
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
АКАДЕМИЯ КАЙНАР

Ғылыми кеңесі отырысында
қарастырылған
Рассмотрено на заседании
Ученого совета ,
Хаттама/Протокол № у/^от «Дг » /'/ 2019ж/г.

БЕКІТЕМІИ? УТВЕРЖДАЮ
Ғылым-әдіетемелік жұмысы бойынша проректоры 
прлзебно-методической работе
,Дбдибеков С.У.

2019ж/г.

ТАНДАУ ПӘНДЕРІНІҢ КАТАЛОГЫ 
«Есеп жэне аудит» білім беру батдарламасы 

Дайындау батдарламасы - бакалавриат

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 
Образовательная программа «Учет и аудит» 

программа подготовки - бакалавриат

Алматы, 2019



«Есеп жэне аудит» білім бағдарламасына арналған таңдау пәндерінің каталогы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 ж. 23.08- 
даты №1080 қаулысымен, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігінің 2018 ж. 21.10-дағы №604 «Білім берудің барлық 
деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарын бекіту туралы» бұйрығымен бекітілген жоғары білімнің Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім стандартына сәйкес дайындалды. Осы каталогта академия «Есеп және аудит» мамандығы бойынша бакалавриаттың 
білім беру бағдарламасын меңгеру үшін ұсынатын таңдау пәндерінің тізілімі және кредиттердің тиісті көлемі бар. Каталог оқытудың 
кредиттік технологиясы бойынша оқитын студенттерге арналған.

Каталог элективных дисциплин дляобразовательной программы «Учет и аудит» разработан в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом образования высшего образования, утвержденного постановлениемПравительства РК от 23 августа 2012 года 
№1080, приказом МОН РК от 31.10.2018 года №604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартовобразования всех 
уровней образования.

Настоящий каталог содержит перечень элективных дисциплин компонента по выбору и соответствующий объем кредитов, 
предлагаемых академией для освоения образовательной программы бакалавриата- «Учет и аудит» предназначен для студентов, 
обучающихся по кредитной технологии обучения.
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1
SzhKM
N1104

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениет 
негіздері

5 1 2 Кәсіпкерлік және 
бизнес негіздері, 
Бизнес этикасы /

Бухгалтерлік есеп, 
Қаржыға кіріспе/

Пән әлемдегі, ұлттык мемлекеттердегі 
және жекелеген аймақтардағы
сыбайлас жемқорлықтың жай- күйі 
туралы жалпы тұсінік береді ; 
Сыбайлас жемқорлықка қарсы іс- 
қимылға жэне сыбайлас жемқорлықты 
жеке немесе корпоративтік
мақсаттарға қол жеткізу кұралы 
ретінде қабылдамауға қажеттілікті 
қалыптастырады. Сыбайлас
жемқорлықты қазіргі заманғы
прогрессией қоғамға тән емес 
бейэлеуметтік құбылыс ретінде
корсете ді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс- 
қимылмен байланысты құқықтық 
санаттарға, терминологияға,
ұғымдық аппаратқа ие; сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимылды 
құқықтық жэне ұйымдастырушылық 
қамтамасыз етудің маңыздылығы 
мен қажеттілігін білдіреді.
Сыбайлас жемқорлықпен ұштасқан 
күрделі жэне эр түрлі процестер мен 
құбылыстарды дербес талдау
дағдыларын меңгереді, сыбайлас 
жемқорлық көріністеріне Белсенді 
қарсы эрекет етудің қалыптасқан 
азаматтық ұстанымы бар.

OAK 
1104

Основы 
антикоррупцио 
иной культуры

Основы 
предпринимател 
ьства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерский 
учет, 
Введение в 
финансы

Дисциплина дает общее
представление о состоянии коррупции 
в мире, национальных государствах и 
отдельных регионах; формирует 
потребности в противодействии
коррупции и непринятии коррупции 
как средства достижения личных, 
либо корпоративных целей.
Представляет коррупцию как
асоциальное явление не характерное 
для прогрессивного современного 
общества.

Владеет правовыми категориями, 
терминологией, понятийным
аппаратом, связанными с
противодействием коррупции;
представляет важность и
необходимость правового и
устойчивости коррупции, также 
анализируются социально-
экономические, правовые,
культурные, нравственно-этические 
аспекты противодействия коррупции 
в Республике Казахстан.



OK 
1104/

BZh
1104

Тіршілік 
қауіпсіздігі

Безопасность 
жизнедеятельн 
ости

5 1 2 Кәсіпкерлік жэне 
бизнес негіздері, 
Бизнес этикзсы /

Основы 
предпринимател 
ьства и бизнеса, 
Этика бизнеса

Бухгалтерлік есеп, 
Қаржыға кіріспе, 
Оқу тәжірибесі /

Бухгалтерский 
учет,
Введение в 
финансы, 
Учебная практика

Пэн "адам- тіршілік ету ортасы" 
жүйесіндегі қауіпті жэне зиянды 
факторларды идентификациялау, адам 
ағзасына жағымсыз факторлардың 
эсер етуінің алдын алу, бейбіт уақытта 
жэне төтенше жағдайлар туындаган 
жағдайда ағзаға олардың эсер ету 
салдарларын жою негіздерін, алғашқы 
медициналық комек корсету кезінде 
қажетті қысқаша медициналық
мэліметтерді, сондай-ақ салауатты 
өмір салтының негіздері мен
құрамдастарын қарастырады.
Сонымен қатар табиғи жэне
техногендік сипаттағы төтенше
жағдайлар кезінде халықты коргау 
мэселелері қарастырылады.

Дисциплина рассматривает вопросы 
идентификации опасных и вредных 
факторов в системе «человек-среда 
обитания», предупреждения
воздействия негативных факторов на 
организм человека, основы
ликвидации последствий их
воздействия на организм в бытовой, 
производственной среде в мирное 
время и в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, краткие 
медицинские сведения, необходимые 
при оказании первой медицинской 
помощи, а также основы и 
составляющие здорового образа 
жизни. А также рассматриваются 
вопросы защиты населения при 
чрезвычайных ситуациях
естественного и техногенного
характеров.

Тіршілік ету ортасындағы адамныц 
тіршілік эрекеті кауіпсіздігінің 
теориялық негіздерін, тіршілік ету 
қауіпсіздігінің құқықтық жэне
нормативтік-техникалық негіздерін 
біледі; төтенше жағдайларды болжау 
жэне олардың салдарын жою 
эдістерін біледі; төтенше
жағдайларда шаруашылық жүргізу 
объектілерінің жұмыс істеуін жэне 
тұрақтылығын арттыру жолдары мен 
тэсілдерін қолданады

Знает теоретические основы
безопасности жизнедеятельности
человека в среде обитания, правовые 
и нормативно-технические основы 
безопасности жизнедеятельности; 
владеет методами прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и
ликвидации их последствий;
использует пути и способы 
повышения устойчивости и
функционирования объектов
хозяйствования в чрезвычайных 
ситуациях



2 KzhBN
1203

ОРВ
1203

Кәсіпкерлік 
және бизнес 
негіздері

Основы 
предпринимате 
льства и 
бизнеса

5 1 1 «Кәсіпкерлік 
жэне бизнес 
негіздері» 
мектеп курсы /

Школьный курс 
«Основ 
предпринимател 
ьства и бизнеса»

Менеджмент, 
Микроэкономика, 
Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы мәдениет 
негіздері, Өмір 
қаупсіздігі /

Менеджмент, 
Микроэкономика, 
Основы 
антикоррупционно 
й культуры, 
Безопасность 
жизнедеятельност 
и

Пэн кэсіпкерлік қызметтің мэнін, 
кэсіпкерлік қызмет субъектілерінің 
бизнес-жоспарының негізгі
принциптері мен мазмұнын,
кэсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру 
нысандарын, оны тіркеу және 
қызметін тоқтату тәртібін анықтайтын 
ұғымдық аппаратты оқытады. Талдау 
жэне синтез эдістерін қолдану, 
сонымен қатар Жүйелік талдау 
негізінде студент кэсіпкерлік
қызметтің теориялық және
практикалық аспектілерін түсінуді 
үйренеді.

Дисциплина изучает понятийный 
аппарат, определяющий сущность 
предпринимательской деятельности, 
основные принципы и содержание 
бизнес-плана субъектов
предпринимательской деятельности, 
организационные формы
предпринимательской деятельности, 
порядок ее регистрации и
прекращения деятельности. На основе 
применения методов анализа и 
синтеза, а также системного анализа 
студент научится понимать
теоретические и практические
аспекты предпринимательской
деятельности.

