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Кіріспе 

 

Элективті пәндер каталогы оқытудың кредиттік жүйесі бойынша 

құрастырылады. Элективті пәндер каталогы жүйеленген таңдау бойынша 
пәндер тізімін және олардың қысқа сипаттамасын қарастырады. 

Магистрант мамандықтардың міндетті компонент/жоғары оқу орны 

компонентінің  пәндерін меңгерумен қатар, ұсынылып отырған таңдау 

бойынша пәндерді таңдап алуы тиіс. 
Элективті пәндерді таңдауға эдвайзер кеңес береді. Магистрант 

эдвайзермен бірлесе отырып, магистранттың жеке оқу жоспарын құру үшін 

пәндерге жазылу нысанын толтырады.  
Құрметті магистрант! Білім беру траекториясының біртұтастығының 

ойластырылуы Сіздің болашақта маман ретінде кәсіби дайындығыңыздың 

деңгейіне ықпал ететінін есте сақтауыңыз керек. 

 

Введение 

 

При кредитной технологии обучения разрабатывается каталог 
элективных дисциплин, который представляет собой систематизированный 

перечень дисциплин компонента по выбору и содержит краткое их описание. 

Наряду с изучением дисциплин обязательного / вузовского компонента, 

магистрант должен выбрать для изучения дисциплины компонента по выбору.  
Консультации по выбору элективных дисциплин дает эдвайзер. Вместе с 

ним магистрант заполняет форму записи на дисциплины для составления ИУП 

(индивидуального учебного плана). 
Уважаемые магистранты! Важно помнить, что от того, насколько 

продуманной и целостной будет Ваша образовательная траектория, зависит 

уровень Вашей профессиональной подготовки, как будущего специалиста.  

 

Introduction  

 

At the credit technology of education the catalog of elective disciplines which 
represents the systematized list of disciplines of a component by choice and contains 

their brief description is developed. 

Along with the study of the disciplines of the compulsory/university component, 

a graduate student must choose to study the disciplines of the elective component. 
Advising on the choice of elective disciplines gives the adviser. Together with 

him a Master student fills in an enrollment form for disciplines for making up an IEP 

(individual study plan). 

Dear Master's students! It is important to remember that the level of your 
professional preparation as a future specialist depends on how thought-out and 

integral your educational pathway will be.  
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Семестр бойынша элективті пәндерді бөлу / 

Распределение элективных дисциплин по семестрам / Distribution of elective 

courses by semester 

Пәннің атауы / Наименование дисциплины /Course name 

Кредиттер 

саны / 

Кол-во 

кредитов/ 

Number of 

credits 

Академия

лық 

кезең/ 

Акад 

период/ 

Academic 

period 

Экономикадағы болжаудың статистикалық әдістері / Статистические методы 
прогнозирования в экономике / Statistical method of forecasting activity in 
economics 

4 1 

Ұлттық шоттар жүйесі/ Система национальных счетов/System of national 
accounts 

  

Тереңдетілген басқару есебі / Углубленный управленческий учет / The 
advanced managerial  account 

5 1 

Инвестициялық жобаларды талдау / Анализ инвестиционных проектов / 

Analysis of investment projects 
  

Қаржылық есептілік аудиті / Аудит финансовой отчетности / Financial 
reporting audit 

5 1 

Тиімділік аудиті / Аудит эффективности / Efficiency audit   
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1 Арналған элективтік пәндер / Элективные дисциплины/ Elective courses 
Экономикадағы болжаудың статистикалық әдістері / Статистические методы прогнозирования в экономике / Statistical method of forecasting 

activity in economics 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

статистикалық болжау әдістерін қолдану 

саласында магистранттардың теориялық 

білімдерін қалыптастыру және оларды 

әлеуметтік-экономикалық процестерді талдау 

үшін қолдану, негізгі пропорцияларды және 

заңдылықтарды анықтау. 

