ТК 2.1.
Пән атауы: Ғылыми зерттеу жұмысын
жоспарлау және ұйымдастыру
Пререквизитттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: қоғамның нәтижелеріне пайда алу
үшін объективті әлем туралы білу
(шындықтың теориялық көрінісі) және
қоршаған ортаға әсер ету. Қоғамның ғылымизерттеу жұмысының нәтижесі ретінде ғылым
сақталып, дамыған.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама: 1
Қазақстан ЖОО-да ғылыми қызметті
ұйымдастыру. Университетте ғылыми және
ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеуді
ұйымдастыру. Ғылыми әзірлемелерді
коммерциализациялау және оны құқықтық
қолдау. Инновациялық қызметтің
инфрақұрылымы. Жоғары білім берудегі
студенттік ғылымның даму ерекшеліктері мен
перспективалары. Магистрлік диссертацияның
негізгі талаптары, дайындық кезеңдері, жазу
және қорғау
Күтілетін нәтиже: Өнер иесі: Жаңа
технологияларды жасау процесінде
кәсіпорындарда техникалық,
ұйымдастырушылық, экономикалық және
әлеуметтік-психологиялық бағыттағы зерттеу
жұмыстарының үлкен тізімі жасалады.
Зерттеу жұмыстары жүргізілетін
кәсіпорынның негізгі құрылымдық бөлімшесі
зертханалар болып табылады
Құзіреті: білімді меңгерген магистр жаңа
технологияларды, озық технологияларды,
өндірісті және еңбек өнімді ұйымдастырудың
алдыңғы қатарлы әдістерін өткізу дағдысын
меңгереді, отандық және шетелдік тәжірибені
зерделеу, ақпарат пен патенттік ізденістерді
жүргізу қажет.

КВ 2.1
Название дисциплины: Организация и
планирование научных исследований.
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: познание объективного мира
(теоретическое отражение действительности)
и воздействие на окружающую среду с целью
получения полезных обществу результатов.
Наука поддерживается и развивается в
результате исследовательской деятельности
общества.
Краткое содержание основных разделов: 1
Организация научной деятельности в вузах
Казахстана. Организация работы с научной и
научно-технической информацией в вузе.
Коммерциализация научных разработок и ее
правовое сопровождение. Инфраструктура
инновационной деятельности университета.
Особенности и перспективы развития
студенческой науки в вузе. Основные
требования, этапы подготовки, написания и
защиты магистерской диссертации
Ожидаемые результаты: магистрант
должен: На предприятиях в процессе
создания новой техники выполняется
большой перечень научно-исследовательских
работ технического, организационноэкономического и социальнопсихологического направления.
Основным структурным звеном предприятия,
в
котором
проводятся
научноисследовательские
работы,
являются
лаборатории.
Компетенции: с полученными
знаниямимагистрант обретет навыки ведения
разработать принципиально новую технику,
прогрессивную технологию, передовые
методы организации производства и труда,
необходимо изучить отечественный и
зарубежный опыт, провести информационный
и патентный поиск.