Нарықтық экономика жағдайында 
экономикалық мэдениеттің білімін 
қолданады, біледі 
ішкі жэне сыртқы бизнес-орта, 
іскерлік шешімдер қабылдау
әдістерін талдайды;
компанияның шығындары мен
кірістерін есептейді, экономикалық 
мэселелердің шешімін табады жэне 
олардың әрекет ету тетіктерін өмірге 
экеледі.

Применяет знания по экономической 
культуре в условиях рыночной 
экономики, знает внутреннюю и 
внешнюю предпринимательскую
среду, 
анализирует методы принятия
предпринимательских решений; 
рассчитывает затраты и доход 
фирмы, находит варианты решений 
экономических проблем и приводит 
их механизмы действия в жизнь.

BE 
1203

Бизнес этикасы 
/

5 1 1 «Кәсіпкерлік 
жэне бизнес 
негіздері» 
мектеп курсы /

Менеджмент, 
Микроэкономика, 
Сыбайлас 
жемқорлыққа 
карсы мэдениет 
негіздері, Өмір 
қаупсіздігі /

Бизнес этикасын зерттеу барысында 
студенттер бизнес-ортаға тэн түрлі 
мэселелерді талдаумен бетпе-бет 
келеді. Атап айтқанда, мынадай 
проблемалар мен мэселелерді қарауға 
көп көңіл бөлінеді: белгілі бір іскерлік 
ақпаратты пайдалану кезінде
бәсекелестер арасындағы күрес жэне 
моральдық нормалар; іскерлік

Жаңа жұмыс әдістерін дербес игеру 
барысында жалпы мэдени жэне 
кэсіби деңгей қалыптастырады, 
келіссөздер, келісімдер жэне
келіссөздер қағидаларын біледі жэне 
қолданады
Жарнама орналастыру кезінде 
міндетті этикалық нормаларды; баға 
белгілеудің негізгі аспектілерін;



қоғамдастықтар көтеретін әлеуметтік 
жауапкершілік; шетелдс және біздің 
елде әлеуметтік жауапкершіліктің 
түрлі модельдері; компаниялар мен 
ұйымдарды басқарудың тиімді 
әдістері; ұйымның қызметі барысында 
еңбек заңнамасын сақтау және адам 
құқықтарын құрметтеу.; іскер топтар 
өкілдерінің қайырымдылыққа
қатысуы; алаяқтық, сыбайлас 
жемқорлық және бизнес-саладағы 
баска да құқыққа қарсы әрекеттер; 
жарнаманы орналастыру кезінде 
міндетті этикалық нормалар; баға 
белгілеудің негізгі аспектілері; 
көптеген дамушы мемлекеттерге тән 
"көлеңкелі" экономиканың
проблемалары.

"көлеңкелі" экономика мәселелерін 
біледі.

ЕВ
1203

Этика бизнеса Школьный курс 
«Основ 
предпринимател 
ьства и бизнеса»

Менеджмент, 
Микроэкономика, 
Основы 
антикоррупционно 
й культуры, 
Безопасность 
жизнедеятельност 
и

В ходе изучения Этики бизнеса 
студенты сталкиваются с анализом 
разнообразных проблем, присущих 
бизнес-среде. В частности, большое 
внимание уделяется рассмотрению 
следующих проблем и вопросов: 
борьба между конкурентами и 
моральные нормы при использовании 
определенной деловой информации; 
социальная ответственность, которую 
несут деловые сообщества; различные 
модели социальной ответственности 
за рубежом и в нашей стране; 
эффективные методы управления 
компаниями и организациями; 
соблюдение трудового
законодательства и уважения к правам 
человека в ходе деятельности 
организации; участие представителей 
деловых кругов в
благотворительности; мошенничество,

Развивает общекультурный и 
профессиональный уровень в 
самостоятельном осваивании новых 
методов работы, знает и применяет 
на практике принципы ведения 
переговоров, заключения и 
составления переговоров.
Знает этические нормы, которые 
обязательны при размещении 
рекламы; основные аспекты 
ценообразования; проблемы так 
называемой «теневой» экономики.



коррупция и другие противоправные 
действия в бизнес-сфере; этические 
нормы, которые обязательны при 
размещении рекламы; основные
аспекты ценообразования; проблемы 
так называемой «теневой» экономики, 
которая присуща многим
развивающимся государствам.

3 ANB
2213/

Ақша, Несие,
Банктер/

4 2 3 Экономикалық 
теория, 
микроэкономика 
,статистика /

Экономикадагы 
ақша-несиелік 
реттеу, 
Экономиканы 
мемлекеттік 
реттеу, Оқу 
тәжірибесі, Банк 
ісі, Қаржы 
нарықтары және 
делдалдар/

Пэн коммерциялық банктер мен баска 
кредиттік мекемелердің негізгі
функцияларын, коммерциялық
банктер мен кредиттік мекемелер 
орындайтын операцияларды оқытады . 
Пэн студенттерде ҚР ақша нарыгын 
ұйымдастыру, несие капитал нарыгы 
саласында кешенді білімді
қалыптастырады. ҚР несие-банк 
жүйесінің сипаттамасы беріледі, ҚР 
¥Б-ның құқықтық негіздері,
міндеттері мен негізгі функциялары 
ашылады, коммерциялық банктердің 
қызметі талданады, Халықаралық 
Валюта-қаржы қатынастарының
ерекшеліктері баяндалады.

біледі: ақша, несие, несие капиталы, 
сонымен қатар коммерциялық
банктер мен турлі несие
институтгарының негізгі қызметтері. 
жасай алады: пішіні жэне түсіндіру 
көрсеткіштері сипаттайтын ақша 
құрылымы массалар.
иелік етеді: заманауи жинау эдістері 
өндеу жэне талдау қаржылық- 
экономикалық көрсеткіштері

DKB
2213

Деньги, 
кредит, банки

Экономическая 
теория, 
Микроэкономик 
а, Статистика.

Денежно- 
кредитное 
регулирование в 
экономике, 
Государственное 
регулирование 
экономики, 
Учебная практика, 
Банковское дело, 
Финансовые 
рынки и 
посредники.

Дисциплина изучает основные
функции коммерческих банков и 
других кредитных учреждений,
операции, выполняемые
коммерческими банками, кредитными 
учреждениями. Дисциплина
формирует у студентов комплексные 
знания в области организации 
денежного рынка в РК, рынка 
ссудных капиталов. Дается
характеристика кредитно-банковской 
системы РК, раскрываются правовые 
основы, задачи и основные функции 
НБ РК, анализируется деятельность

Знает основные функции денег, 
кредитов, ссудного капитала, а 
также коммерческих банков и 
различных кредитных учреждений.
Умеет формировать и
интерпретировать показатели,
характеризующие структуру
денежной массы.
Владеет современными 
методами сбора, обработки и 
анализа финансово-экономических 
показателей.



коммерческих банков, освещаются 
особенности международных
валютно-финансовых отношений.

EANR
2213

Экономиканы 
ақша-несиелік 
реттеу/

4 2 3 Макроэкономика 
, Қаржыға 
кіріспе, Ақша. 
Несие Банктер, 
Бағалы қағаздар 
нарығы /

Салықтар жэне 
салық салу, 
Салықтық реттеу, 
Қаржы нарыгы 
жэне делдалдар, 
Экономика 
салаларындагы 
сандық өзгерістер 
/

Пэн ақша-несие саясатының мэнін, 
ақша-несие саясатының әдістері мен 
құралдарын, ҚР Үлттық Банкінің 
негізгі нормативтік актілерін, ақша- 
несиелік реттеу механизмдерін
реттейтін, акша-несиелік реттеу
объектілерін, қаржы нарықтарының 
дамуының негізгі үрдістерін оқытады 
. Студенттер Статистикалық зерттеу 
негізінде ҚР Үлттық Банкінің 
қызметіне талдау жүргізіп, ақша- 
кредит саясатының тиімділігін
бағалайды.

Ақша-несиелік реттеу объектілерін; 
ақша-несиелік реттеу қүралдарын; 
қаржы нарықтарын дамытудың 
негізгі үрдістерін біледі.
Баланстық деректер жэне банк 
секторының маңызды нормативтік 
көрсеткіштері негізінде ақпаратты 
талдай алады ; ақша-кредит 
саясатының нэтижелілігін
бағалайды.
Банктердің несие қабілеттілігін 
бағалау дағдыларын; кредиттік 
үйымдардың міндетті резервтерін 
реттеу эдістемесін меңгереді.