формирование теоретических знаний  и 

навыков  у магистрантов в области методов 

статистического прогнозирования и 

применения их для анализа социально-

экономических процессов, выявления 

основных пропорций и закономерностей. 

formation of theoretical knowledge and skills of 

undergraduates in the field of statistical 

forecasting methods and their application to the 

analysis of socio-economic processes, identifying 

the main proportions and patterns. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 -ықтималдық теориясы және математикалық 

статистика, бизнес-үдерістерді талдау және 

модельдеу әдістері, бизнес жүргізудің қазіргі 

заманғы әдістерін біледі; 

- ақпаратты өңдеу, талдау және жүйелеу үшін 

математикалық құралдарды қолданады;  

-бизнес-процестерді модельдеу, талдауға 

және жетілдіруге;  

-кәсіби қызметтің объектілерінің 

математикалық моделін құра біледі. 

 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать теорию вероятностей и 

математическую статистику, методы 

анализа и моделирования бизнес-процессов, 

современные методы ведения 

предпринимательской деятельности. 

 - применять математические 

инструментальные средства для обработки, 

анализа и систематизации информации;  

- моделировать, анализировать и 

совершенствовать бизнес-процессы;  

- строить математические модели объектов 

профессиональной деятельности. 

After successful completion of the course, 

students will be 

-- know probability theory and mathematical 

statistics, methods of analysis and modeling of 

business processes, modern methods of doing 

business. 

 - apply mathematical tools for processing, 

analyzing and systematizing information;  

- model, analyze and improve business processes;  

- to build mathematical models of professional 

activity objects.  

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Әлеуметтік-экономикалық процестерді 

болжау: пән және әдіс. Корреляциялық-

регрессиялық талдау. Регрессиялық талдау. 

Көп өлшемді регрессиялық талдау. 

Регрессиялық модельдерді талдау және 

қолдану. Уақыт сериясы. Уақыт серияларын 

талдау. Регрессиялық теңдеулер жүйесі. 

Прогнозирование социально-экономических 

процессов: предмет и метод. 

Корреляционно-регрессионный анализ. 

Парный регрессионный анализ. 

Многомерный регрессионный анализ. 

Анализ и использование регрессионных 

моделей. Временные ряды. Анализ 

временных рядов. Системы регрессионных 

уравнений. 

Forecasting of socio-economic processes: subject 

and method. Correlation and regression analysis. 

Pairwise regression analysis. Multivariate 

regression analysis. The analysis and use of 

regression models. Time series. Time series 

analysis. Systems of regression equations. 
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Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы 

пайдалана отырып, университеттің 

компьютерлік сыныптарында сабақтар 

өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения.  

Conducting classes in the university's computer 

labs, using appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Абаева Г.И. Абаева Г.И. Abaeva G.I. 

 

 
Ұлттық шоттар жүйесі/ Система национальных счетов/System of national accounts 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

магистранттарда статистикалық есеп пен 

есептіліктің халықаралық стандарттарының 

теориялық білімі мен практикалық 

дағдыларын қалыптастыру; макро және 

мездеңгейлерде экономика дамуының негізгі 

макроэкономикалық көрсеткіштерін бағалау 

әдіснамасын меңгеру; ішкі экономика 

шоттарын жасау және макроэкономикалық 

көрсеткіштерді статистикалық талдау 

формирование у магистрантов 

теоретических знаний и практических 

навыков международных стандартов 

статистического учета и отчетности; 

освоение методологии оценки основных 

макроэкономических показателей развития 

экономики на макро и мезоуровнях; 

составления счетов внутренней экономики и 

статистический анализ макроэкономических 

показателей 

formation of theoretical knowledge and practical 

skills of international standards of statistical 

accounting and reporting; mastering the 

methodology of assessing basic macroeconomic 

indicators of economic development at macro and 

meso levels; compilation of domestic economic 

accounts and statistical analysis of 

macroeconomic indicators 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - елдің (өңірдің, елдер тобының) әлеуметтік-

экономикалық әлеуетінің негізгі 

экономикалық көрсеткіштерін және оның 

компоненттерін білу: еңбек, материалдық - 

техникалық, табиғи-ресурстық, қаржылық, 

ғылыми және т. б., оларды есептеу және 

талдау әдістемесін; экономикалық қызметте 

ресурстар мен шығындарды пайдаланудың 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау 

әдіснамасын; экономика дамуының 

әлеуметтік-экономикалық нәтижелерін 

бағалау және талдау, жекелеген 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать основные экономические показатели 

