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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М04107 Есеп және аудит/Учет и аудит/Accounting and audit  

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7M04 Бизнес, басқару және құқық / Бизнес, управление и 

право/ Business, Management and Law 

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

7М041 Бизнес және басқару/ Бизнес и управление/ Business 

and management  

 

М073 Аудит және салық салу/ Аудит и налогообложение/ 

Audit and Taxation 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 
NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 
Training period 

1 жыл/ 1 год/1 year 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский и русский / kazakh and russian 

 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loan     

volume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 60/ Aca-

demic credits 60 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Бухгалтерлік есеп, экономикалық талдау және аудит саласында экономика мен бизнестің түрлі 

салалары үшін жоғары білімді кадрларды тереңдетілген кәсіби дайындықпен дайындау. 



Подготовка высокообразованных кадров в области бухгалтерского учета, экономического 

анализа и аудита для различных отраслей экономики и сферы бизнеса, обладающих 

углубленной профессиональной подготовкой. 

Preparation of highly educated personnel in the field of accounting, economic analysis and audit for var-

ious sectors of the economy and business, with in-depth professional training. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«7М04107  Есеп и аудит» білім беру бағдарламасы бойынша Бизнес және басқару магистрі 

Магистр бизнеса и управления по образовательной программе «7М04107 Учет и аудит» 

Master of Business and Management in the educational program «7M04107  Accounting and аudit» 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Бас бухгалтер, қаржы талдаушысы, қаржы директоры, аудитор, консультант, экономист, 

әкімшілік органдардың маманы, есеп бойынша менеджер, ғылыми қызметкер, ЖОО 

оқытушысы, колледж оқытушысы. 
Главный бухгалтер, финансовый аналитик, финансовый директор, аудитор, консультант, экономист, 
специалист административных органов, менеджер по учету, научный сотрудник, преподаватель ву-

за, колледжа 

Chief accountant, financial analyst, financial director, auditor, consultant, economist, administrative 

specialist, accounting manager, researcher, university or college lecturer 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

Қызмет түріне, меншік түріне немесе көлеміне қарамастан кәсіпорындар мен фирмалар, 

экономиканың әртүрлі салаларының ұйымдары: министрліктер мен ведомстволар, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті, ҚР ҰЭМ Статистика 

комитеті, басқару органдары, ғылыми-зерттеу ұйымдары, консалтингтік ұйымдар, банк жүйесі, 

ЖОО мен колледждер. 
Предприятия и фирмы независимо от вида деятельности, размера или форм собственности,  
организации различных отраслей экономики: министерства и ведомства, Комитет государственных 
доходов Министерства финансов Республики Казахстан, Комитет по статистике МНЭ РК, органы 

управления, научно-исследовательские организации, консалтинговые организации, банковская 
система, вузы и колледжи. 

Enterprises and firms regardless of the type of activity, size or form of ownership, organization of vari-

ous sectors of the economy: ministries and departments, State Revenue Committee of the Ministry of 

Finance of the Republic of Kazakhstan, Committee on Statistics of the MNE RK, governing bodies, 

research organizations, consulting organizations, banking system, universities and colleges. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- бухгалтерлік жазбалардың заңнамалық және нормативтік актілермен сәйкестігін тексеру, 

сондай-ақ кеңес беру қызметтерін (аудит және консалтингтік қызмет) ұсыну; 

- бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік; 

- бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік қызмет) 

- есептік-конструкторлық қызмет субъектілерінің, сақтандыру компанияларының, екінші 

деңгейдегі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржы қызметінің стратегиясы мен 

тактикасын бағалау мен талдауды көздейді; кәсіпорынның, коммерциялық банктердің 

қаржылық жағдайын бағалау бойынша есептерді жүзеге асыру; инвестициялық жобалардың 

тиімділігін бағалау, заемшылардың кредиттік қабілеттілігін талдау. 

