса.

- таңдау дивидендтік саясат және
бизнес құнын арттыру мақсатында
басқа да корпоративтік іс-шараларды
қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар.
- инвестициялық тәуекел қатынасы
мен инвестицияланған капиталдың
қайтару деңгейі алшақтықтар
анықтау;
- таңдау дивидендтік саясат және
бизнес құнын арттыру мақсатында
басқа да корпоративтік іс-шараларды
қалыптастыру
жөніндегі
ісшараларды білуі керек.
ТК3.4
Пәннің шифры: ST 6302
Пән атауы: Саладағы талдау
Пререквизитттері: Агроөнеркәсіптік
секторындағы есеп
Постреквизиттері: Кәсіпорындағы
автоматты басқаудың заманауи
жүйелері Мақсаты:Магистрантта
аналитикалық және әдістемелік ойлау
қабілетін жетілдіре методологиялық
негіздерді тусініп шаруашылықтағы
практикалық анализ жасай білуді
жузеге асыру
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Эканомикалық анализ негізі. Пән,
эканомикалық анализдағы
жаттығулармен анализ түрлері.
Экономикалық анализ моделдері және
қабылдану түрлері.Факторлық анализ
түрлері.Баскару анализін
ұйымдастыру және ақпаратпен
камтамасыз ету.Қаржылық анализде
қойылытын талаптарды түсіну және
керекті ақпаратпен камтамасыз
ету.Өтімділік балансын
анықтау.Қаржылық кайфицент
анализі.Каржылық көрсеткіштер
анлизі. Моржиналисттік анализ
негізінде баскару шешімдерін
кабылдау.Капитал ұйымдастыру және
орнықтыру анализі.Мекеменің
капитал тиімділігін анықтау.Негізгі
құралдарды қолдану
анализі.Материалдық ресурстарды
қолдану анализі.Еңбек ресурстарын
қолдану анализі
Күтілетін нәтиже:
Жоғары дәрежелі бухгалтер аудитор

КВ 3.4
Шифр дисциплины: OA 6302
Название дисциплины:Отраслевой анализ
Пререквизиты: Учет в агропромышленном секторе
Постреквизиты: Современные системы
автоматического управления в предпринимательстве
Цель изучения: формирование у магистрантов
аналитического, творческого мышления путем освоения
методологических основ и приобретения практических
навыков анализа хозяйственной деятельности,
необходимых в практической работе.
Краткое содержание основных разделов:
Основы экономического анализа. Предмет, задачи и
виды экономического анализа. Методы и приемы
экономического анализа. Методика факторного анализа.
Организация и информационное обеспечение управленческого анализа. Способы измерения влияния факторов в
детерминированном анализе. Понятие, значение, задачи
и информационное обеспечение финансового анализа.
Анализ структуры и ликвидности баланса. Анализ
финансовых коэффициентов. Анализ финансовых
результатов. Методика обоснования управленческих
решений на основе маржинального анализа. Анализ
формирования и размещения капитала. Анализ
эффективности и интенсивности использования капитала
предприятия. Анализ затрат на производство
реализованной продукции. Анализ использования
основных средств. Анализ использования материальных
ресурсов. Анализ использования трудовых ресурсов.
Ожидаемые результаты: Квалифицированный
бухгалтер-аудитор должен в совершенстве владеть
современными методами экономических исследований,
мастерством системного комплексного
микроэкономического анализа. Благодаря знанию
техники и технологии анализа он сможет легко
адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и
находить правильные решения и ответы.
Компетенции: в результате изучения дисциплины
магистрант должен владеть методологическими