DKRE
2213

Денежно- 
кредитное 
регулирование 
экономики

Макроэкономика 
, Введение в 
финансы, 
Деньги. Кредит. 
Банки, Рынок 
ценных бумаг

Налоги и 
налогообложение, 
Налоговое 
регулирование, 
Финансовые 
рынки и 
посредники, 
Цифровые 
преобразования в 
отраслях 
экономики

Дисциплина изучает сущность
денежно-кредитной политики, методы 
и инструменты денежно-кредитной 
политики, основные нормативные 
акты Национального Банка РК, 
регулирующие механизмы денежно- 
кредитного регулирования, объекты 
денежно-кредитного регулирования, 
основные тенденции развития
финансовых рынков. Студенты на 
основе статистического исследования 
проведут анализ деятельности
Национального Банка РК банка, 
оценят эффективность денежно- 
кредитной политики.

Знает объекты денежно-кредитного 
регулирования; инструменты
денежно-кредитного регулирования; 
основные тенденции развития
финансовых рынков.
Умеет анализировать информацию 
на основе балансовых данных и 
важнейших нормативных
показателей банковского сектора; 
оценивает результативность
денежно-кредитной политики.
Владеет навыками оценки
кредитоспособности банков;
методикой регулирования
обязательных резервов кредитных 
организаций.

4 BZh 
2214

Бизнес 
жоспарлау/

5 2 4 Экономикадагы 
математика, 
Ақша,несие, 
банктар, 
Менеджмент

Экономика 
салаларындагы 
бухгалтерлік есеп, 
Салық жэне салық 
салу

Кез келген ұйымның қызметінде 
бизнес-жоспарлаудың рөлін, қазіргі 
заманғы экономика жағдайында 
бизнес-жоспарды қалыптастыру үшін 
тэжірибелік дағдыларды игеруді жэне

білу: тиімділікті арттыру 
мақсатында көрсеткіштерді 
есептеудің әдістемелік негіздерін, 
сондай-ақ амортизациялық 
аударымдарды есептеуді, қаржылық



BP
2214

Бизнес 
планирование

Математика в
экономике, 
Деньги, кредит, 
банки, 
Менеджмент

Бухгалтерский 
учет в отраслях 
экономики, 
Налоги и 
налогообложение

бәсекелестік ортада жогары табысты 
құрылымдарды дамытуды зерттейді. 
"Бизнес-жоспарлау" пәні 
Шаруашылық субъектілерінің 
жоспарлы қызметінің барлық 
аспектілерін зерттеуге бағытгалған. 
Негізгі екпін бизнес - жоспарды 
әзірлеу әдістемесіне, сондай-ақ 
экономикалық, ұйымдастырушылык 
қатынастардың негіздеріне 
аударылды.

Изучает роль бизнес-планирования в 
деятельности любой организации, 
приобретение практических навыков 
для формирования бизнес-плана в 
условиях современной экономики и 
развития высокодоходных структур в 
конкурентной среде. Дисциплина 
«Бизнес-планирование» направлена на 
изучение всех аспектов плановой 
деятельности хозяйствующих
субъектов. Основной акцент сделан на 
методику разработки бизнес- плана, а 
также основ экономических,
организационных отношений.

есептілік негізінде негізгі және 
айналым қаражатын пайдалануды, 
өнімнің өзіндік қүнын және 
қаржылық көрсеткіштерді есептеуді. 
экономикалық қызметтің накты 
саласында іс жүзінде жүзеге асыру 
мақсатында бизнес-жоспар қүру.

Знает методические основы расчета 
показателей с целью повышения 
эффективности, а также расчета 
амортизационных отчислений, 
использования основных и 
оборотных средств на основе 
финансовой отчетности, расчета 
себестоимости продукции и 
финансовых показателей, составить 
бизнес-план с целью его 
практической реализации в 
конкретной сфере экономической 
деятельности.

KKZH
2214

Кәсіпорын 
қызметін 
жоспарлау/

5 2 4 Экономикадагы 
математика, 
Ақша,несие, 
банктер, 
Менеджмент

Экономика 
салаларындагы 
бухгалтерлік есеп, 
Салы к және салық 
салу

"Кәсіпорын қызметін жоспарлау" пәні 
кәсіпорынның қызметін жоспарлау 
және кәсіпкерлік қызметті 
ұйымдастыру, кәсіпорындағы негізгі 
өндірісті ұйымдастыру, өнім сапасын 
бакылауды ұйымдастыру мақсаттары 
мен міндеттерін зерттейді; 
кәсіпорын қызметін жоспарлау 
ерекшеліктерін қарастыру; кәсіпорын 
жоспарларының жүйесін талдау және 
оларды іске асыру тәртібі, бизнесті 
жүргізудегі бәсекеге қабілеттілігі мен 
тиімділігі, кәсіпорын қызметінің 
перспективасы мен нәтижелері.

кәсіпорын жоспарларын жасау 
әдістемесін; қазіргі жағдайда үйым 
қызметін жоспарлау 
методологиясының негіздерін; 
жоспарлаудың отандық және 
шетелдік тәжірибесін; өндірістік 
кәсіпорындарда жоспарлау 
ерекшеліктерін; жоспарлаудың 
компьютерлік технологияларын.; 
өндірістік кәсіпорындар мен 
бөлімшелердің жедел және 
тактикалық жоспарларын жасау; 
кәсіпорынның жоспарларын 
оңтайландырудың экономикалық-



PDP 
2214

Планирование 
деятельности 
предприятия

Математика в
экономике, 
Деньги, кредит, 
банки, 
Менеджмент

Бухгалтерский 
учет в отраслях 
экономики, 
Налоги и 
налогообложение

Данная дисциплина изучает цели и 
задачи планирования деятельности 
предприятия и организации 
предпринимательской деятельности, 
организации основного производства 
на предприятии, организации 
контроля качества продукции; 
рассмотрение особенностей 
планирования деятельности 
предприятий; анализ системы планов 
предприятия и порядок их реализации, 
конкурентоспособности и 
эффективности в ведении бизнеса, 
перспектив расширения и результаты 
деятельности предприятия.

математикалық моделін пайдалану; 
кәсіпорында жоспарлаудың 
компьютерлік технологияларын 
қолдануды білуі керек.

Знает методику составления планов 
предприятий; основы методологии 
планирования деятельности 
организаций в современных 
условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; 
особенности планирования на 
производственных предприятиях; 
компьютерные технологии 
планирования; разрабатывает 
оперативные и тактические планы 
производственных предприятий и 
подразделений; использует 
экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия; 
применяет компьютерные 
технологии планирования на 
предприятии.

5 ESBE 
3218

Экономика 
салаларындағы 
бухгалтерлік 
есеп/

4 3 5 Микроэкономик 
а, Бухгалтерлік 
есеп негіздері

Қаржылықесеп 2
Аудит

Халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарына, бухгалтерлік есеп 
принциптеріне, нормативтік- 
құқықтық құжаттарға сәйкес 
экономиканың түрлі салаларында 
бухгалтерлік есепті жүргізу бойынша 
теориялық және практикалық 
негіздерді зерттейді. Есеп және 
қаржылық есептіліктің негізгі 
принциптерін зерттеу; саудадағы, 
қоғамдық тамақтандырудағы, 
Туризмдегі және қонақ үй 
бизнесіндегі, ауыл 
шаруашылығындағы, құрылыстағы 
және т. б. бухгалтерлік есептің 
әдістемесі мен ұйымдастырылуын 
зерттеу

Есеп циклінің мазмұнын жэне 
каржылық есептілікті дайындауды, 
салалардағы бухгалтерлік есептің 
түжырымдамасы мен 
ерекшеліктерін, шаруашылық 
үдерістерді басқару және қаржылык 
нәтижелерді анықтау мақсатында 
салалардағы ресурстардың жай-күйі 
мен пайдаланылуын есепке алуды 
ұйымдастыру әдістері мен тәсілдерін 
біледі.
Бухгалтерлік есептегі талаптар 
негізінде арнайы терминологияны 
пайдаланады; бухгалтерлік есепте 
экономика салаларында 
бухгалтерлік есепті 
ұйымдастырудың әдіснамалык



BUOE
3218

Бухгалтерский 
учет в отраслях 
экономики

Микроэкономик 
а,
Основы 
бухгалтерского 
учета

Финансовый учет
2
Аудит

OSBE
3218

Өндірістік 
саладағы 
бухгалтерлік 
есеп/

4 3 5 Микроэкономик 
а, Бизнес 
жоспарлау, 
Бухгалтерлік 
есеп негіздері

Қаржылық есеп 2
Аудит



Изучает теоретические и 
практические основы по ведению 
бухгалтерского учета в различных 
отраслях экономики в соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчетности, принципами 
бухгалтерского учета, нормативно
правовыми документами. Изучение 
основных принципов учета и 
финансовой отчетности; изучение 
методики и организации 
бухгалтерского учета в торговле, 
общественном питании, туризме и 
гостиничном бизнесе, сельском 
хозяйстве, строительстве и т.п.