социально-экономического потенциала 

страны (региона, группы стран) и его 

компоненты: трудового, материально-

технического, природно- ресурсного, 

финансового, научного и др., методику их 

расчета и анализа; методологию оценки 

социально-экономической эффективности 

использования ресурсов и затрат в 

экономической деятельности; методологию 

оценки и анализа социально-экономических 

результатов развития экономики, выявления 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know the main economic indicators of socio-

economic potential of the country (region, group 

of countries) and its components: labor, material 

and technical, natural resource, financial, 

scientific, etc., the methodology of their 

calculation and analysis; methodology of 

evaluation of socio-economic efficiency of the use 

of resources and costs in economic activity; 

methodology of evaluation and analysis of socio-

economic results of economic development, 

identifying the influence of individual factors on 

these results; 



 8 

факторлардың осы нәтижелерге әсерін 

анықтау әдіснамасын біледі; 

- экономиканың дамуының әлеуметтік-

экономикалық нәтижелеріне қол жеткізудегі 

экономиканың әрбір қызмет түрінің, 

секторының, шаруашылық жүргізуші 

субъектісінің үлесін бағалай біледі; қандай да 

бір нәтижеге қол жеткізуге байланысты 

шығындарды анықтайды; Әлемдік 

практикада экономиканың және оның 

нәтижелерінің кешенді, өзара байланысты 

сипаттамасы үшін пайдаланылатын ұлттық 

шоттар (ҰШЖ) жүйесі негізінде 

экономикалық процестердің статистикалық 

модельдерін жасайды; әлеуметтік-

экономикалық проблематиканың 

статистикалық аспектілері бойынша өз 

көзқарасын логикалық сауатты білдіреді 

және дәлелдейді; ғылыми және оқу 

әдебиеттерімен өз бетінше жұмыс істейді; 

әлеуметтік - экономикалық қатынастарды 

талдау кезінде статистикалық 

терминологияны еркін пайдаланады. 

- микро - және макро деңгейде экономикалық 

процестер мен құбылыстарды сипаттайтын 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерді 

есептеу мен талдаудың, Ұлттық шоттар 

жүйесін пайдалану негізінде экономикалық 

процестердің статистикалық модельдерін 

жасаудың қазіргі заманғы әдістемелерін 

меңгереді 

влияния отдельных факторов на эти 

результаты; 

 - оценивать вклад каждого вида 

деятельности, сектора, хозяйствующего 

субъекта экономики в достижение 

социально-экономических результатов 

развития экономики; определять затраты, 

связанные с достижением того или иного 

результата; составлять статистические 

модели экономических процессов на основе 

системы национальных счетов (СНС), 

используемой в мировой практике для 

комплексной, взаимосвязанной 

характеристики экономики и ее результатов; 

логически грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения по 

статистическим аспектам социально-

экономической проблематики; 

самостоятельно работать с научной и 

учебной литературой; свободно оперировать 

статистической терминологией при анализе 

социально- экономических отношений. 

-  применять современные методики расчета 

и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне, составления 

статистических моделей экономических 

процессов на основе использования системы 

национальных счетов. 

 - evaluate the contribution of each activity, sector, 

economic agent in achieving socio-economic 

results of economic development; determine the 

costs associated with achieving a particular result; 

make statistical models of economic processes 

based on the system of national accounts (SNA) 

used in world practice for comprehensive, 

interrelated characteristics of the economy and its 

results; logically express and argue their views on 

statistical aspects of socio-economic development 

- apply modern methods of calculation and 

analysis of socio-economic indicators 

characterizing economic processes and 

phenomena at micro- and macro level, compiling 

statistical models of economic processes based on 

the system of national accounts. 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

ҰШЖ құрудың әдіснамалық принциптері. 

ҰШЖ мақсаты мен құрамы. Инвестициялар 

мен трансферттер көрсеткіштері. Есебінен 

"Өндіру". "Табыстарды қалыптастыру" шоты. 

Методологические принципы построения 

СНС. Цели и состав СНС. Показатели 

инвестиций и трансфертов. Счет 

«Производство». Счет «Образование 

Methodological principles of the construction of 

the SNA. The goals and composition of SNA. 

Indicators of investments and transfers. 