маманы міндетті түрде заманауи
эканомикалык зерттеу процесін білуі
қажет,системалық жалпы
микраэканомикалық анализді жоғары
дәрежеде игеруі тиіс. Техникалык
және техналогиялық анализді
ұйымдастыра білу қабілеті
нәтижесінде нарықтық өзгерістірге
тез бейімделе қажетті шешімдерді
қабылдай алады.
Құзіреті:пәнді зерттеу нәтижесінде
магистрант
методологиялық
негіздерді жетік біле эканомикалық
анализді ұйымдастыра , практикалық
түрде эканомикалық анализді жузеге
асыра білуі қажет.
ТК 3.4
Пәннің шифры: BZhK 6303
Пән атауы:"1С-Бухгалтерия" жүесі
бойынша конфигурлау
Пререквизитттері: Бухгалтерлік есеп
және талдау
Постреквизиттері: ұйымдарында
бухгалтерлік есеп және аудит
Мақсаты:
- 1С-Предприятие" бухгалтерлік
есептің мазмұнын білу және оны
сатылы түрде иемдену;
- Практикалық бухгалтерлік есептегі
"1С-Предприятие"негізгі
концепцияларды игеру;
- "1С-Предприятие" жуйесіндегі
негізгі әдістерді жетік біліп игеру..
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:Бухгалтерлік
бағдарламалар бухгалтерлік есепті
жургізу ушін арналған,кәсіпорынның
қаржылық қорытындысын және
қаржылық анализді есептеу ді жүзеге
асырады. Бухгалтерлік бағдарламалар
қазіргі таңда сан алуан түрлі. Әр
бағдарламаның өзінің жетістіктері
мен кемшіліктері бар.«1СБухгалтерия» пәнін игеру
нәтижесінде студент жалпы
бухгалтерлік және қаржылық есепті
автоматтандыруды жетік біледі.
Күтілетін нәтиже:
Пәнді зерттеу нәтижесінде магистран
білуі қажет
- бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
кезіндегі болатын бухгалтерлік

основами экономического анализа и приобрести
достаточные практические навыки проведения
экономического анализа юридических лиц.

КВ 3.4
Шифр дисциплины: KSB 6303
Название дисциплины: Конфигурирование в системе
"1С-Бухгалтерия"
Пререквизиты: Бухгалтерский учет и анализ
Постреквизиты: Учет и деятельность некоммерческих
организаций
Цель изучения:
- изучить основные концепции дисциплины Практика
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие";
- знать содержательные и методические аспекты
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие" на
разных уровнях;
- овладение основными методами исследования
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие".
Краткое содержание основных разделов:
Бухгалтерские программы предназначены для ведения
бухгалтерского учета, подготовки финансовой
отчетности и финансового анализа деятельности
предприятий. Из-за несовместимости отечественного
бухгалтерского учета с зарубежным в нашей стране
используются почти исключительно отечественные
бухгалтерские программы. Компьютерных программ для
ведения бухгалтерии очень много. Все они имеют свои
преимущества и недостатки, свои области применения.
Изучение дисциплины «1С-Бухгалтерия» позволяет
познакомить студентов со всеми основными принципами
автоматизации ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен:
иметь представление о существующих
программных комплексах автоматизации бухгалтерской
деятельности;
знать основные термины и понятия компьютерного
учета, основные принципы работы АРМ бухгалтера;

бағдарламалардың барлық түрін білуі
қажет
- АРМ бухгалтериясының жұмыс
істеу негіздерін білуі міндетті
-Жалпы бухгалтерлік есепті
ұйымдастыра білуі қажет соның
ішінде праводка құра білуі
құжаттарды толтыра білу журнал
ордерлерімен жумыс істей білуі
міндетті
-қажетті бағдарламаны тандап сол
бағдарламамен жумыс істеп
есептіліктерді дұрыс жаза білуі қажет.
Құзіреті:пәнді зерттеу балансты
толық игеруге мүмкіндік береді,
сонымен қатар шаруашылықтағы
есептіліктерді дұрыс есептей алуға
үлкен мүмкіндіктер береді
ТК3.5
Пәннің шифры: KABZZh 6304
Пән атауы: Кәсіпорындағы
автоматты басқаудың заманауи
жүйелері
Пререквизитттері: Саладағы талдау
Постреквизиттері: Бухгалтердың
және аудитордың қәсіби этикасы
Мақсаты:
- таныс- негізгі тұжырымдамаларды
тәртіп практиқ бухгалтерлік есеп "1СПредприятие" жүйесінде;
- біл- маңызды және әдістемелік
аспекттерді бухгалтерлік есеп "1СПредприятие" жүйесінде бөлек-бөлек
деңгейлерде;
- басып ал- негізгі әдістермен зерттебухгалтерлік есеп "1С-Предприятие"
жүйесінде.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Бухгалтерлік
бағдарламалар үшін құзырлықтың
бухгалтерлік есеп, қаржы есептіліктің
және кәсіпорынның қызметінің қаржы
бақылаудың дайындығының арнаулы.
Компьютерлік бағдарламалар
бухгалтериянің құзырлығы үшін аса
көп. Барлық оларда өзінің
артықшылығы және міндер,
қолданыстың өзінің облыстарының
имеют. "1С-Бухгалтерия" тәртібінің
байқауы студенттерді мен барлық
негізгі ұстанымдармен
автоматтандыру құзырлық