негіздерін пайдаланады.

Знает содержание учетного цикла и 
подготовки финансовой отчетности, 
концепции и особенности 
бухгалтерского учета в отраслях, 
методы и способы организации 
учета состояния и использования 
ресурсов в отраслях в целях 
управления хозяйственными 
процессами и определения 
финансовых результатов.

использует специальную 
терминологию на основе требований 
в бухгалтерском учете; использует в 
бухгалтерском учете 
методологические основы 
организации бухгалтерского учета в 
отраслях экономики.

Өндіріс өнімінің өзіндік құнының 
бухгалтерлік есебінің негіздері, 
Негізгі құралдарды, материалдық- 
өндірістік қорларды есепке алу, 
еңбекақы төлеу, дайын өнімді есепке 
алу және оны өндірістен шығару, 
дайын өнімді сатудан түскен түсім 
және кіріс, өз қызметін жүзеге асыру 
процесінде өндірістік ұйымның 
шығыстары, ішкі және сыртқы 
пайдаланушылардың талаптарын 
қанағатгандыратын қаржылық 
ақпаратты, бухгалтерлік есептілікті 
дайындау және ұсыну туралы тұтас 
түсініктерді зерделейді

ҚЕХС сәйкес бухгалтерлік есептің 
қазіргі талаптары, бухгалтерлік 
есептің мазмұны мен функциялары, 
Қазақстан Республикасындағы 
бухгалтерлік есептің нормативтік- 
құқыктық реттелуін біледі.
Есеп нысандарын анықгауды;
синтетикалық және талдамалы 
шоттардың көрсеткіштерін
қалыптастыруды, бухгалтерлік
балансты және есептіліктің басқа 
нысандарын құруды; өндіріс процесі 
бойынша шығындарды анықтауды, 
кірістер мен шығыстардың
шоттарын жабуды; қысқа мерзімді 
және ұзақ мерзімді қаражаттың, 
капиталдың қозғалысы бойынша 
операцияларды талдауды істей 
алады.



BUPS
3218

Бухгалтерский 
учет в 
производствен 
ной сфере

Микроэкономик 
а, Бизнес- 
планирование, 
Основы 
бухгалтерского 
учета

Финансовый уче 2 
Аудит

Изучает целостное представление об 
основах бухгалтерского учета 
себестоимости продукции 
производства, учета основных 
средств, материально
производственных запасов, оплаты 
труда, учета готовой продукции и 
выпуска ее из производства, выручки 
и доходов от продажи готовой 
продукции, о расходах 
производственной организации в 
процессе осуществления своей 
деятельности, подготовке и 
представлении финансовой 
информации, бухгалтерской 
отчетности, удовлетворяющей 
требованиям внутренних и внешних 
пользователей, средств, капитала.

Знает современные требования 
бухгалтерского учета в соответствии 
с МСФО, содержание и функции 
бухгалтерского учета, нормативно
правовое регулирование 
бухгалтерского учета в Республике 
Казахстан. определять объекты 
учета; формировать показатели 
синтетических и аналитических 
счетов, составлять бухгалтерский 
баланс и другие формы отчетности; 
определять затраты по процессу 
производства, закрывать счета 
доходов и расходов; анализировать 
операций по движению 
краткосрочных и долгосрочных 
активов

6 SE 
3220

NU 
3220

Салық есебі/

Налоговый 
учет

4 3 5 Микроэкономик 
а, Қаржыға 
кіріспе, 
Бухгалтерлік 
есеп негіздері

Введение в 
финансы,
Бизнес- 
планирование,

Салықтық 
бақылау,

Налоговый 
контроль

Салық салу объектілері және салық 
салумен байланысты объектілер
туралы ақпаратты жинақтау және 
жүйелеу, сондай-ақ салық және 
бюджетке төленетін баска да міндетті 
төлемдерді есептеу және салық 
есептілігін құру мақсатында есепке 
алу құжаттамасын жүргізу процесін, 
салық есебін жүргізу әдістері мен 
тәсілдерін, салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер 
бойынша салық базасын есептеу, 
салық тіркелімдерін жасау нысандары 
мен тәртібін зерделейді.

При изучении данной дисциплины 
основное внимание акцентируется на 
формировании налоговой базы и 
использовании учетной информации

Қазіргі уақытта ҚР-да қолданылатын 
салықтар мен алымдарды есептеу, 
өндіріп алу және төлеу механизмін; 
салықгық есепке алудың негізгі 
үғымдарын, категориялары мен 
қүралдарын; бухгалтерлік және 
салыктық есептің өзара
байланысының модельдері; салық 
есептілігін қалыптастыру.
Істей алу керек: салық түрлері 
бойынша салық декларациясын 
толтыру; кәсіпорынның есептік 
салық саясатын құру; салық есебі 
үшін бухгалтерлік есеп пен есептілік 
ақпаратын пайдалану; салық
есептілігі үшін ақпаратты
қалыптастыру және үсыну білуі 
керек.
Знает механизм исчисления, 
взимания и уплаты, действующих в 
настоящее время налогов и сборов в 
РК; основные понятия, категории и



SES
3220

NUP
3220

Салықтық есеп 
саясаты/

4 3 5

Основы 
бухгалтерского 
учета

Микроэкономик 
а, Қаржыға 
кіріспе, 
Бухгалтерлік 
есеп негіздері

Салықтық 
бақылау,

Налоговая 
учетная 
политика

Введение в 
финансы, 
Бизнес- 
планирование, 
Основы 
бухгалтерского 
учета

Налоговый 
контроль

для принятия управленческих 
решений на всех уровнях. Курс 
необходимый для освоения 
совокупности способов и приемов, 
образующих методологическую 
основу организации налогового учета.

Салық салу объектілері туралы 
ақпаратты жүйелеу, сондай-ақ салық 
және бюджетке төленетін баска да 
міндетті төлемдерді есептеу және 
салық есептілігін жасау мақсатында 
Салық кодексінің талаптарына сәйкес 
салық төлеушінің есеп құжаттамасын 
жүргізуі.

Изучает формирование налоговой 
учетной политики, использование 
учетной информации для
формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль для 
хозяйствующих субъектов и принятия 
управленческих решений на всех 
уровнях, ведение
налогоплательщиком учетной
документации в соответствии с

инструменты налогового учета; 
модели взаимосвязи бухгалтерского 
и налогового учета; формирование 
налоговой отчетности.
заполнять налоговую декларацию 
по видам налогов; составить 
учетную налоговую политику 
предприятия; использует
информацию бухгалтерского учета и 
отчетности для налогового учета; 
формировать и представлять 
информацию для налоговой 
отчетности._______________________
білуі керек: ҚР қолданыстағы 
заңнамасын, ҚР Салық кодексін, 
Салық механизмінің құрылымын, 
салық жүйесін, елде жүргізілетін 
салық саясатының негізгі 
бағыттарын; шағын және орта 
кәсіпкерлік ортасындағы салықтар 
бойынша функциялар мен 
есептердің ерекшелігін.;
салық және салық салу саласындағы 
экономикалық ақпаратты талдау 
және бағалау, салық мәні, салық 
белгілері, олардың сипаттамалары 
мен жіктелуі; статистикалық 
деректерді, қаржылық және 
бухгалтерлік есептерді талдау.

Знает действующее 
законодательство РК, Налоговый 
кодекс РК, структуру налогового 
механизма, налоговой системы, 
основные направления проводимой 
в стране налоговой политики; 
специфику функций и расчетов по 
налогам в среде малого и среднего 
предпринимательства;
анализировать и оценивать



требованиями Налогового кодекса в 
целях систематизации информации об 
объектах налогообложения, связанных 
с налогообложением, а также 
исчисления налогов и других 
обязательных платежей в бюджет и 
составления налоговой отчетности.