- осы мамандық бойынша білім беру қызметі ұйымдарда, мектептерде, лицейлерде, 

колледждердегі аудиторлық ұйымдарда бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша оқыту 

курстарымен байланысты; 
- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, 

а также оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность);  

- ведение бухгалтерского, налогового учета и составление отчетности; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-

методическая деятельность) 



- оценка и анализ стратегии и тактики финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, 

страховых компаний, банков второго уровня, рынка ценных бумаг; осуществление расчетов 

по оценке финансового состояния предприятия, коммерческих банков; оценка 

эффективности инвестиционных проектов, анализу кредитоспособности заемщиков.  

- образовательная деятельность по данной специальности связана с функциями 

преподавания курсов по бухгалтерскому учету в организациях, аудиту организации в 

школах, лицеях, колледжах. 
-cultural and educational (in organizations and cultural institutions); 

- research (work in university laboratories, research institutes, libraries, archives, museums); 

- organizational and managerial (in government bodies, local, regional and republican self-government); 

- educational (pedagogical); 

- expert and analytical (work in analytical centers of public and state organizations); 

- educational (in secondary and secondary specialized educational institutions, gymnasiums and lyce-

ums, in higher educational institutions) 

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- бухгалтерлік есептің заңнамалық және нормативтік актілерге сәйкестігін, сондай-ақ кеңес 

беру қызметін (аудиторлық және консалтингтік қызмет) ұсынуды тексеру;  

- бухгалтерлік және қаржылық есептілік; 

- шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындау; 

- салық есептілігін дайындау және салық декларациясын толтыру; 

-бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілерді әзірлеу (нормативтік-әдістемелік 

қызмет) 

Осы білім беру бағдарламасы бойынша кәсіптік қызметтің келесі түрлеріне рұқсат етіледі:  

- есеп айырысу және жобалау қызметі шаруашылық жүргізуші субъектілердің, сақтандыру 

компанияларының, екінші деңгейлі банктердің, бағалы қағаздар нарығының қаржылық 

қызметінің стратегиялары мен тактикасын бағалау мен талдауды; кәсіпорынның, 

коммерциялық банктердің қаржылық жағдайын бағалау үшін есептеулер жүргізу; 

инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау, қарыз алушылардың несиелік қабілетін 

талдау. 

-бақылау мамандығының берілген тапсырмаларын орындау тиімділігін талдау мен 

бағалауға байланысты осы мамандықтағы аналитикалық қызмет. 

- ұйымдарда бухгалтерлік есеп және аудит мәселелері бойынша кеңес берумен байланысты 

кеңес беру қызметі. 
- проверка соответствия ведения бухгалтерского учета законодательно-нормативным актам, 

а также оказание консультативных услуг (аудиторская и консалтинговая деятельность); 

- ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности;  

- составление консолидированной финансовой отчетности;  

- составление налоговой отчетности и заполнение деклараций по налогам; 

- разработка нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет (нормативно-

методическая деятельность) 

Функции профессиональной деятельности по данной образовательной программе, также 

допускают следующие их виды: 

-расчетно-проектная деятельность предусматривает оценку и анализ стратегии и тактики 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, страховых компаний, банков второго 

уровня, рынка ценных бумаг; осуществление расчетов по оценке финансового состояния 

предприятия, коммерческих банков; оценка эффективности инвестиционных проектов, ана-

лизу кредитоспособности заемщиков. 

- аналитическая деятельность по данной специальности связана с анализом и оценкой эф-

фективности выполнения порученных заданий объекта управления.  

- консультационная деятельность связана с оказанием консультации по вопросам учета и 

аудита в организациях. 



- checking compliance of bookkeeping with legislative and regulatory acts, as well as advisory services 
(auditing and consulting activities); 
- keeping of accounting records and preparation of financial statements; 
- preparation of the consolidated financial statements; 
- preparation of tax reports and filling in tax declarations; 

- elaboration of normative acts, regulating accounting (normative-methodical activity). 
Functions of professional activity on this educational program, also allow the following types:  
- calculating-project activity involves assessment and analysis of strategy and tactics of financial activities 
of business entities, insurance companies, second-tier banks, securities market; implementation of calcula-
tions to assess the financial condition of the enterprise, commercial banks; evaluation of the effectiveness of 
investment projects, analysis of the creditworthiness of borrowers. 
- analytical activity in this specialty is associated with the analysis and evaluation of the effectiveness of the 

implementation of the assigned tasks of the object of management. 
- consulting activity is related to the provision of advice on accounting and auditing in organizations. 