ТК 2.1
Пән атауы:Ғылыми зерттеулердің негіздері
Пререквизитттері:
Постреквизиттері:
Мақсаты: Бұл әдістеме мен әдістерді
қарастыратын пән
ғылыми зерттеулер, сондай-ақ оларды
ұйымдастыру жолдары. Нәтижесінде
теориялық курсты оқып, зерттеуші студентті
орындау
қажетті таңдауды және талдауды үйрену керек
ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ақпарат;
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және
жоспарлау Ғылыми зерттеулер мен патенттер
негіздері Ғылыми зерттеулердің негіздері
Жоғары мектептің мұғалімінің педагогикалық
қызметі Жоғары білім берудің мұғалімінің
рөлі Жоғары білім беру мұғалімінің бейнесін
қалыптастыру. Өсімдік шаруашылығындағы
өндірістік процестерді қамтамасыз ететін
технологиялық машиналар. Астықты терең
өңдеу технологиясы. Астықты терең өңдеуге
арналған жабдықтар. Техникалық прогресті
болжау және өсімдік шаруашылығындағы
машина жүйесін негіздеу.
Механикаландырылған далалық
технологиялар саласындағы технологияларды,
қондырғыларды және машина жүйелерін
жетілдірудегі негізгі үрдістер. Өсімдік
шаруашылығына арналған машиналар жүйесін
әзірлеу, техникалық-экономикалық негіздеу
және бағалау.
Күтілетін нәтиже: магистрант мақсатты
тұжырымдау керек
тапсырмалар; теориялық үй-жайларды
дамыту; жоспар және
эксперимент жүргізу, өлшеу нәтижелерін
өңдеу және т.б.
бақылаудың қателіктерін бағалау; нәтижелерді
салыстыру
теориялық жорамалдармен тәжірибе жасау
және тұжырымдау
ғылыми зерттеулердің қорытындылары; есеп,
есеп немесе мақала дайындау.
Құзіреті: Алынған білімдермен мастер
маңыздылығын арттырады ғылыми
зерттеулерді ұйымдастыру емес, оны
пайдалану олардың өндірістегі нәтижелері.

КВ 2.1
Название дисциплины: Основы научных
исследований
Пререквизиты:
Постреквизиты:
Цель изучения: Это дисциплина, в которой
рассматриваются методология и методы
научных исследований, а также способы их
организации. В результате
изучения теоретического курса и выполнения
исследований студент
должен научиться отбирать и анализировать
необходимую
информацию по теме научного исследования;
Краткое содержание основных разделов:
Организация и планирование научных
исследований .Основы научных исследований
и патентов.Основы научных исследований
.Педагогическая деятельность преподавателя
высшей школы.Роль преподавателя высшей
школы.Формирование имиджа преподавателя
высшей школы. Технологические машины
для обеспечения процессов производства в
растениеводстве. Технология глубокой
переработки зерна. Оборудование для
глубокой переработки зерна.
Прогнозирование технического прогресса и
обоснование системы машин в
растениеводстве. Основные тенденции в
совершенствовании технологии, технических
средств и системы машин при выполнении
полевых механизи- рованных работ.
Разработка, технико-экономическое
обоснование и оценка системы машин для
растениеводства.
Ожидаемые результаты: магистрант должен
формулировать цель и
задачи; разрабатывать теоретические
предпосылки; планировать и
проводить эксперимент, обрабатывать
результаты измерений и
оценивать погрешности наблюдения;
сопоставлять результаты
эксперимента с теоретическими
предпосылками и формулировать
выводы научного исследования; составлять
отчет, доклад или статью.
Компетенции: с полученными
знаниямимагистрант обретет навыки более
важное значение
приобретает не организация научных

исследований, а использованиеих
результатов в производстве.

ТК 2.1
Пәннің шифры: GPZA 5206
Пән атауы: Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердің әдістері
Пререквизитттері: экономикалық теория,
ақша және банктер, микроэкономика
Постреквизиттері: Шоғырландырылған
қаржылық есеп беру
Мақсаты: даму теориясы мен практикасы
айқын білім 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
ұмтылады;регламенттерді мазмұнмен тұрақты

КВ 2.1
Шифр дисциплины: MNPI 5206
Название дисциплины: Методика научнопедагогических 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
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

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;ғылымизерттеу, әдістемелік және әдістемелік
білімдерін қабылдау қабілетін
жоғарлатады,жазбаша ғылыми мақалалар,
тезистер, конференцияларда презентациялар,
симпозиумдар, дөңгелек үстелдер,
пікірталастарда қатысады

ТК 3.1
Пәннің шифры: ShKEB 5207
Пән атауы: Шоғырландырылған қаржылық
есеп беру
Пререквизитттері: Ғылыми-педагогикалық
зерттеулердlң әдістері
Постреквизиттері: Кәсіпорынның салық
есептілігі
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
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,