экономическую информацию в 
области налогов и налогообложения, 
сущность налогов, признаки 
налогов, их характеристики и 
классификации; анализировать 
статистические данные, финансовые 
и бухгалтерские отчеты.

7 ESSO
3222

Экономика 
салаларындағы 
сандық 
өзгерістер /

4 3 5 Қаржыға кіріспе, 
Ақпараттық- 
коммуникациял 
ық 
технологиялар, 
Ақша, несие, 
банктер

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау, 
мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Экономика салаларының барлық 
элементтері мен қатысушылары 
арасындағы тиімді ақпараттык алмасу 
мақсатында интеграциялық 
процестердің әсері жағдайында 
экономиканың трансформациясын 
енгізудің негізгі үрдістерін, 
инфрақүрылымды дамытуды, адами 
капиталды, кәсіпкерлікті дамытуға 
және ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар жетістіктерін таратуға, 
экономиканың барлық салаларында 
ақпараттық және коммуникациялық 
технологияларды дамытуға 
бағдарланған "ақылды экономиканы" 
қалыптастыруды зерделейді.

білуі керек: жаца технологиялар, 
экономиканың дәстүрлі салалары, 
экономиканы цифрландырудыц 
барлық багыттары бойынша 
Революциялық, серпінді іс-шаралар. 
істей алу керек: Мемлекеттік 
қызметтерді алуда, кәсіпкерлік 
қызметті жүргізуде Smart 
технологияларды қолдану, Үлттық 
экономика, білім беру, денсаулық 
сақтау және басқа да маңызды 
салаларды қайта қүру үдерісіне 
бастамашылық жасау.

СРОЕ
3222

Цифровые 
преобразовани 
я в отраслях 
экономики

Введение в 
финансы, 
Информационно 

коммуникационн 
ые технологии, 
Деньги,кредит,б 
анки

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Изучает основные тенденции 
внедрения трансформации экономики 
в условиях влияния интеграционных 
процессов с целью эффективного 
информационного обмена между 
всеми элементами и участниками 
отраслей экономики, развитие 
инфраструктуры, формирование 
«Умной экономики», ориентируемой 
на развитие человеческого капитала, 
предпринимательства и 
распространение достижений 
информационно-коммуникационных 
технологий, развитие 
информационных и 
коммуникационных технологий во

Знает новые технологии, 
традиционные отрасли экономики, 
революционные, прорывные 
мероприятия по всем направлениям 
цифровизации экономики.
пользоваться Smart технологиями в 

получении государственных услуг, в 
введении предпринимательской 
деятельности, инициировать 
процесс преобразования ключевых 
отраслей национальной экономики, 
образования, здравоохранения и 
другие важные отрасли.



всех сферах экономики.

SE3222 Салалық 
экономика/

4 3 5 Экономикалық 
теория, 
Микроэкономик 
а,
Макроэкономика

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау, 
мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Сала кәсіпорнының жұмыс істеуінің 
базалық принциптері туралы түсінік 
береді, әртүрлі меншік нысанындағы 
экономиканың шаруашылық 
жүргізуші субъектілерінің 
экономикалық әлеуетін пайдалану, 
өндірістік процесті үйымдастыру, 
өндірістік куат, өнімнің шығындары 
мен өзіндік құнын қалыптастыру, 
өндірістің тиімділігін арттыру және 
қаржы-кредитпен өзара іс-қимыл 
жасау жолдары, экономикалық ойлау 
мен деңгейді қамтамасыз ету, 
экономика салаларындағы міндеттерді 
шешуге кәсіпкерлік және 
коммерциялық көзқарас.

Білу: өндірістік және технологиялық 
процестерді ұйымдастыруды; 
саланың және үйымдардың 
(кәсіпорындардың) материалдық- 
техникалық, Еңбек және қаржы 
ресурстары, оларды тиімді 
пайдалану көрсеткіштері;
өнімге (қызметтерге) баға белгілеу 
механизмдерін, қазіргі заманғы 
жағдайларда еңбекақы төлеу 
нысандарын білу; бизнес-жоспарды 
әзірлеу әдістемесін білу.
Меңгеруі керек: басқарушылық 
шешімдерді қабылдау үшін 
теориялық білімді қолдану нақты 
жағдайларды талдау кезінде 
экономикалық сипаттағы 
мәселелерді анықтау, оларды шешу 
тәсілдерін ұсыну, қабылданған 
әдістеме бойынша ¥йым қызметінің 
негізгі техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерін есептеу.

ОЕ
3222 Отраслевая 

экономика
Экономическая 
теория, 
Микроэкономик 
а,
Макроэкономика

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Даёт представление о базовых 
принципах функционирования 
предприятия отрасли, использование 
экономического потенциала 
хозяйствующих субъектов экономики 
различных форм собственности, 
организации производственного 
процесса, производственной 
мощности, формирования расходов и 
себестоимости продукции, путей 
повышения эффективности 
производства и взаимодействия с

Знает организацию 
производственного и 
технологического процессов; 
материально-технические, трудовые 
и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), 
показатели их эффективного 
использования;
механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 
знать методику разработки бизнес-



финансово-кредитной, обеспечение 
уровня и экономическое мышление, 
предпринимательский и 
коммерческий подход к решению 
задач в отраслях экономики.

плана.
использует теоретические знания 

для принятия управленческих 
решений выявлять проблемы 
экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения, 
рассчитывать по принятой 
методологии основные технико
экономические показатели 
деятельности организации.

8 КТКК
ATD
3223

RFTBP
3223

Қаржылық 
технологиялар 
ды және қолма- 
қол ақшасыз 
төлемдерді 
дамыту/

Развитие 
финансовых 
технологий и 
безналичных 
платежей

5 3 6 Қаржыға кіріспе, 
Ақпараттық- 
коммуникациял 
ық 
технологиялар, 
Ақша, несие, 
банктер

Введение в 
финансы,
Информационно 

коммуникационн 
ые технологии,
Деньги,кредит,б 
анки

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау, 
Мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Мемлекеттік жэне банк жүйесінде 
қазіргі заманғы қаржылық 
технологияларды пайдаланудың 
базалық арнайы білімін меңгеруді, 
қаржылық операцияларды орындау 
үшін қажетгі қаржылық 
технологияларды және қолма-қол 
ақшасыз есептеулерді басқаруды 
қамтамасыз етуді, электрондық 
жүйелердің жүмыс істеуі негізінде 
қолма-қол ақшасыз төлемдер 
технологияларын қорғау мақсатында 
экономикалық қауіпсіздік жүйесін 
қамтамасыз етуді үйренеді. 
электрондық төлем жүйелерінің 
жүмыс істеуі, есеп айырысу үшін 
пайдаланылатын толем құралдарының 
ерекшеліктер

Изучает использования современных 
финансовых технологий в 
государственной и банковской 
системе, обеспечение управления 
финансовыми технологиями и 
безналичными расчетами, 
необходимыми для выполнения 
финансовых операций, обеспечение 
системы экономической безопасности 
с целью защиты технологий

білуге тиіс: мемлекеттік бақылаудың 
қаржылық саласын, электрондық 
жүйелердің жүмыс істеуі негізінде 
қолма-қол ақшасыз төлемдер 
технологияларын корғау мақсатында 
экономикалық қауіпсіздік жүйесін 
қамтамасыз етуді.
мемлекеттік және банк жүйесінде 
қолма-қол акшасыз төлемдердің 
қазіргі заманғы қаржылык 
технологияларын қолдану.

Знает финансовую сферу 
государственного контроля, 
обеспечение системы 
экономической безопасности с 
целью защиты технологий 
безналичных платежей на основе 
функционирования электронных 
систем.
использует современные 
финансовые технологии



безналичных платежей на основе 
функционирования электронных 
систем, функционирование 
электронных платежных систем, 
особенностей платежных 
инструментов используемых для 
расчетов.

безналичных платежей в 
государственной и банковской 
системе.

ккт
3223

Қазіргі 
каржылық 
технологиялар 
/

5 3 6 Қаржыға кіріспе, 
Ақпараттық- 
коммуникациял 
ық 
технологиялар, 
Ақша, несие, 
банктер

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау, 
Мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Акпараттық жүйелер негізінде халық 
шаруашылығының барлық 
салаларында қаржылық 
технологияларды басқарудың 
тиімділігін арттыру үшін 
корпоративтік ақпараттық жүйелердің 
мүмкіндіктерін пайдалануды 
зерделеу. Автоматтандырылған 
ақпараттық жүйелерді қолдану 
арқылы өз бизнесін енгізу, ұйымды 
басқару жүйесіндегі ақпараттық 
технологиялардың рөлі мен орнын 
зерттеу, қаржы саласындағы 
ақпараттық қажеттілікті қамтамасыз 
ететін ақпараттандыру күралдарының 
құрамын анықтау.