уметь заполнять справочники, работать с
журналами операций, проводок, расчетов, формировать
различные отчетные документы, анализировать
состояние счетов;
обрабатывать учетные задачи с применением
прикладных программ по автоматизации бухгалтерского
учета;
делать выбор, анализ возможности применения и
адаптации типовых программ обработки учетной
информации на компьютере для предприятия;
оценивать эффективность внедрения автоматизации
бухгалтерского учета.
Компетенции: изучение дисциплины способствует
овладению содержания баланса, финансовохозяйственного учета, учету денежных средств и
овладению стандартами бухгалтерского учета.
КВ 3.5
Шифр дисциплины: SSAUP 6304
Название дисциплины:Современные системы
автоматического управления в предпринимательстве
Пререквизиты: Отраслевой анализ
Постреквизиты: Профессиональная этика бухгалтера и
аудитора
Цель изучения:
- изучить основные концепции дисциплины Практика
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие";
- знать содержательные и методические аспекты
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие" на
разных уровнях;
- овладение основными методами исследования
бухгалтерского учета в системе "1С-Предприятие".
Краткое содержание основных разделов:
Бухгалтерские программы предназначены для ведения
бухгалтерского учета, подготовки финансовой
отчетности и финансового анализа деятельности
предприятий. Из-за несовместимости отечественного
бухгалтерского учета с зарубежным в нашей стране
используются почти исключительно отечественные
бухгалтерские программы. Компьютерных программ для
ведения бухгалтерии очень много. Все они имеют свои
преимущества и недостатки, свои области применения.
Изучение дисциплины «1С-Бухгалтерия» позволяет
познакомить студентов со всеми основными принципами
автоматизации ведения бухгалтерского учета и
финансовой отчетности.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен:
иметь представление о существующих
программных комплексах автоматизации бухгалтерской
деятельности;

бухгалтерлік есеп және қаржы
есептіліктің таныстыру қояды.
Күтілетін нәтиже: ара нәтиже
тәртіптің байқауының магистрант
керек:
- иметь тамаша туралы бухгалтерлік
қызметтің автоматтандыруының бар
бағдарламалық кешендерінде;
- біл- негізгі термин және
компьютерлік есептің ұғымдарын,
есепшінің Армасының жұмысының
негізгі ұстанымдарын;
- толтыру біл- анықтағыштар, жұмыс
істе- мен журналдармен операцияның,
желілеулердің, есептердің, белгілі
нысанға келтір- түрлі есептік
құжаттарды, сарала- есепшоттың
күйінің;
- өңде- есептік мақсаттарды мен
қолданыс қолданбалы
бағдарламалардың ша
автоматтандыруға бухгалтерлік есеп;
- жаса- талғам, қолданыстың және
есептік ақпараттың өңдеуінің
жиынтық бағдарламасының
бейімделуінің мүмкіндігінің анализы
компьютерде кәсіпорын үшін;
бағала- тиімділік енгізу
автоматтандыру бухгалтерлік есеп.
Құзіреті:Зерттеу қаржылық және
экономикалық
есеп,
қолма-қол
ақшамен және бухгалтерлік есепке
алу стандарттарын меңгеру балансы
Пәннің мазмұны шеберлік ықпал
етеді.