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: с полученными
знаниямимагистрант обретет навыки ведения
самостоятельной и научно-педагогической
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.
КВ 3.1
Шифр дисциплины: KFO 5207
Название дисциплины: Консолидированная
финансовая отчетность
Пререквизиты: Методика научнопедагогических исследований
Постреквизиты:Налоговая отчетность
предприятия
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). Совместноконтролируемые активы, совместноконтролируемые компании (МСФО31).
Прибыль на акцию (МСФО 33). Изменения в
учетной политике компании (МСФО 8).
Связанные стороны (МСФО 24).
Ожидаемые результаты: в результате

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.

ТК 3.2
Пәннің шифры: HKES 5207
Пән атауы: Халықаралық қаржылық есеп
стандарттары шет тілінде
Пререквизитттері: Ғылыми зерттеулердlң
негіздері
Постреквизиттері: Баланс жүргізу 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
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

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.
КВ 3.2
Шифр дисциплины: MSFOAIYa 5207
Название дисциплины: Международные
стандарты финансовой отчетности и аудита
на иностранном языке
Пререквизиты: Основы научных
исследований
Постреквизиты:Балансоведение
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 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

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.

ТК 3.2
Пәннің шифры: КSE 5208
Пән атауы: Кәсіпорынның салық есептілігі
Пререквизитттері: халықаралық қаржылық
есеп стандарттары және аудиті.
Постреквизиттері: Қаржы институттарының
есебі мен аудиті, 1 С: Бухгалтерлік жүесіндегі
конфигурированияға кіріспе.
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 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

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 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.
Компетенции: магистранты усвоят структуру
и содержание учетной политики организации,
запасов предприятия, отчета о движении
денежных средств.
КВ 3.2
Шифр дисциплины: NOP 5208
Название дисциплины: Налоговая
отчетность предприятия
Пререквизиты: международные стандарты
финансовой отчетности и аудита
Постреквизиты: учет и аудит в финансовых
институтах, введение в конфигурирование в
системе 1С: Бухгалтерия
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. За время существования налоговая
служба являясь составным элементом

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.

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.
ТК 3.2
КВ 3.2
Пән атауы: Қаржылық есеп пен есептіліктің Название дисциплины: Перспективные
перспективтік сұрақтары
вопросы финансового учета и отчетности
Пререквизитттері:
Пререквизиты:
Постреквизиттері:
Постреквизиты:
Мақсаты: бухгалтерлік есеп және қаржылық
Цель изучения: учета и финансовой
есептілік мүдделі тұлғалардың қаржы
отчетности является обеспечение
жағдайы, қызметінің нәтижелері және жеке
заинтересованных лиц полной и достоверной
кәсіпкерлер мен ұйымдардың қаржылық
информацией о финансовом положении,
жағдайы туралы толық және сенімді
результатах деятельности и изменениях в
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.
финансовом положении индивидуальных
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
предпринимателей и организаций.
Қаржылық қызметті есепке алу мен талдаудың Краткое содержание основных разделов:
ғылыми ізденістерінің қазіргі заманғы
Современная методология научного поиска
әдістемесі. Бухгалтерлік есеп және тәжірибеде по учету и анализу финансовой деятельности.
қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар.
Современные информационные технологии в
Бухгалтерлік есепті және басқару жүйесін
бухгалтерском учете и практике. Анализ
есепке алуды талдау. Экономикалық және
системы бухгалтерского и управленческого
қаржылық талдау әдіснамасы. Қаржылық
учета. Методика экономического и
есептіліктің және есептіліктің перспективті
финансового анализа. Перспективные
мәселелері. Кәсіпорын аудитінің мәселелері.
вопросы финансового учета и отчетности.
Зерттеу тәжірибесі.
Проблемы аудита деятельности предприятии.
Күтілетін нәтиже: бухгалтерлік теория мен
Исследовательская практика.
әдіснаманы оның дамуының негізгі
Ожидаемые результаты:
компоненттері ретінде білу; • бухгалтерлік
знание
теории
и
методологии
есеп теориясы мен есептік әдістердегі
бухгалтерского
учета
как
основные
айырмашылықтарды түсіну; - қазіргі кезеңде
составляющие его развития; • - понимание
ҚР бухгалтерлік есептің даму
различий теории бухгалтерского учета и
тұжырымдамасын түсіну; • қазіргі
метода бухгалтерского учета; • - понимание
бухгалтерлік есеп тұжырымдамасын түсіну,
концепции развития бухгалтерского учета в