білуі керек: басқару процесінде 
қолданылатын қаржы 
көрсеткіштерін есептеу әдістерін 
баскару мақсатында Ақпараттық 
жүйелер негізіндегі заманауи қаржы 
жүйесі мен технологиялары. 
меңгеруі керек: қүнды жасауға 
бағытталған басқарудың жалпы 
жүйесіндегі үйымдастыру,каржыны 
басқарудың мақсаты мен 
міндеттерін тұжырымдау; 
ақпараттық қаржылық нарық 
жағдайында әрекет ететін 
коммерциялық ұйымдардың 
қаржыларын басқару тәжірибесінде 
қазіргі қаржылық технологияларды 
пайдаланудың тәжірибелік 
дағдыларын меңгеру.

SFT
3223 Современные 

финансовые 
технологии

Введение в 
финансы, 
Информационно 

коммуникационн 
ые технологии, 
Деньги,кредит,б 
анки

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Изучение использования 
возможностей корпоративных 
информационных систем для 
повышения эффективности 
управления финансовыми 
технологиями во всех отраслях 
народного хозяйства на основе 
информационных систем. Введение 
своего бизнеса посредством 
применения автоматизированных 
информационных систем, изучение 
роли и места информационных 
технологий в системе управления 
организацией, определение состава

Знает современную финансовую 
систему и технологии на основе 
информационных систем с целью 
управления методами расчета 
финансовыми показателями, 
применяемыми в процессе 
управления.
формулировать цель и задачи 

управления финансами,организации 
в общей системе управления, 
ориентированного на создание 
стоимости; приобрести 
практические навыки использования 
современных финансовых



средств информатизации, 
обеспечивающих информационные 
потребности в финансовой сфере.

технологий в практике управления 
финансами коммерческих 
организаций, действующих в 
условиях информационно 
финансового рынка.

9 ESD 
3224

Электрондық 
сауданы 
дамыту /

5 3 6 Ақпараттық- 
коммуникациял 
ЫҚ 
технологиялар, 
Менеджмент, 
Статистика,

Менеджмент, 
Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау, 
Мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Internet арқылы маркетингтік 
қызметтің ерекшелігін және 
қазақстандық электрондық коммерция 
нарығының қызмет ету 
ерекшеліктерін, Internet маркетингтік 
қызметте пайдалану мүмкіндіктерін, 
электрондық толем жүйелерін 
пайдалануды, сауда және электрондық 
бизнес саласының ағымдағы жай-күйі, 
қоғамдастықта талқыланатын жаңа 
технологиялар, мәселелер, Сала 
көшбасшысы, кәсіби қызметтің 
инновациялық технологияларының 
(коммерциялық, маркетингтік, 
жарнамалық, тауартану) тиімділігін 
зерделейді.

Білуі керек: электрондық сауда 
жүргізу жүйесін, электрондық 
бизнестің ағымдағы жағдайын, жаңа 
технологияларды, қауымдастықта, 
сала көшбасшылары мен жетекші 
сарапшыларда талқыланатын 
мәселелерді.
Істей алу керек: Intemet-ті 
маркетингтік ақпараттар мен 
зерттеулерді саудада маркетингтік 
қызметті, электрондық 
коммерцияны дамыту үшін 
пайдалану, сонымен қатар Intemet-те 
толем жүйелерінің қызмет ету 
ерекшеліктері, электрондық бизнес 
нарығындағы жағдайды талдау, 
ақпарат алу үшін ақпараттық 
ресурстарды пайдалану.

RET 
3224

Развитие 
электронной 
торговли

Информационно 

коммуникационн 
ые технологии,
Менеджмент,
Статистика,

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Изучает специфику маркетинговой 
деятельности через Internet и 
особенности функционирования 
казахстанского рынка электронной 
коммерции, возможностей 
использования Internet в 
маркетинговой деятельности, 
использовании электронных 
платежных систем, о текущем 
состоянии отрасли торговли и 
электронного бизнеса, новых 
технологиях, вопросах, обсуждаемых 
в сообществе, лидерах отрасли, 
эффективности инновационных 
технологий профессиональной 
деятельности (коммерческой,

Знает систему проведения 
электронной торговли, текущее 
состояние электронного бизнеса, 
новые технологии, вопросы, 
обсуждаемые в сообществе, лидерах 
отрасли и ведущих экспертах, 
использует Internet в торговле 

маркетинговой информации и 
исследований для развития 
маркетинговой деятельности, 
электронной коммерции, а также 
особенности функционирования 
платежных систем в Internet, 
анализировать ситуацию на рынке 
электронного бизнеса, использует 
информационные ресурсы для



маркетинговой, рекламной, 
товароведной).

получения информации.

IM
3224

IM
3224

Интернет 
маркетинг/

Интернет 
маркетинг

5 3 6 Ақпараттнқ- 
коммуникациял 
ЫҚ 
технологиялар, 
Статистика, 
Менеджмент

Информационно

коммуникационн 
ые технологии, 
Статистика, 
Менеджмент

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау,
Мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі

Г осударственный 
финансовый 
контроль, 
Экономическая 
безопасность 
государства

Интернет-маркетингтің теориясы мен 
практикасы саласындағы білім мен 
дағдылардың жиынтығын зерттейді. 
Интернет ғаламдық желісіндегі тиімді 
маркетингтік қызмет үшін қажетті 
деректерді жинау, өңдеу, талдау және 
түсіндіру әдістері, интернеттегі 
маркетинг туралы негізгі теориялық 
түсініктер; сайттарды әзірлеу 
кезендері; мақсатты аудиторияны 
сайтқа тартудың негізгі тәсілдері.

Изучает совокупности знаний и 
навыков в области теории и практики 
интернет-маркетинга. методы сбора, 
обработки, анализа и интерпретации 
необходимых данных для 
эффективной маркетинговой 
деятельности в глобальной сети 
Интернет, основные теоретические 
понятия о маркетинге в интернете; 
этапы разработки сайтов; основные 
способы привлечения целевой 
аудитории на сайт.

білу: Интернет маркетингтің негізгі 
принциптері мен әдістерін, сандық 
экономика жағдайында тауарлар мен 
қызметтерді сату жүйесін. 
істей алу керек: сайттың тиімділігін 
бағалау, сайтты құру немесе қайта 
құрылымдау міндетін қою; сайтты 
әзірлеуге мердігерді таңдау; 
тарту мақсатты аудиторияға 
арналған сайт; қатерлерді бағалауға 
жарнамалық компания өткізу 
өз күшімен және жарнама агентгігін 
тарта отырып; шығыстарды 
жоспарлауға;, 
жарнамалық науқанның тиімділігін 
талдау және жүргізу. Интернет 
желісінде кәсіпорындардың 
тауарлары мен қызметтерін сатудың 
тиімді жарнамалық науқанын 
жүргізу үшін маркетинг™ қызмет 
құралдарын өз бетінше таңдау.

Знает основные принципы и методы 
Интернет маркетинга, систему 
продажи товаров и услуг в условиях 
цифровой экономики.
оценить эффективность сайта, 
поставить задачу на создание или 
реструктуризацию сайта; выбрать 
подрядчика на разработку сайта; 
выбрать способ 
привлечения целевой аудитории на 
сайт; оценить риски проведения 
рекламной кампании 
собственными силами и с 
привлечением рекламного агентства; 
запланировать расходы, 
провести и проанализировать



эффективность рекламной 
кампании, использует современные 
интернет технологии 
самостоятельно выбирать 
инструменты маркетинговой 
деятельности для ведения 
эффективной рекламной кампании 
реализации товаров и услуг 
предприятий в сети Интернет.