БББ бойынша оқу нәтижелері/ Результаты обучения по ОП/ EP learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті:  

ON1  Ана тілі мен шет тілінде ғылыми қарым-қатынас жасау  

ON2  Басқарушылық міндеттерді шешуде заманауи психологияның технологиялары мен 

тәсілдерін қолдану 

ON3 Микро- және макро- деңгейлерде нақты экономикалық процестерді дамыту үшін 

болжамды қалыптастыру 

ON4 Аудит пен есептілікті талдау рәсімдерінің негізгі кезеңдерін қалыптастыру және құрастыру 

ON5   Фирмалар мен компаниялардың практикалық қызметінде менеджмент құралдары мен 

әдістерін қолдану 

ON6  Әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлер негізінде басқару шешімдеріне арналған 

нұсқаларды әзірлеу 

ON7 Басқару шешімдерін қабылдау үшін бухгалтерлік, басқару және салық есептілігін 

дайындау және ақпаратты талдай білу 

ON8 Бухгалтерлік, басқару және салықтық есепке алу қызметтері, ішкі аудит және ұйымның 

мақсаттарына қол жеткізуге арналған талдауды бағалау үшін бенчмаркинг және басқа да 

рәсімдерді жүргізу 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке 

ON2 Применять технологии и подходы современной психологии в решении управленческих за-

дач 

ON3 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и мак-

роуровне 

ON4 Формировать и разрабатывать основные этапы, процедуры аудита и анализа отчетности 

ON5 Применять средства и методы менеджмента в практической деятельности фирм и компа-

ний. 

ON6  Разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе 

критериев социально-экономической эффективности 

ON7 Владеть навыками составления бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности и 

анализа учетной информации для принятия управленческих решений. 

ON8 Проводить бенчмаркинг и другие процедуры для оценки вклада служб бухгалтерского, 

управленческого и налогового учета, внутреннего аудита и анализа в достижение целей органи-

зации 

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 To carry out scientific communication in their native and foreign languages 

ON2  Apply technologies and approaches of modern psychology in solving managerial tasks 

ON3 To form forecasts for the development of specific economic processes at the micro and macro lev-

els 

ON4 To form and develop the main stages of the audit and reporting analysis procedures 



ON5  To apply the means and methods of management in the practice of firms and companies. 

ON6 Develop options for management decisions and justify their choice based on criteria of social and 

economic efficiency 

ON7 Have the skills of accounting, management and tax reporting and analysis of accounting infor-

mation for management decision-making. 

ON8 Carry out benchmarking and other procedures to assess the contribution of the accounting, man-

agement and tax accounting services, internal audit and analysis to the achievement of the organiza-

tion’s objectives 
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экономик
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пәндер 
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професси

онально-

экономич

еские 

дисципли
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General 

Модульді сәтті аяқтағаннан 
кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 8 
 
/ После успешного завершения 
модуля обучающийся будет: 
ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 8 
 
/ Upon successful completion of 
the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 5, ON 6, ON 8 

БП 
ЖООК 

ShT  
5201 

Шет тілі (кәсіби) Бұл пәнді оқу кезінде магистрлер 

оқытылатын лексикалық және 

грамматикалық тақырыптар шегінде шет 

тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас 

дағдыларын меңгереді. Кәсіби қызмет 

саласында арнайы және ғылыми әдебиетті 

түсіну дағдыларын дамытуға көп көңіл 

бөлінеді. 

2 1 ON1 

БД ВК IYa 

5201 

Иностранный 

язык (профес-

сиональный) 

При изучении данной дисциплины магистра-

ты овладевают навыками устного и письмен-

ного общения на иностранном языке в преде-

лах изучаемых лексических и грамматиче-

ских тем. Большое внимание уделяется раз-



profession

al and 

economic 

disciplines 

витию навыков понимания специальной и на-

учной литературы в сфере профессиональной 

деятельности. 

 BD UC FL 

5201 

Foreign 

Language 

(professional) 

While studying this discipline, master students 

master the skills of oral and written communica-

tion in a foreign language within the scope of the 

studied lexical and grammatical topics. Much 

attention is paid to the development of skills of 

understanding special and scientific literature in 

the sphere of professional activity. 