оларды қалыптастыру және дамыту.
Құзіреті: Магистранттар, атап айтқанда,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің
қызметі туралы ақпаратты қалыптастырудың
мүдделері бар сыртқы және ішкі мүдделі
иелер, инвесторлар, кредиторлар, мемлекеттік
органдар

РК на современном этапе; • - понимание
современной
концепции
бухгалтерского
учета, их становление и развитие.
Компетенции: магистранты приобретут
навыки в частности, функции формирования
информации о деятельности хозяйствующих
субъектов, полезной для принятия
экономических решений заинтересованными
внешними и внутренними пользователями
собственниками, инвесторами, кредиторами,
органами государственной власти
ТК 3.3
КВ 3.3
Пәннің шифры: ZhZhBE 5207
Шифр дисциплины: UURZ 5209
Пән атауы: Шығыс пен шығындардың
Название дисциплины: Управленческий
басқару есебі
учет расходов и затрат
Пререквизитттері: Баланс жүргізу
Пререквизиты:Балансоведение
Постреквизиттері: Соттық және бухгалтерлік Постреквизиты:Судебно-бухгалтерская
экспертизасы
экспертиза.
Мақсаты: тиімді басқару шешімдерін
Цель изучения: формирование у
қабылдау үшін магистранттардың және
магистрантов методологии и универсальных
практикалық білімді әмбебап әдістемесі
практических знаний для принятия
қалыптастыру
эффективных управленческих решений
Пәнге берілген қысқаша
Краткое содержание основных разделов:
сипаттама:Фискалдық органдардың
Организация и задачи бухгалтерского учета
Қазақстан мемлекеттік бюджет есепке алуды
исполнения государственного бюджета РК в
ұйымдастыруды және міндеттері. Принциптері финансово-бюджетных органах. Принципы и
мен бухгалтерлік есеп және қаржылық
основные качественные характеристики
есептіліктің негізгі сапалық сипаттамалары.
бухгалтерского учета и составления
Мемлекеттік мекеменің есептік саясатының
финансовой отчетности. Основные положения
негізгі жағдайлары. Орталықтандырылған
Учетной политики государственных учреждений.
жабдықтау ұзақ мерзімді активтер мен
Порядок учета операций по централизованному
қоғамдық институттардың түгендеу
снабжению долгосрочными активами и запасами
операциялардың емдеу .Қаржы есептілігін
государственных учреждений. Правила
дайындау және ұсыну мерзімдерін. Ақшалы
составления и представления финансовой
ақы-пұл және оның баламалары. Дебиторлық
отчетности. Денежные средства и их
және кредиторлық қарыз. Босалқы қорлардың эквиваленты. Дебиторская и кредиторская
есебі. Негізгі ақы-пұлдың есебі. Биологиялық
задолженность. Учет запасов. Учет основных
активтің есебі. Жалдамалық операциялар.
средств. Учет биологических активов.
Табыс және шығындар. Ұйғарым оценочных
Арендные операции. Доходы и расходы.
міндеттеме, шартты міндеттемелердің және
Определение оценочных обязательств,
шартты активтердің. Қаржыла- және
условных обязательств и условных активов.
резервтер. Есептің жеке ұстанымдары.
Финансирование и резервы. Отдельные
Күтілетін нәтиже: магистрант зерттеу
принципы учета.
нәтижесінде:
Ожидаемые результаты: в результате
- шығындардың толық таратуымен өнiмнiң
изучения дисциплины магистрант должен:
өзiндiк құнының калькуляция негiзгi
знать калькуляции себестоимости
терминдер және басқару есебiнiң ұғымы бiлуге продукции с полным распределением затрат
бiлу;
знать основные термины и понятия
- анықтаманы толтыруға, операциялар,
управленческого учета;
сымдар, есептеулердiң журналдарымен жұмыс уметь заполнять справочники, работать
iстеуге, әр түрлi есеп беру құжаттарын
с журналами операций, проводок, расчетов,
қалыптастыруы, есептердi талдау білуі тиіс.
формировать различные отчетные документы,