10 SB
3225

Салықтық 
бақылау/

5 3 6 Қаржыға кіріспе, 
Салық және 
салық салу, 
Аудит

Қаржылық жэне 
басқарушылық 
талдау, 
Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау

Кәсіпорындағы салықтық есепті 
ұйымдастыру мен жүргізудің 
нормативтік базасы мен тәжірибесін, 
салық есептілігі нысандарының 
көрсеткіштерін калыптастыру және 
оларды оқу тәртібін, студенттердің 
теориялык білімдері мен практикалық 
дағдыларын игеруін, ағымдағы салық 
есебінің тіркелімдерін қалай жүргізу 
керектігін, қосымшаларымен 
корпоративтік табыс салығы 
бойынша, есепті кезендер бойынша 
кірістер мен шегерімдерді дүрыс 
калыптастыру, салық төлемдерінің 
сомасын анықтау, салықтық есепке 
алуды үйымдастыру бойынша 
декларацияны қүрастырады.

білу: кәсіпорында салықтық есепті 
үйымдастыру мен жүргізудің 
нормативтік базасы мен 
практикасын, салық есептілігі 
нысандарының көрсеткіштерін 
калыптастыру және оларды оқу 
тәртібін 
істей алу керек: салық есебінде 
қолдану үшін бухгалтерлік есеп 
мәліметтерінен ақпаратты алу; 
ағымдағы салық есебінің 
тіркелімдерін жүргізу; 
қосымшаларымен корпоративтік 
табыс салығы бойынша 
декларацияны қүру.

NK
3225

Налоговый 
контроль

Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

Финансовый и 
управленческий 
анализ,
Г осударственный 
финансовый 
контроль

Изучает нормативную базу и практику 
организации и ведения налогового 
учета на предприятии, порядок 
формирования показателей форм 
налоговой отчетности и их чтения, 
приобретение студентами 
теоретических знаний и практических 
навыков как вести регистры текущего 
налогового учета, составлять 
декларацию по корпоративному 
подоходному налогу с приложениями, 
по достоверному формированию 
доходов и вычетов по отчетным

Знает нормативную базу и практику 
организации и ведения налогового 
учета на предприятии, порядок 
формирования показателей форм 
налоговой отчетности и их чтения 
извлекать информацию из данных 

бухгалтерского учета для 
использования ее в налоговом учете; 
вести регистры текущего налогового 
учета; составлять декларацию по 
корпоративному подоходному 
налогу с приложениями.



периодам, определению сумм 
налоговых платежей, организации 
налогового учета.

STUA
3225

OMNP
3225

Салықтық 
тексерулерді 
ұйымдастыру 
және 
әдістемесі/

Организация и 
методика 
налоговых 
проверок

5 3 6 Қаржыға кіріспе, 
Салық және 
салық салу, 
Аудит

Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

Қаржылық жэне 
басқарушылық 
талдау, 
Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау

Финансовый и 
управленческий 
анализ,
Г осударственный 
финансовый 
контроль

Салықтық тексерулердің негіздерін, 
мәні мен әдістерін, салықтық 
тексерістерді жүргізу тәртібін, 
салықтық бақылау іс-шараларын 
жүргізу әдістемесін (алу, сараптама, 
куәгерлерге сүрау салу, аумақты 
қарау, қүқық қорғау, тіркеу, бақылау 
органдарына дәлелді сүрау салу), 
салық төлеушілердің мүлкіне 
түгендеу жүргізу әдістемесін, көшпелі 
тексерулердің және салықтық 
бақылаудың өзге де іс-шараларының 
материалдарын ресімдеу тәртібін, 
салықтарды есептеу мен төлеудің 
дүрыстығын тексеру әдістемесін 
зерделейді.

Изучает основы, предмет и методы 
налоговых проверок, порядок 
проведения налоговых проверок, 
методику проведения мероприятий 
налогового контроля (выемка, 
экспертиза, опрос свидетелей, осмотр 
территории, мотивированные запросы 
в правоохранительные, 
регистрирующие, контролирующие 
органы), методика проведения 
инвентаризации имущества 
налогоплательщиков, порядок

білуі керек: салықтық бакылаудың 
негізгі әдістері мен нысандарын, 
камералдық салықтық тексерулерді 
үйымдастыру және жүргізу 
әдістемесін, салыктық 
декларациялар мен есептеулерге 
қүжаттық, қүжатаралық бақылауды 
жүргізу тәртібін, көшпелі салықтық 
тексерулерді жоспарлаудың негізгі 
әдістерін және оларды тағайындау 
тәртібін.
Салық төлеушілердің Қаржы- 
шаруашылық қызметіне, оның 
ішінде салалық қағидат бойынша 
экономикалық талдау жүргізу 
әдістері.
Көшпелі салық тексерулерін 

үйымдастыру және жүргізу 
әдістемесі.
салық және басқа да міндетті 
төлемдердің сомасын дүрыс есептеу. 
ҚР бюджет жүйесіне салық және 
басқа да міндетті төлемдерді 
уақтылы төлеу.

Знает основные методы и формы 
налогового контроля, организацию и 
методику проведения камеральных 
налоговых проверок, порядок 
проведения меж документального, 
внутридокументльного контроля 
налоговых деклараций и расчетов, 
основные методы планирования 
выездных налоговых проверок и 
порядок их назначения. Методы 
проведения экономического анализа 
хозяйственной деятельности



оформления материалов выездных 
проверок и иных мероприятий 
налогового контроля, методика 
проверки правильности исчисления и 
уплаты налогов.

налогоплательщиков, в том числе по 
отраслевому принципу. 
Организацию и методику
проведения выездных налоговых 
проверок.
правильно рассчитать суммы 

налогов и других обязательных 
платежей.
Устанавливать своевременность 
уплаты налогов и других 
обязательных платежей в 
бюджетную систему РК.

11 BBEzh
E
4230

Банктердегі 
бухгалтерлік 
есеп және 
есептілік/

5 4 7 Қаржылық 
ecenl,2, Салық 
және салық салу, 
Аудит

Дипломдық 
жұмысты 
дайындау жэне 
жазу

Коммерциялық банкте бухгалтерлік 
есепті жүргізудің эдіснамалык жэне 
үйымдастырушылық негіздерін 
анықтайтын заңнамалық жэне 
нормативтік актілерді біледі; - 
коммерциялық банк шоттарының 
жоспарын күру зандылықтары мен 
принциптерін, аналитикалық және 
синтетикалық есеп тіркелімдерін жэне 
оларды жүргізу тэртібін

Банк кызметкерлері деңгейінде 
бухгалтерлік есеп техникасын 
мецгерген жэне кредиттік 
үйымдардың бухгалтерлік есеп 
шоттарының жоспарында еркін 
бағдарлана алады, бухгалтерлік 
өткізулерде банктік операцияларды 
корсете алады.
Банктің бухгалтерлік есеп 
саласындағы экономикалық білімнің 
негіздерін түрлі қызмет салаларында 
қолданады.

BUOB
4230

Бухгалтерский 
учет и 
отчетность в 
банках

Финансовый 
учет 1,2, 
Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Изучает законодательные и 
нормативные акты, определяющие 
методологические и организационные 
основы ведения бухгалтерского учета 
в коммерческом банке; - 
закономерности и принципы 
построения плана счетов 
коммерческого банка, регистры 
аналитического и синтетического 
учета и порядок их ведения;

Владеет техникой бухгалтерского 
учета на уровне банковских 
работников и умеет свободно 
ориентироваться в плане счетов 
бухгалтерского учета кредитных 
организаций, отражать банковские 
операции в бухгалтерских 
проводках.
Использует основы экономических 
знаний в области бухгалтерского 
учета банке в различных сферах 
деятельности

12 BUBEz 
ҺЕ 
4231

Бюджеттік 
ұйымдардағы 
бухгалтерлік

5 4 7 Қаржылық есеп,
Салык жэне 
салык салу,

Дипломдык 
жұмысты 
дайындау жэне

"Бюджеттік ұйымдардағы 
бухгалтерлік есеп жэне есептілік" пәні 
ұйымның басқару жүйесіндегі

Қаржылық есептілік элементтерін 
есепке алу дағдыларын мецгерген: 
ұйымның ағымдағы жэне үзақ



есеп жэне 
есептілік/

Аудит жазу бухгалтерлік есептің рөлін зерттеуге 
мүмкіндік береді. Курстың негізгі 
міндеті - студенттерді Бюджеттік 
ұйымдардағы бухгалтерлік есептің 
іргелі тақырыптарын түсінуге үйрету.

мерзімді активтері, капиталы мен 
міндеттемелері, бухгалтерлік 
баланстың құрылымы мен мазмұны, 
шоттар жүйесі мен қос жазба, 
бағалау жэне калькуляция, 
қүжаттама мен түгендеу, бюджеттік 
үйымдарда каржылық есептілік 
нысандарын жасау жэне 
үсыну.Бюджеттік ұйымдарда есеп 
жүргізу кезінде шоттар 
жоспарларымен жүмыс істей алады, 
бюджеттік ұйымдарда есеп жүргізу 
жэне есеп беру принциптерін 
түсінеді; бюджеттік үйымдарда есеп 
құжаттарымен жұмыс істеу әдістері 
мен тэсілдері туралы түсініктері бар.