знать основные термины и понятия компьютерного
учета, основные принципы работы АРМ бухгалтера;
уметь заполнять справочники, работать с
журналами операций, проводок, расчетов, формировать
различные отчетные документы, анализировать
состояние счетов;
обрабатывать учетные задачи с применением
прикладных программ по автоматизации бухгалтерского
учета;
делать выбор, анализ возможности применения и
адаптации типовых программ обработки учетной
информации на компьютере для предприятия;
- оценивать эффективность внедрения автоматизации
бухгалтерского учета.
Компетенции: изучение дисциплины способствует
овладению содержания баланса, финансовохозяйственного учета, учету денежных средств и
овладению стандартами бухгалтерского учета.

ТК3.5
Пәннің шифры: EKEUK 6304
Пән атауы: Есеп және коммерциялық
емес ұйымдардың қызметі
Пререквизитттері: 1С жүйесі
конфигурациясына енгізу
Постреквизиттері: Бюджеттік есеп
және есеп беру
Мақсаты:коммерциялық емес
ұйымдарының қаржы -шаруашылық
қызметінің негіздерін үйрену.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:
Коммерциялық емес ұйымдар және
ұйымдық-құқықтық аспектілері.
Коммерциялық емес ұйымдарға
бухгалтерлік тұлғалардың
ұйымдастыру тәртібі. Коммерциялық
емес ұйымдардың субъектілері
бухгалтерлік есептің ерекшеліктері.
Коммерциялық емес ұйымдар үшін
бухгалтерлік есептің нысандары.
Коммерциялық емес ұйымдар салық
салу оңайлатылған жүйесі.
Коммерциялық емес ұйымдар есеп
субъектілердің қалыптастыру
ерекшеліктері.
Күтілетін нәтиже:тәртіп магистрлік
тиіс нәтижесінде:
-коммерциялық емес ұйымдардың
түрлері туралы түсінік білу керек;
-мұндай ұйымдардың құру және
дамыту мақсатында ерекшеліктерін
білу;
-коммерциялық емес ұйымдарда орын
экономикалық құбылыстар мен
процестердің мәнін түсіну;
-олардың қарым-қатынас пен өзара
айқындайды;
-ең маңызды, экономикалық ақпарат
көздерін пайдалануға қалай білемін
-өндірістік және экономикалық және
қаржылық қызметін талдау;
-коммерциялық емес ұйымдардың
қаржылық жағдайын бағалау;
-пайдаланушы режимінде
компьютерлік технологияны
пайдалану.
-қаржылық және экономикалық есеп,
қолма-қол ақшамен және
бухгалтерлік есепке алу
стандарттарын меңгеру балансының

КВ 3.5
Шифр дисциплины: UDNO 6304
Название дисциплины: Учет и деятельность
некоммерческих организаций
Пререквизиты: Конфигурирование в системе "1СБухгалтерия"
Постреквизиты: Бюджетный учет и отчетность
Цель изучения: изучить основные принципы учета
финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих
организаций.
Краткое содержание основных разделов:
Организационно-правовые аспекты некоммерческих
организаций. Порядок организации бухгалтерского учета
всубъектовнекоммерческих организациях. Особенности
бухгалтерского учета всубъектовнекоммерческих
организациях. Формы бухгалтерского учета в
некоммерческих организациях. Упрощенная система
налогообложения некоммерческих организаций.
Особенности формирования отчетности
всубъектовнекоммерческих организациях.
Ожидаемые результаты: в результате изучения
дисциплины магистрант должен:
- иметь представлениео видах некоммерческих
организаций;
- знать специфику целей создания и развития таких
организаций;
- понимать сущность экономических явлений и
процессов, возникающих у некоммерческих
организаций; I
- определять их взаимосвязь и взаимозависимость;
- уметь пользоваться источниками экономической
информации, важнейшими
приемами анализа;
- проводить анализ производственно-хозяйственной и
финансовойдеятельности;
оценивать финансовое состояние
некоммерческих организаций;
- использовать компьютерную технику в режиме
пользователя.
содержания баланса, финансово-хозяйственного учета,
учету денежных средств и овладению стандартами
бухгалтерского учета.
Компетенции: изучение дисциплины способствует
овладению методики анализа и интерпретации
бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
финансовой отчетности и эффективного использования
полученных сведений для принятия управленческих
решений