БП 

ЖООК 

Men 

5202 

Менеджмент Пән магистранттардың қазіргі заманғы 

ұйымдардың қызметін басқарудың теориялық 

қағидаларын, әдіснамалық негіздері мен 

әдістерін түсінуін және түсінуін қамтамасыз 

етеді. Пән менеджмент саласындағы соңғы 

ғылыми және практикалық жетістіктермен 

және менеджменттің заманауи 

көзқарастарымен танысады, магистранттар 

әлемдік масштабтағы және шағын бизнестегі 

басқару мәселелерін, ұйымдастырушылық 

мінез-құлық пен көшбасшылық стилін 

зерттейді. 

2 

 

1 

 

ON5, 

ON6, 
ON8 

БД ВК Men 

5202 

Менеджмент Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретических положений, 

методических основ и овладение методами 

управления деятельностью современных ор-

ганизаций. Дисциплина знакомит с  новей-

шими научными и практическими достиже-

ниями в области менеджмента и современных 

взглядов на менеджмент, магистранты изучат 

проблемы менеджмента в глобальном мас-

штабе и малом бизнесе, динамику организа-

ционного поведения и стилей лидерства. 



 BD UC Men 

5202 

Management The discipline provides comprehension and un-

derstanding of the theoretical provisions, meth-

odological foundations and mastering the meth-

ods of management activities of modern organi-

zations. The discipline introduces the latest sci-

entific and practical achievements in the field of 

management and modern views on management, 

undergraduates will study the problems of man-

agement on a global scale and small business, 

the dynamics of organizational behavior and 

leadership styles. 

БП 

ЖООК 

ВР 

5203 

Басқару психо-

логиясы 

Пән магистранттарға басқару 

психологиясының теориялық және 

әдіснамалық негіздерін, тұлғаның басқару 

процестері жүйесіндегі орны мен рөлі туралы 

түсінік пен түсінік береді, басқару қызметі 

мен басқарушылық әрекеттестіктің мәнін 

ашады. Магистранттар персоналды 

басқарудың қағидаттары мен әдістерін, моти-

вация теориясын, басқарушылық шешімдерді 

қабылдайды, сонымен қатар басқарушылық 

ортада көшбасшылық, көшбасшылық және 

тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын 

игереді. 

2 1  ON2 

БД ВК PU 

5203 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами теоретико-методологических 

основ психологии управления, представление 

о роли и месте личности в системе управлен-

ческих процессов, раскрывает сущность 

управленческой деятельности и управленче-

ского взаимодействия. Магистранты изучат 

принципы и методы управления персоналом, 

теории мотивации, принятия управленческих 



решений, получат навыки руководства, ли-

дерства и межличностной коммуникации в 

управленческой среде. 

  BD UC Psy 

5203 

Psychology  of 

management 

The discipline gives comprehension and under-

standing of theoretical and methodological bases 

of psychology of management, representation 

about a role and a place of the person in system 

of administrative processes, reveals essence of 

managerial activity and managerial interaction. 

Master's students will study the principles and 

methods of personnel management, theories of 

motivation, managerial decision making, will get 

skills of management, leadership and interper-

sonal communication in managerial environ-

ment. 

Жалпы 

кәсіби 

экономик

алық 

пәндер 

/Общие 

профес-

сиональ-

но-

экономи-

ческие 

дисцип-

лины/ 

General 

profes-

sional and 

economic 

disciplines 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 3, ON 7 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON 3, ON 7 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student will: 

ON 3, ON 7 

БП ТК EBSA 

5204 

Экономикадағ

ы болжаудың 

статистикалық 

әдістері 

Бұл пән статистикалық әдістерді, үлгілерді, 

өңдеуге қажетті бағдарламалық қамтамасыз 

етуді, деректерді талдауды, жоспарлауды 

және болжауды ұтымды басқару шешімдерін 

қабылдау мен қабылдау үшін кәсіби білімдер 

мен дағдыларды қалыптастырады. 