Production account. Generation of income" 
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"Кірістерді бөлу" шоты. "Кірістерді 

пайдалану" шоты. "Күрделі шығындар" 

шоты. "Өнімдер мен қызметтер" шоты. 

"Өнімдер мен қызметтер" шоты. "Қаржылық 

шот". ҰШЖ-дағы ұлттық байлықтың 

көрсеткіштері. 

доходов». Счет «Распределение доходов». 

Счет «Использование доходов». Счет 

«Капитальные затраты». Счет «Продукты и 

услуги». Счет «Продукты и услуги». 

«Финансовый счет». Показатели 

национального богатства в СНС. 

account. Income Distribution Account. Account 

"Use of Income". The "Capital Outlay" account. 

The "Products and Services" account. "Products 

and services" account. "Financial account." 

Indicators of national wealth in the SNA. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы 

пайдалана отырып, университеттің 

компьютерлік сыныптарында сабақтар 

өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения.  

Conducting classes in the university's computer 

labs, using appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Абаева Г.И. Абаева Г.И. Abaeva G.I. 

 

 
Тереңдетілген басқару есебі / Углубленный управленческий учет / The advanced managerial  account 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

кәсіпорында бухгалтерлік есеп жүргізуді 

ұйымдастыруда теориялық білімдер мен 

практикалық дағдыларды қалыптастыру, 

кәсіпорынды оперативті басқару, 

операциялық бақылау және оның тиімділігін 

бағалау, кәсіпорынның дамуын жоспарлау 

және үйлестіру мақсатында ішкі 

тұтынушыларға толық ақпаратты дайындау 

және ұсыну. 

формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации 

бухгалтерского управленческого учета на 

предприятии, подготовке и представлению 

полной информации внутренним 

пользователям в целях оперативного 

управления предприятием, оперативного 

контроля и оценки результатов его работы, 

планирования и координации развития 

предприятия. 

formation of theoretical knowledge and practical 

skills in the organization of management accounting 

at the enterprise, preparation and presentation of 

full information to internal users for the purpose of 

operational management of the enterprise, 

operational control and evaluation of the results of 

its work, planning and coordination of enterprise 

development. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- басқарушылық есеп жүргізудегі ақпараттық 

сүйемелдеудегі басқарушылық есептің рөлі, 

басқарушылық есепке алудың мінез-құлқы, 

ұйымдастырушылық және әлеуметтік 

аспектілері, шығыстарды есепке алу мен 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать роль управленческого учета в 

информационном обеспечении процесса 

управления, поведенческие, 

организационные и социальные аспекты в 

управленческом учете, современные 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know the role of management accounting in 

information support of management process, 

behavioral, organizational and social aspects in 

management accounting, modern methods of cost 

accounting and costing; 
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есептеудің заманауи әдістерін біледі; 

- қысқа және ұзақ мерзімді перспективада 

шығындарды есепке алудың қазіргі заманғы 

әдістерін және шешімдерді қабылдау 

ұстанымын есептеу арқылы есептеулерді 

жүргізе біледі; 

-теңдестірілген көрсеткіштер мен 

бюджеттеудің негіздерін қолданады. 

методы учета затрат и калькулирования; 

- выполнять расчеты с использованием 

современных методов учета затрат и 

калькулирования с позиции принятия 

решений в краткосрочном и долгосрочном 

периоде; 

- использовать сбалансированные 

показатели и бюджетирование. 

- to perform calculations using modern methods of 

cost accounting and calculating from the position of 

decision making in the short and long term; 

- use balanced indicators and budgeting. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Белгісіздік бойынша іс-әрекеттер теориясы, 

терең басқарушылық есептің 

ұйымдастырушылық және әлеуметтік 

аспектілері. Стратегиялық басқару, 

стратегиялық есеп және олардың терең 

басқарушылық есепке әсері. Мәмілелер 

негізінде шығындарды және басқаруды 

есептеу. Шешімдер қабылдау шығындар 

туралы ақпарат. Инвестициялық шешімдер 

және басқаруды басқару жүйесі. Стратегия, 

теңгерімді өнімділік көрсеткіштері және 

стратегиялық пайда талдау. Сапа, уақыт 

факторы және шектеу теориясы. Күтілетін 

нәтиже. 