мазмұны.
Құзіреті:Пәнді оқыту қаржылық
есептілікті және басқару шешімдерін
қабылдау үшін алынған ақпаратты
тиімді пайдалану қамтылған талдау
және бухгалтерлік есеп және басқа да
ақпаратты түсіндіру әдістерін игеру
ықпал етеді

ТК 3.6
Пәннің шифры:BEE 6305
Пән атауы: Бюджеттік есеп және
есеп беру
Пререквизитттері: : Есеп және
коммерциялық емес ұйымдардың
қызметі
Постреквизиттері: қаржы
институттарының есебі мен аудиті
Мақсаты: құралым бас іргелі
білімнің магистранттарының ша
методологияға және нормативтік
ретте-бухгалтерлік есеп бюджеттік
ұйым, оның есептік саясатында,
көрсеткіштің құралымының
әдістемесіне синтетикалық, талдағыш
есептің және есептіліктің жүйесінде
сияқты қаржы бақылауың ақпараттық
базасының
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама: Студенттің қағидалы
және практикалық дайындығының
қамсыздандыруы бюджеттік есептің
меңгер- ша қаржыла- жоспарының
орындауы мемлекеттік мекемелерде,
оның әдістемесінің және ұйымдар
сәйкес мен талаптармен мекеменің
жұмысына мемлекеттік бюджетте
асырайтын деген көрсет-. Тәртіп
түгенде-. Мыжыраюның начисление
және дүние-мүліктің көшір-

КВ 3.6
Шифр дисциплины: BUO 6305
Название дисциплины: Бюджетный учет и отчетность
Пререквизиты: Учет и деятельность некоммерческих
организаций
Постреквизиты: учет и аудит в финансовых институтах
Цель изучения: формирование у магистрантов
фундаментальных знаний по методологии и
нормативному регулированию бухгалтерского учета в
бюджетных организациях, их учетной политике,
методике формирования показателей в системе
синтетического, аналитического учета и отчетности как
информационной базы финансового анализа
Краткое содержание основных разделов:
Обеспечение теоретической и практической подготовки
студентов в усвоении бюджетного учёта по исполнению
планов финансирования государственных учреждениях,
его методики и организации в соответствии с
требованиями предъявляемыми к работе учреждений,
содержащихся на государственном бюджете. Порядок
проведения инвентаризации. Начисление износа и
списание имущества в государственных учреждениях.
Учет материалов и МБП. Затраты на производство и
другие цели. Учет расчетов с рабочими и служащими и
стипендиатами. Финансирование. Фонды и средства
целевого назначения. Учет доходов и определение
финансовых результатов. Учет на забалансовых счетах.
Организация и задачи бюджетного учета исполнения
государственного бюджета РК в финансовых органах.
Бюджетная отчетность уполномоченных органов по
исполнению бюджета в финансовых органах. Бюджетная

мемлекеттік мекемелерде.
Материалдың және МБП есебі.
Шығындар өндіріс және сырттың
мақсаттарына. Есептің есебі мен
жұмысшымен және қызметкерлермен
және стипендиаттармен. Қаржылау.
Қор және мақсатты мақсаттың ақыпұлдары. Табыстың есебі және қаржы
нәтиженің ұйғарымі. Есеп
забалансовых есепшоттарда. Ұйым
және РК мемлекеттік бюджетінің
орындауының бюджеттік есебінің
мақсаттары финанс органдарда. Уәкіл
органның бюджеттік есептілігі ша
бюджеттің орындауының финанс
органдарда. Уәкіл органның
бюджеттік есептілігі ша бюджеттің
орындауының қаржы органдарда.
Күтілетін нәтиже: ша оқу тәртіптің
бітісіне магистрант керек:
шонжар:
- нормативтік-құқықтықтың
құжаттарының, құзырлықты
бухгалтерлік есеп РК бюджеттік
шеңберінде реттеймін;
- ұйымды және тәртіпті құзырлық
бухгалтерлік есеп сарамжал-саран
операция бюджеттік шеңберде, соның
ішінде бажшы органдарда;
- құрам бухгалтерлік және сырттың
есептілігінің;
білімдер:
- сәуле түс- сарамжал-саран
операцияларды есепте түс- табыстың
және шығынның қаржылабастауының тілігінде, таңдап алесептік саясатпен бюджеттік
ұйыммен;
- белгілі нысанға келтір-бухгалтерлік
(бюджеттік)
Құзіреті: ара нәтиже курстың
байқауының магистранттар төселеді:
- бағдарлар алғашқы есептік
құжаттаманың біріздендірпішіндерінде;
- бухгалтерлік есеп бюджеттік
ұйымдарда - жүргізу ұсталықтар;
- айқын ұсын- ақпараттық тасқынның
взаимосвязь бюджеттік шеңберде;
көрболашақтар
жетілдірбухгалтерлік есеп.