Құзіреті:магистранттап шығындарды
оңтайландыру мақсатында шаруашылық
жүргiзушi субъектiлердiң жұмыс істеуін
арттыру үшін резервтерді анықтау дағдыларын
сатып алады.
ТК 3.2
Пәннің шифры: BEEM 5209
Пән атауы: Банктегі есеп пен есептіліктің
мәселелері
Пререквизитттері: Кәсіпорынның салық
есептілігі
Постреквизиттері: Қаржы институттарының
есебі мен аудиті
Мақсаты:басқарушылық шешiмдердi
қабылдану үшiн қаржы есеп беруiн талдаудың
негiзгi бағыттары сонымен бiрге ал теориялық
бiлiмдер және банктердiң есеп саясатының
ұйымы арналған банктердiң маман қажеттi
жаттығу дағдыларын жиынтық беруге болып
табылады.
Пәнге берілген қысқаша сипаттама:
Ақшалай қаржылар. Мүлiктiң ахуал және
қимылы. Өткiзуден тыс табыстар мен
шығындар. Оңқа белсендiлiкпен бақылау және
басқару. Бухгалтерлiк есеп халықаралық
стандарттар.
Күтілетін нәтиже: белсендiлiктiң тиiмдiлiгiн
жоғарылату бойымен кепiлдемелердi
жадағайла және әзiрлеу оңқалардағы есеп,
есептiк процестi ұйымның ретiнiң меңгеруi,
құрастыру Бух банктiк мекемелердегi
бухгалтерлiк есептiң әдiстемесi, теориялық,
әдiстемелiк, заңға сүйенген және ұйымдастыру
негiздерiнiң игеруiне ие болу.
Құзіреті: сандық мәлiметтердiң көздерi,
есептеулердi әдiс теориялық материалды
бiлiм, түсiндiру, оңқалардағы есеп берудiң
құрастыруы үшiн негiзгi қорытындылар,
қосымша бiлiмдер, дағдыларды алу қажеттi
сипаттау.

анализировать состояние счетов.
Компетенции: магистранты приобретут
навыки выявления резервов повышения
эффективности функционирования
хозяйствующих субъектов с целью
оптимизации затрат.
КВ 3.3
Шифр дисциплины: PUOB 5209
Название дисциплины: Проблемы учета и
отчётности в банках
Пререквизиты:Налоговая отчетность
предприятия
Постреквизиты: учет и аудит в финансовых
институтах,
Цель изучения: дать магистрантам
совокупность методологических знаний и
практических навыков, необходимых
специалистам банков по организации
учетной политики банков, а также основных
направлений анализа финансовой отчетности
для принятия управленческих решений.
Краткое содержание основных разделов:
Денежные средства. Состояние и движение
имущества. Доходы и расходы. Контроль и
управление деятельностью банка.
Международные стандарты бухгалтерского
учета.
Ожидаемые результаты: овладеть
методикой бухгалтерского учета в банковских
учреждениях, освоение теоретических,
методологических, правовых и
организационных основ бухучета, усвоение
порядка организации учетного процесса в
банках, формулирование выводов и
разработка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности.
Компетенции: знание теоретического
материала, объяснение источников цифровых
данных, методы расчетов, сформулировать
основные выводы, приобретению
дополнительных знаний, навыков
необходимых для составления отчетности в
банках.