4 1 ON3 

БД КВ SMPE  

E 5204 

 

Cтатистически

е методы про-

гнозирования в 

экономике 

Данная дисциплина формирует профессио-

нальные знания и умения использования ста-

тистических методов, моделей, соответст-

вующего программного обеспечения в обра-

ботке, анализе данных, планировании и про-

гнозировании для подготовки и принятия ра-

циональных управленческих решений. 

BD CC SMFA

E 5204 

Statistical meth-

od of forecasting 

activity in eco-

nomics 

This discipline forms professional knowledge 

and skills of using statistical methods, models, 

appropriate software in data processing, analysis, 

planning and forecasting to prepare and make 

rational management decisions. 



 БП ТК UShZh  

5204 

Ұлттық шоттар 

жүйесі 

Пән тұтастай алғанда елдің экономикасын, 

сондай-ақ экономиканың жеке секторлары 

мен салаларын, экономикалық қызметтің 

түрлері, сыртқы экономикалық қатынастарды 

зерттейді. Ұлттық шоттар жүйесі - бұл 

сандық сипат тауарлар мен қызметтерді 

өндіруге арналған экономикалық 

операциялар, табыстарды оқыту, бөлу және 

пайдалану,білім беру, халықтың жинақталған 

қаражатын пайдалану және елдің қаржы 

секторындағы, экономиканың жеке 

секторлары мен секторларындағы өзгерістер. 

   

БД КВ SNS 

5204 

Система на-

циональных 

счетов 

Дисциплина изучает экономику страны в це-

лом, а также отдельные сектора и отрасли 

экономики, виды экономической деятельно-

сти, в том числе внешнеэкономические связи. 

 Система национальных счетов является ко-

личественной характеристикой экономиче-

ских операций производства продуктов и ус-

луг, образования, распределения и использо-

вания доходов, образования и использования 

сбережений и изменений финансовых акти-

вов страны, отдельных секторов и отраслей 

экономики. 

BD CC SNA 

5204 

System of 

national 

accounts 

The discipline studies the economy of the coun-

try as a whole, as well as individual sectors and 

sectors of the economy, types of economic activ-

ity, including foreign economic relations. 

 The system of national accounts is a quantitative 

characteristic of economic operations of produc-

tion of products and services, formation, distri-

bution and use of income, formation and use of 



savings and changes in financial assets of the 

country, individual sectors and sectors of the 

economy. 

 КП  

ЖООК 

КE 

5301 

Қаржылық есеп 

(ілгерілемелі) 

Пән студенттерге қаржы есептілігінің 

халықаралық стандарттарының талаптарына 

сәйкес қаржылық есептің мәнін, міндеттері 

мен функцияларын жүйелі түрде түсінуді 

түсінеді. Бухгалтерлік есепті қалыптастыру 

процесінде магистранттардың білімі мен 

дағдыларын дамытуға, сондай-ақ ҚЕХС-қа 

сәйкес негізгі қаржылық есептерді дайындау-

ды қоса алғанда, бухгалтерлік есеп пен 

есептілік жүйесін құрудың әдіснамалық 

принциптеріне көп көңіл бөлінеді. 

5 1 ON7 
 

ПД  ВК    FU 

5301 

Финансовый 

учет (продви-

нутый) 

Дисциплина дает осмысление и понимание 

магистрантами системного понимания сущ-

ности, задач и функций финансового учета 

согласно требованиям международных стан-

дартов финансовой отчетности. Большое 

внимание уделяется развитию у магистрантов 

знаний и навыков о процессе формирования 

учетной информации, а также методологиче-

ских принципах построения системы учета и 

отчетности включая подготовку основных 

финансовых отчетов в соответствии с МСФО 

PD UC FA 

5301 

Financial 

account (the 

advanced) 

The discipline provides comprehension and un-

derstanding of the master's system understanding 

of the essence, tasks and functions of financial 

accounting according to the requirements of in-

ternational financial reporting standards. Much 

attention is paid to the development of master 

students' knowledge and skills on the formation 

of accounting information, as well as methodo-



logical principles of accounting and reporting 

system including the preparation of basic finan-

cial statements in accordance with IFRS. 