отчетность уполномоченных органов по исполнению
бюджета в финансовых органах.
Ожидаемые результаты:по завершению учебной
дисциплины магистрант должен:
знать:
- нормативно-правовые документы, регулирующие
ведение бухгалтерского учета в бюджетной сфере РК;
организацию и порядок ведения бухгалтерского
учета хозяйственных операций в бюджетной сфере, в том
числе в таможенных органах;
состав бухгалтерской и другой отчетности;
уметь:
отражать хозяйственные операции в учете в
разрезе поступающих доходов и источников
финансирования расходов, выбранной учетной
политикой бюджетной организацией;
формировать бухгалтерскую (бюджетную) и иную
отчетность.
Компетенции: в результате изучения курса магистранты
приобретут навыки:
- ориентировки в унифицированных формах первичной
учетной документации;
- умения вести бухгалтерский учет в бюджетных
организациях;
- отчетливо представлять взаимосвязь информационных
потоков в бюджетной сфере;
- видеть перспективы совершенствования бухгалтерского
учета.

ТК 3.6
Пәннің шифры:BAKE 6305
Пән атауы:Бухгалтердың және
аудитордың қәсіби этикасы
Пререквизитттері: Кәсіпорындағы
автоматты басқаудың заманауи
жүйелері
Постреквизиттері:қаржы
ұйымдарында бухгалтерлік есеп және
аудит
Мақсаты: магистранттардың дамыту
моральдық құрамдас Есеп және аудит
болжамдары бар ;тарихи және қазіргі
заманғы опциялар әр түрлі
бухгалтерлік білім этикалық
кодексінің қарау; моральдық
стандарттар мен кәсіби бухгалтерлер
қоғамының және терең жеке наным
және адамның қатты тұрмыстық
жағдайын Аудиторлар этикалық
талаптарды айырбастау , ал кәсіби
принциптерін студенттердің
моральдық сана-сезімін
қалыптастыру.
Пәнге берілген қысқаша
сипаттама:Мамандығы қазіргі
заманғы бухгалтер.
Біліктер мен дағдыларды бухгалтер
.Кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар
этикасы.Кәсіби бухгалтерлік
ұйымдар. Кәсіби аудиторлық
ұйымдар. Бухгалтерлік есеп
мамандықтардың халықаралық білім
стандарттары.Кәсіби қызмет көрсету
үшін келісім-шарт қол қою .Екінші
пікір .Бухгалтер мен аудитордың
сыйақылар .Кәсіби қызметтер
Жарнамалық және
ұсынамыз.Сыйлықтар мен игіліктер
.Сақтауға активтері клиенттерге
қызметтердің қабылдау . Барлық
қызмет түрлері бойынша
объективтілігі принципі құрметтеу
Күтілетін нәтиже:бакалавриат оқу
пәні аяқтау білуі тиіс бойынша :
- кәсіби этикалық көзқарастары ,
орналасқан жері және кәсіби
әлеуметтік даму этика және
бухгалтерлік мамандықтың және
аудитордың қалыптастыру
мақсаттарына негізгі бағыттары мен
аудандардың ерекшеліктері ;