Теория действий в условиях 

неопределенности, организационные и 

социальные аспекты углубленного 

управленческого учета. Стратегическое 

управление, стратегический учет и их 

влияние на углубленный управленческий 

учет. Калькулирование себестоимости и 

менеджмент, основанный на операциях. 

Информация о затратах для принятия 

решений. Инвестиционные решения и 

системы управленческого контроля. 

Стратегия, система сбалансированных 

оценочных показателей и стратегический 

анализ прибыли. Качество, фактор 

времени и теория ограничений. 

Ожидаемый результат. 

Theory of action under uncertainty, organizational 

and social aspects of in-depth management 

accounting. Strategic management, strategic 

accounting and their impact on in-depth 

management accounting. Costing and operations-

based management. Cost information for decision 

making. Investment decisions and management 

control systems. Strategy, balanced scorecard, and 

strategic profit analysis. Quality, time and 

constraint theory. Expected results. 

 

 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Тиісті бағдарламалық жасақтаманы 

пайдалана отырып, университеттің 

компьютерлік сыныптарында сабақтар 

өткізу. 

Проведение занятий в компьютерных 

классах университета, с использованием 

соответствующего программного 

обеспечения.  

Conducting classes in the university's computer 

labs, using appropriate software. 

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жапаров К.Ж. Жапаров К.Ж. Zhaparov K.Zh. 
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  Инвестициялық жобаларды талдау / Анализ инвестиционных проектов / Analysis of investment projects  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

кәсіпорынның инновациялық қызметі 

саласындағы магистранттар арасында 

теориялық білімді қалыптастыру,осы 

саладағы басқару шешімдерін қабылдау, 

сондай-ақ инновациялық жобалардың 

тиімділігін жобалау және бағалау бойынша 

тәжірибелік дағдыларды меңгеру,оларды 

мемлекеттік басқарудың барлық 

деңгейлерінде қаржыландырудың жолдарын 

таңдау. 

формирование теоретических знаний  у 

магистрантов в области инновационной  

деятельности предприятия, принятия 

управленческих решений в данной сфере, а 

также приобретение практических 

навыков по проектированию и оценке 

эффективности инновационных проектов, 

выборе способов их финансирования на 

всех уровнях управления. 

formation of theoretical knowledge of 

undergraduates in the field of innovative activity of 

the enterprise, making managerial decisions in this 

area, as well as acquisition of practical skills in 

designing and assessing the effectiveness of 

innovative projects, the choice of methods of 

financing at all levels of management. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

- инновациялық жобалаудың құрылымы мен 

кезеңдерін, инновацияларды бағалаудың 

әдіснамалық тәсілдерін, жобалық 

қаржыландырудың тәсілдері мен көздерін 

біледі;  

- қажет инновациялық инвестициялар 

саласындағы шешімдерді негіздеу үшін 

белгілі бір міндеттерді шешуде, пәндерді оқу 

үдерісінде алынған теориялық білімдерді 

қолданады; 

После успешного завершения курса 

обучающиеся будут 

- знать структуру и этапы инновационного 

проектирования, методические подходы к 

оценке инноваций, способы и источники 

финансирования проектов;  

- применять теоретические знания, 

полученные в процессе изучения 

дисциплины, при решении конкретных 

задач по обоснованию решений в области 

инновационного инвестирования; 

 

After successful completion of the course, 

students will be 

- know the structure and stages of innovative 

design, methodological approaches to the 

assessment of innovation, methods and sources of 

project financing;  

- to apply theoretical knowledge acquired in the 

course of the discipline, in solving specific 

problems to justify decisions in the field of 

innovative investment 

 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 

Инновациялар мен инновациялар 

тұжырымдамасы. Инновациялық қызметті 

мемлекеттік қолдау.Инновациялық процестің 

мазмұны мен құрылымы.Инновациялық 

жоба.Инновациялық жобаның тиімділігі. 

Инновациялық жобаның бизнес-жоспары. 

Инновациялық жобалардың тиімділігін 

бағалау әдістері. Инновациялық жобаны 

тәуекелдерді бағалау әдістері. Инновациялық 

жобаларды әртүрлі іске асыру уақыттарымен 

Понятие инноваций и инновационной 

деятельности. Государственная поддержка 

инновационной деятельности. Содержание 

и структура инновационного процесса. 