 КП 

ЖООК 

USSNT 

5302 

Ұйымның 

салық 

саясатының 

негіздемесін 

талдау 

Ұйымның салық саясатын оқу осы пән 

бойынша білімді тереңдетуге мүмкіндік 

береді. Әрбір ұйым салық төлемдерін 

азайтуға мүдделі. Бұл бизнесті одан әрі да-

мыту және қаржылық тұрақтылықты арттыру 

үшін қаржы ресурстарының тиісінше 

ұлғаюын білдіреді. Бұл пәннің мәні салық 

заңнамасын қолдану кезінде салық көлемін 

анықтайтын контрагенттермен қарым-

қатынасты жүргізу және ұйымдастыру 

әдістері мен тәсілдерінің жүйесін әзірлеу бо-

лып табылады. Кәсіпорынның салық 

саясатының негізгі мақсаты салық төлеумен 

байланысты барлық шығындарды 

оңтайландыру болып табылады. 

5 1 ON7 

ПД  ВК    AONPO  

5302 

Анализ  

обоснования 

налоговой 

политики 

организации 

Изучение налоговой политики организации 

позволяет углубить знания по данной дисци-

плине. Каждая организация заинтересована в 

уменьшении налоговых выплат. Сущностью 

этой дисциплины является  разработка систе-

мы методов и приемов ведения и организации 

отношений с контрагентами, оптимизирую-

щими величину налогов при соблюдении на-

логового законодательства.  

 PD UC ARTPO 

5302 

Analysis of rea-

sons for tax pol-

icy of the organ-

ization 

The study of the tax policy of the organization 

allows you to deepen knowledge of this disci-

pline. Every organization is interested in reduc-

ing tax payments. The essence of this discipline 

is to develop a system of methods and tech-

niques of conducting and organizing relations 



with contractors, optimizing the amount of taxes 

in compliance with tax legislation. 

Есеп, 

талдау, 

аудит / 

Учет, 

анализ, 

аудит/ 

Account-

ing, analy-

sis, audit 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 4, ON 6, ON 7 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON 4, ON 6, ON 7 

/ Upon successful completion 

of the module, the student will: 

ON 4, ON 6, ON 7 

КП TК TBE 

5303 

Тереңдетілген 

басқару есебі 

Пән кәсіпорындардағы бухгалтерлік басқару 

есебін ұйымдастыру, кәсіпорынды жедел 

басқару, оның жұмысының нәтижелерін же-

дел бақылау және бағалау, кәсіпорынның да-

муын жоспарлау және үйлестіру мақсатында 

ішкі пайдаланушыларға толық ақпаратты 

дайындау және ұсыну бойынша теориялық 

білімдер мен тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастырады. 

5 1 ON6, 

ON7 

 

ПД KB   UUU 

5303 

Углубленный 

управленче-

ский учет 

Дисциплина формирует теоретические зна-

ния и практические навыки по организации 

бухгалтерского управленческого учета на 

предприятиях, подготовке и представлению 

полной информации внутренним пользовате-

лям в целях оперативного управления пред-

приятием, оперативного контроля и оценки 

результатов его работы, планирования и ко-

ординации развития предприятия. 

PD CC AМA 

5303 

The advanced 

managerial  

account 

The discipline develops theoretical knowledge 

and practical skills in the organization of man-

agement accounting at enterprises, preparation 

and presentation of full information to internal 

users in order to operational management of the 

enterprise, operational control and evaluation of 

the results of its work, planning and coordination 

of enterprise development. 

 КП TК IZhT  

5303 

Инвестициялық 

жобаларды 

талдау 

Пән экономикалық пәндерді оқу кезінде 

бұрын игерілген құзыреттілікті қалыптастыру 

және дамыту үрдісінің жалғасы болып табы-

лады,сонымен қатар кәсіпорынның 

инновациялық қызметі саласында 

  ON6 



магистранттардың теориялық білімдерін 

қалыптастыруға ықпал етеді. 

ПД КВ AIP 

5303 

Анализ инве-

стиционных 

проектов 

Дисциплина является продолжением процес-

са формирования и развития компетенций, 

осваиваемых ранее при изучении экономиче-

ских дисциплин, а также  способствует фор-

мированию теоретических знаний  у маги-

странтов в области инновационной  деятель-

ности предприятия, принятия управленческих 

решений в данной сфере, а также приобрете-

ние практических навыков по проектирова-

нию и оценке эффективности инвестицион-

ных проектов, выборе способов их финанси-

рования на всех уровнях управления. 