КВ 3.6
Шифр дисциплины: PEBA 6305
Название дисциплины: Профессиональная этика
бухгалтера и аудитора
Пререквизиты: Современные системы автоматического
управления в предпринимательстве
Постреквизиты: учет и аудит в финансовых институтах
Цель изучения: развитие у магистрантов нравственного
компонента бухгалтерского и аудиторского
мировоззрения; рассмотрение системы этических знаний
кодекса бухгалтера во всем многообразии исторических
и современных вариантов; формирование у студентов
нравственного сознания профессиональных принципов
при одновременном превращении моральных норм и
этических требований обществ профессиональных
бухгалтеров и аудиторов в глубокие личные убеждения и
твердые внутренние позиции личности.
Краткое содержание основных разделов:
Профессия современного бухгалтера. Профессиональные
навыки и способности бухгалтера. Этика
профессионального бухгалтера и аудитора.
Профессиональные организации бухгалтеров. Статус
профессионального бухгалтера. Профессиональные
аудиторские
организации. Международные образовательные
стандарты учетных профессий. Заключение договора об
оказании профессиональных услуг. Второе мнение.
Вознаграждение бухгалтера и аудитора. Реклама и
предложение
профессиональных услуг. Подарки и знаки внимания.
Принятие на хранение активов
заказчика услуг. Соблюдение принципа объективности
при всех видах услуг.
Ожидаемые результаты:по завершению учебной
дисциплины магистрант должен:
знать:
— специфику основных направлений и областей
профессиональных этических взглядов, место и задачи
профессиональнойэтики в социальном развитии и
формировании профессии бухгалтера и аудитора;
— содержание основных этических принципов
профессиональных бухгалтеров и аудиторов и отражение
их закономерных связей и отношений;
— этические нормы поведения в различных условиях и
обстоятельствах.
- уметь:
— творчески применять основные положения
профессиональных этических знаний в повседневной
практической деятельности в качестве бухгалтера и
аудитора;
— аргументированно обосновывать роль
профессиональных ценностей и этики в развитии

- кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар
негізгі этикалық принциптері ,
сондай-ақ олардың табиғи
қосылыстар мен қарым-қатынас
көрсету мазмұны ;
-кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар
негізгі этикалық принциптері ,
сондай-ақ олардың табиғи
қосылыстар мен қарым-қатынас
көрсету мазмұны;
-жағдайлар мен мән-жайлар түрлі
этикалық мінез-құлық.
-шығармашылықпен бухгалтер және
аудитор ретінде күнделікті
тәжірибеде кәсіби этикалық білімнің
негізгі ережелерін қолданады;
-өркениеттің және соған байланысты
қазіргі заманғы әлеуметтік және
этикалық мәселелерді дамытуға
кәсіби құндылықтар мен этика рөлі
ақтау үшін аргументтер ;
-моральдық , шындығында , әмбебап
кәсіби және жеке оқиғаларға ажырата
, этика тұрғысынан кәсіби
санаттарына өзгерістер талдау .
Құзіреті:шеберлері курсын зерттеу
арқылы дағдыларды меңгереді :
-бухгалтерлік мамандықтың және
аудитордың қалыптастыру тәуелсіз
талдау үшін кәсіби этика ұғымдық
аппаратты меңгеру;
-адам өмірі мен қоғамдағы
процестеріне бақылау және басқару
технологияларын әсерін тәуелсіз
талдау;
-бүгін жұмыс істейді этикет ,
бухгалтерлер және аудиторлар коды,
сақтау.

цивилизации и связанных с этим
современных социальных и этических проблем;
— осуществлять анализ профессиональных изменений с
точки зрения категорий этики, различать
общечеловеческое, профессиональное и частное в
нравственных явлениях действительности.
Компетенции: в результате изучения курса магистранты
приобретут навыки:
— владения понятийным аппаратом профессиональных
этических норм для самостоятельного анализа процесса
формирования профессии бухгалтера и аудитора;
— самостоятельного анализа влияния управления и
управленческих технологий на процессы
жизнедеятельности человека и общества;
— соблюдения этикета и кодекса бухгалтера и аудитора,
осуществляющего свою деятельность в современных
условиях.