Инновационный проект. Эффективность 

инновационного проекта. Бизнес-план 

инновационного проекта. Методы оценки 

эффективности инновационных проектов. 

Методы оценки риска инновационного 

проекта. Сравнение инновационных 

The concept of innovation and innovation activities. 

State support for innovation activities. The content 

and structure of the innovation process. Innovation 

project. Efficiency of innovative project. Business 

plan of innovative project. Methods for assessing 

the effectiveness of innovative projects. Methods 

for assessing the risk of an innovative project. 

Comparison of innovative projects with different 

terms of implementation. Evaluation of alternative 

projects. Sources and forms of financing 
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салыстыру. Баламалы жобаларды бағалау. 

Инновацияларды қаржыландырудың көздері 

мен формалары. 

проектов с разными сроками реализации. 

Оценка альтернативных проектов. 

Источники и формы финансирования 

инноваций. 

innovation. 

 

 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Инновациялық типтегі оқу орындарынан  

тәжірибелі мамандарды шақыру көрсетілген. 

Приглашение специалистов-практиков из 

образовательных учреждений 

инновационного типа.   

Inviting practitioners from innovative educational 

institutions.   

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Байкин А.К. Абаева Г.И. Abaeva G.I. 

 

 
Қаржылық есептілік аудиті / Аудит финансовой отчетности / Financial reporting audit  

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

экономикалық өмірдің фактілерінің 

мазмұнын ашатын әдістемелер мен 

техникалық әдістердің магистранттары 

арасында теориялық білімді қалыптастыру, 

сондай-ақ аудиттің тақырыбын түсіну 

мақсатында оларға әсер ететін факторлар. 

формирование теоретических знаний  у магистрантов 

приемов и технических способов, раскрывающих 

содержание фактов хозяйственной жизни, а также 

влияющих на них факторов с целью познания 

предмета аудита. 

formation of theoretical knowledge of 

undergraduates techniques and technical 

methods, revealing the content of the 

facts of economic life, as well as the 

factors affecting them in order to 

understand the subject of the audit. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - аудиторлық практикада туындайтын 

мәселелерді шешудің ғылыми тәсілдерін, 

аудиторлық тексеру барысында туындайтын 

күрделі мәселелерді түсіндіру тәжірибесін, 

атап айтқанда аудитордың аудиттелетін 

адамның заңнаманы сақтауын Бағалау 

жөніндегі міндеттерін біледі; 

- күрделі және екіұшты нормативтік реттеуі 

бар немесе нормативтік реттеуі жоқ нақты 

практикалық жағдайды шешу жолдарын 

әзірлейді. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать разработанные  научные подходы к решению 

проблем, возникающих в аудиторской практике, 

практику толкования сложных вопросов, 

возникающих в ходе аудиторской проверки, в 

частности, обязанности аудитора по оценке 

соблюдения законодательства аудируемым лицом; 

- разрабатывать сценарии решения конкретной 

практической ситуации, имеющей сложное и 

неоднозначное нормативное регулирование, или не 

имеющей нормативного регулирования 

After successful completion of the 

course, students will be 

- know the developed scientific 

approaches to solving problems arising 

in the audit practice, the practice of 

interpretation of complex issues arising 

in the course of the audit, in particular, 

the auditor's responsibility to assess 

compliance with the law by the auditee; 

- develop scenarios for solving a 

specific practical situation with complex 

and ambiguous regulatory regulation or 

with no regulatory regulation 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
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Әлеуметтік аудит функциясы. Аудиторлық 

қызметтер нарығындағы бәсекелестік. 

Аудитордың тәуелсіздігі: тәсілдер мен 

өлшемдер. Аудит: дағдарыс сабақтары. 

Сәйкестікті бағалау. Іскери аудит. Қаржылық 

есептілікті бұрмалау: себептері мен белгілері. 

Аудиторлық дәлелдерді алудың қазіргі 

әдістері және оларды бекіту. Аудиттің 

сапасы мен тиімділігін бағалау. Ілеспе және 

басқа қызметтер. 