PD CC AIP 

5303 

Analysis of 

investment 

projects 

The discipline is a continuation of the process of 

formation and development of competencies 

mastered earlier in the study of economic disci-

plines, as well as contributes to the formation of 

theoretical knowledge in the field of innovative 

activity of the enterprise, making management 

decisions in this area, as well as acquisition of 

practical skills in designing and evaluating the 

effectiveness of investment projects, choosing 

ways to finance them at all management levels. 

КП TК KEA 

5304 

Қаржылық 

есептілік 

аудиті 

Пән нарықтық экономика жағдайында бақы-

лау функциясын дамытудағы аудиттің рөлін 

оқытады; аудит түсінігі және аудит пайда бо-

луы арнайы ғылыми білім саласы және 

әлемнің дамыған елдерінде қызмет түрі 

ретінде. Сондай-ақ осы пәнді оқу аудиторлық 

тексерулерді қалыптастыруға, жіберуге, 

аудиторлық қорытындылардың материалда-

рын пайдаланушылардың құрамына; аудиттің 

5 1 ON4, 

ON7 



талаптарға сәйкестігіне ықпал етуі мүмкін 

 ПД KB   AFО 

5304 

Аудит финан-

совой отчетно-

сти 

Дисциплина  изучает роль аудита в развитии 

функции контроля в условиях рыночной эко-

номики;  понятие аудита и  возникновение 

аудита как отрасли специальных научных 

знаний и вида деятельности в развитых стра-

нах мира. А также изучение данной дисци-

плины может  способствовать формирова-

нию,  направлению аудиторских проверок, 

состава пользователей материалов аудитор-

ских заключений; сущности аудита на соот-

ветствие требованиям. 

   

PD CC FRA 

5304 

Financial 

reporting audit 

The discipline studies the role of audit in the de-

velopment of the control function in a market 

economy; the concept of audit and the emer-

gence of audit as a branch of special scientific 

knowledge and type of activity in the developed 

countries of the world. And also the study of this 

discipline can contribute to the formation, the 

direction of audits, the composition of users of 

materials of audit reports; the essence of compli-

ance audit. 

КП TК TA  

5304 

Тиімділік 

аудиті 

Бұл пән тиімділік аудитінің мақсатын, 

объектілерін, түрлері мен мазмұнын 

зерттейді. Сондай-ақ тиімділік аудитінің 

әдістемелік негіздері; тиімділік аудитін жос-

парлау және жүргізу; есеп дайындау және 

тиімділік аудитінің нәтижелерін іске асыру; 

әлемдік практикада тиімділік аудитінің 

түрлері. Пән бухгалтерлік, қаржылық есепті, 

Басқару есебін жүргізуді және қаржылық 

есептілікті қалыптастыруды, экономикалық 

субъектілердің қаржылық-экономикалық 

5 1 ON4, 

ON6, 

ON7 

 



қызметін талдауды және бақылау рәсімдерін 

жүргізуді үйретеді. 

 ПД ВК AE 

5304 

Аудит эффек-

тивности 

Данная дисциплина изучает назначение, объ-

екты, виды и содержание аудита эффективно-

сти. Дисциплина обладает знаниями ведения 

бухгалтерского, финансового учета, управ-

ленческого учета и формирования фи-

нансовой отчетности, анализа финансово-

экономической деятельности экономических 

субъектов и проведения контрольных проце-

дур. 

 PD CC EA  

5304 

Efficiency audit This discipline studies the purpose, objects, 

types and content of performance audit. The dis-

cipline has the knowledge of accounting, finan-

cial accounting, management accounting and the 

formation of financial statements, analysis of 

financial and economic activities of economic 

entities and control procedures. 

КП 

ЖООК 

OP 

5305 

Өндірістік 

практикасы 

Өндірістік практиканың мақсаты - оқу және 

магистранттардың ұйымдастыру және есепке 

алу техникасы, мамандық бойынша 

ұйымдастырудың нақты әдістері мен форма-

ларын игеру, алдыңғы қатарлы жұмыс 

тәжірибесін зерделеу және тәжірибе жүзінде 

қажетті практикалық дағдыларды игеру ба-

рысында магистранттар алған негізгі 

құзіреттіліктерді тереңдету және 

шоғырландыру. 

   



  ПД ВК  PP  

5305 

Производст-

венная практи-

ка  

Целью производственной практики является 

углубление и закрепление ключевых компе-

тенций, полученных магистрантами в про-

цессе учебы и приобретение необходимых 

практических навыков в области организации 

и техники бухгалтерского учета, овладение 

конкретными методами и формами организа-

ции по специальности, изучение передового 
опыта работы. 

 PD UC  IP 

5305 

Industrial 

practice 

The purpose of industrial practice is to deepen 

and consolidate the key competencies acquired 

by undergraduates during their studies and to 

acquire the necessary practical skills in the field 

of organization and technique of accounting, 

mastering specific methods and forms of organi-
zation by specialty, the study of best practices. 

 

Эксперим

енттік-

зерттеу 

жұмысы 

/Экспери

менталь-

но-

исследо-

ватель-

ская ра-

бота/ 
Experimen

tal-

research 

work  

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 8 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON 8 

 

/ Upon successful completion 

of the module, the student will: 

ON 8 

МЭЗЖ  Тағылымдамад

ан өту мен 

магистрлік жо-

баны орындау-

ды қамтитын 

магистранттың 

эксперименттік

-зерттеу 

жұмысы 

МҒЗЖ стандартты зерттеу мәселелерін ше-

шуге мүмкіндік береді; күнделікті кәсіби 

қызметке және докторантурада үздіксіз білім 

алуға қажетті білімдерді кеңейту және 

тереңдету; кәсіби салада ғылыми жобалар 

мен зерттеулерді жүзеге асыруда құзырлы; 

қолданбалы білімді үнемі жаңартып отыру, 

кәсіби шеберлікті кеңейту жолдары. Бұл 

жұмыс өз нәтижелері мен білімдерін және 

олардың негіздемесін мамандарға және ма-

ман емес адамдарға нақты және нақты 

жеткізе алады; жаттығуды өз бетіңізше 

жалғастырыңыз. 

13 2 ON8  

 ЭИРМ  Эксперимен-

тально-

ЭИРМ дает возможность  решения стандарт-

ных исследуемых задач; расширения и уг-



исследователь-

ская работа ма-

гистранта, 

включая про-

хождение ста-

жировки и вы-

полнение маги-

стерского  про-

екта 

лубления знаний, необходимых для повсе-

дневной профессиональной деятельности и 

продолжения образования в докторантуре; 

компетентен в выполнении научных проектов 

и исследований в профессиональной области; 

в способах обеспечения постоянного обнов-

ления прикладных знаний, расширения про-

фессиональных навыков и умений.  

Данная работа умеет четко и ясно сообщать 

свои выводы и знания и их обоснование спе-

циалистам и неспециалистам; продолжать 

обучение самостоятельно. 

 EIRM  Experimental 

research work of 

a master student, 

including intern-

ship and  writing 

of Master's the-

sis 

EIRM gives the opportunity to solve standard 

research problems; to expand and deepen 

knowledge necessary for everyday professional 

activity and continuing education in doctoral 

studies; is competent in performing scientific 

projects and research in the professional field; in 

ways of ensuring constant updating of applied 

knowledge, expansion of pro-professional skills 

and abilities.  

This work is able to clearly and distinctly com-

municate his conclusions and knowledge and 

their justification to specialists and non-

specialists; to continue learning independently. 

Қорытын

ды атте-

стация / 

Итоговая  

аттеста-

ция/ Final 

certifica-

tion 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 8 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся 

будет: 

ON 8 

МЖРҚ  Магистрлік 

жобаны 

рәсімдеу және 

қорғау 

 12 2 ON8 

ИА  Оформление и 

защита маги-

стерского про-

екта 

 



 

/ Upon successful completion 

of the module, the student will: 

ON 8 

WDMP  Writing and de-

fending of mas-

ter's project 
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