Социальная функция аудита.  Конкуренция на рынке 

аудиторских услуг. 

Независимость аудитора: подходы и критерии. 

Аудит: уроки кризиса .  Оценка соблюдения 

законодательства.  Аудит бизнеса. Искажение 

бухгалтерской отчетности: причины и признаки. 

Современные методы получения аудиторских 

доказательств и их фиксации. Оценка качества и 

эффективности аудита. 

Сопутствующие и прочие услуги. 

The social function of auditing.  

Competition in the market of audit 

services. 

Auditor independence: approaches and 

criteria. Audit: lessons from the crisis.  

Assessment of statutory compliance.  

Auditing of business. Distortion of 

accounting statements: causes and 

signs. Modern methods of obtaining 

audit evidence and fixing it. Assessing 

the quality and effectiveness of the 

audit. 

Related and other services. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Инновациялық типтегі оқу орындарынан  

тәжірибелі мамандарды шақыру көрсетілген. 

Приглашение специалистов-практиков из 

образовательных учреждений инновационного типа.   

Inviting practitioners from innovative 

educational institutions.   

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Васильчук Е.В. Васильчук Е.В. Vasilchuk E.V. 

 

 
Тиімділік аудиті / Аудит эффективности / Efficiency audit 

Оқу мақсаты / Учебная цель/ Purpose 

мемлекеттік қаражатты пайдалану 

тиімділігінің аудиті саласында дағдыларды 

қалыптастыру. 

формирование навыков  в области аудита 

эффективности использования государственных 

средств. 

formation of skills in the field of 

auditing the effectiveness of the use of 

public funds. 

Оқыту нәтижесі / Результаты обучения / Learning outcomes 

Курсты сәтті аяқтағаннан кейін 

білімалушылар 

 - тиімділік аудитінің кезеңдерін біледі; 

- пән бойынша оқу процесінде алынған 

теориялық білімдерді қолданады, сонымен 

қатар аудиторлық шешімдерді негіздеу үшін 

нақты тапсырмаларды шешімді. 

После успешного завершения курса обучающиеся 

будут 

- знать этапы аудита эффективности;  

- применять теоретические знания, полученные в 

процессе изучения дисциплины, при решении 

конкретных задач по обоснованию решений в области 

аудита эффективности. 

After successful completion of the 

course, students will be 

- to know the stages of performance 

audit;  

- apply theoretical knowledge gained in 

the course of the discipline, in solving 

specific problems to justify decisions in 

the field of performance auditing. 

Курстың қысқаша мазмұны / Краткое содержание курса/ Course summary 
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Мемлекеттік органдардың тиімділігі 

аудитінің объектілері мен міндеттері. 

Мемлекеттік органдардың тиімділігін 

бағалау критерийлерінің көрсеткіштері мен 

түрлері. Орталық мемлекеттік органдардың 

тиімділігін бағалау. Жергілікті атқарушы 

органдардың тиімділігін бағалау. 

Мемлекеттік органдардың тиімділігі 

аудитінің нәтижелерін орындау. 

Объекты и задачи аудита эффективности 

деятельности государственных органов. Показатели и 

виды критериев оценки эффективности деятельности 

государственных органов. Оценка эффективности 

деятельности центральных государственных органов. 

Оценка эффективности деятельности местных 

исполнительных государственных органов. 

Оформление результатов аудита эффективности 

деятельности государственных органов. 

Objects and tasks of auditing the 

effectiveness of public authorities. 

Indicators and types of criteria for 

evaluating the effectiveness of public 

authorities. Assessment of performance 

efficiency of central state bodies. 

Assessment of performance efficiency 

of local executive state bodies. 

Registration of the results of auditing 

the effectiveness of state bodies. 

Пәннің ерекшеліктері / Особенности дисциплины/ Course features 

Инновациялық типтегі оқу орындарынан  

тәжірибелі мамандарды шақыру көрсетілген. 

Приглашение специалистов-практиков из 

образовательных учреждений инновационного типа.   

Inviting practitioners from innovative 

educational institutions.   

Бағдарлама жетекшісі / Руководитель программы/ Programme manager 

Жапаров К.Ж. Васильчук Е.В. Vasilchuk E.V. 

 

 

 

 

 