виов 
0 4231

Бухгалтерский 
учет и 
отчетность в 
бюджетных 
организациях

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Дисциплина «Бухгалтерский учет и 
отчетность в бюджетных 
организациях» позволяет изучить роль 
бухгалтерского учета в системе 
управления организаций. Основной 
задачей курса является - научить 
студентов разбираться в 
фундаментальных темах 
бухгалтерского учета в бюджетных 
организациях.

Владеет навыками учета элементов 
финансовой отчетности: текущих и 
долгосрочных активов, капитала и 
обязательств организации, 
структуры и содержания 
бухгалтерского баланса, системы 
счетов и двойной записи, оценки и 
калькуляции, документации и 
инвентаризации, составления и 
представления форм финансовой 
отчетности в бюджетных 
организациях 
Умеет работать с планами счетов 
при ведении учета в бюджетных 
организациях, понимает принципы 
ведения учета и отчетности в 
бюджетных организациях; имеет 
представления о методах и приемах 
работы с документами учета в 
бюджетных организациях.

13 ККЕ
4231

Компанияның 
қаржылық 
есептілігі/

6 4 7 Қаржылық есеп,
Салық жэне 
салық салу,

Дипломдык 
жұмысты 
дайындау жэне

"Қаржылық есептілік" пэнін оку 
кэсіби дағдыларды терендетуге жэне 
қаржылық есеп, есептілік саласында

білу: кэсіпорын кызметінің негізгі 
параметрлеріне талдау жүргізу; 
кәсіпорын кызметінің каржылық



ғос
4231

Финансовая 
отчетность 
компании

Аудит

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

жазу

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

жоғары білікті мамандарды 
дайындауға бағытталған. Бул 
каржылық есептілікті жасау, 
деректерді талдау бойынша 
әдістемелерді пайдалануды, кейінгі 
қызметте дағдыларды игеруді және 
бухгалтерлік есеп пен ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесін 
ұйымдастыра білуді, қаржылық 
есептілікті ХҚЕС сәйкес оқуды 
көздейді..

Изучение дисциплины «Финансовая 
отчетность» направлено на 
углубление профессиональных 
навыков и подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в области финансового 
учета, отчетности, отвечающим 
возросшим требованиям. Это 
предполагает использование методик 
по составлению финансовой 
отчетности, анализу данных, 
приобретение навыков в 
последующей деятельности и умение 
организовать эффективную систему 
бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, читать финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО.

нәтижелерін талдау; кәсіпорынның 
қаржылык жагдайын талдау; 
кәсіпорын активтерінің құрылымын 
талдау;
кәсіпорын пассивтерінің 
құрылымын талдау;
кәсіпорынның ақша ағындарын 
талдау, компанияның қаржылық 
есептілік деректерімен жұмыс істеу 
техникасы бойынша белгілі бір 
әдістемелер.
білуі керек: компанияның қаржылық 
есептілігін жасау, жүргізу, талдау 
және болжау саласындағы білімді 
пайдалану; Қазақстан
Республикасында және ХҚЕС сәйкес 
компанияның қаржылық есептілігін 
жүргізу және құрастырудың 
нормативтік-құқықтық базасын білу.

Знает, как проводить анализ 
основных параметров деятельности 
предприятия; анализ финансовых 
результатов деятельности 
предприятия; анализ финансового 
состояния предприятия; анализ 
структуры активов предприятия; 
анализ структуры пассивов 
предприятия;
анализ денежных потоков 
предприятия, определенные 
методики по технике работы с 
данными финансовой отчетности 
компании.
использует знания в области 

составления, ведения, анализа и 
прогнозирования финансовой 
отчетности компаний; знание 
нормативно-правовой базы ведения 
и составления финансовой



отчетности компании в Республике 
Казахстан и в соответствии с 
МСФО.

14 KER
4231

Қаржылық 
есепті реттеу/

6 4 7 Қаржылық есеп, 
Салық жэне 
салық салу, 
Аудит

Дипломдық 
жұмысты 
дайындау жэне 
жазу

Курс кәсіби дагдыларды терендетуге 
жэне қаржылық есептілікті жасау 
жэне зерттеу саласы нда жогары 
білікті мамандарды дайындауга 
бағытталған. Бул қаржылық 
есептілікті жасау, деректерді талдау 
бойынша эдістемелерді пайдалануды, 
кейінгі қызметте дагдыларды игеруді 
жэне бухгалтерлік есеп пен ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесін 
ұйымдастыра білуді, қаржылық 
есептілікті ХҚЕС сэйкес оқуды 
көздейді.

Қаржылық есептілік нысандарын, 
бухгалтерлік баланстың мазмұнын, 
пайда мен шығындар туралы есепті, 
ақша қаражатының қозғалысы 
туралы есепті, меншікті капиталдағы 
өзгерістер туралы есепті біледі 
компанияның қаржылық есебінің 

деректерін оқу жэне талдау; 
компанияның қаржылық есебін 
жүргізу мен жасаудың нормативтік- 
қүқықтық базасын білу.

RFO
4231

Регулирование 
финансовой 
отчетности

Финансовый 
учет, Введение в 
финансы, Налоги 
и 
налогообложени 
е, Аудит

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Курс направлено на углубление 
профессиональных навыков и 
подготовку 
высококвалифицированных 
специалистов в области изучения и 
составления финансовой отчетности. 
Это предполагает использование 
методик по составлению финансовой 
отчетности, анализу данных, 
приобретение навыков в 
последующей деятельности и умение 
организовать эффективную систему 
бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля, читать финансовую 
отчетность в соответствии с МСФО.

Знает формы финансовой 
отчетности, содержание 
бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета о 
движении денежных средств, отчета 
об изменениях в собственном 
капитале
читать и анализировать данные 
финансовой отчетности компаний; 
знание нормативно-правовой базы 
ведения и составления финансовой 
отчетности компании.

15 lS:Buh
3304

1 С.-
Бухгалтерия/

5 3 6 Бухгалтерлік 
есеп негіздері, 
Ақпараттық- 
коммуникациял 
ЫҚ 
технологиялар

Қаржылық жэне 
басқарушылық 
талдау

Студенттердің бухгалтердің жұмысын 
автоматтандыруға бағытталған қазіргі 
заманғы бағдарламалық құралдарды 
меңгеру, "1С бухгалтерия" әмбебап 
бухгалтерлік бағдарламасын оқып 
білу, "1С: Предприятие" бухгалтерлік 
пакетінің әртүрлі жұмыс режимдері, 
версия (8.3), анықтамалықтар, шоттар

білу: бухгалтерлік бағдарламалар 
нарығы, техникалық жэне 
бағдарламалық қамтамасыз етуді 
таңдау критерийлері;
"1С: Предприятие" танымал 
бухгалтерлік пакеттің түрлі жүмыс 
режимдері, нұска (8.3) 
бухгалтерлік есеп эдістемесін, "1С:



lS:Buh
3304

1C:
Бухгалтерия Основы 

бухгалтерской^ 
чета,
Информационно 

коммуникационн 
ые технологии

Финансовый и
управленческий 
анализ

жоспары, операциялар журналы, 
құжаттар, есептер; кәсіпорыһдағы 
есептік процесті ұйымдастыру тәртібі; 
" 1С: Предприятие"бағдарламасын 
пайдалана отырып, активтерді, 
меншікті капитал мен міндеттемелерді 
бухгалтерлік есепке алу әдістемесі.

Освоение студентами современных 
программных средств, 
ориентированных на автоматизацию 
работы бухгалтера, изучение 
универсальной бухгалтерской 
программы «1С бухгалтерия», 
различные режимы работы 
бухгалтерского пакета «1С: 
Предприятие», версия (8.3), настройки 
справочников, плана счетов, журнала 
операций, документов, отчетов; 
порядок организации учетного 
процесса на предприятии; методику 
бухгалтерского учета активов, 
собственного капитала и обязательств 
с использованием программы «1С: 
Предприятие».

Предприятие" багдарламасын, 
нұсқаны (8.3) пайдалана отырып, 
активтерді, меншікті капитал мен 
міндеттемелерді бухгалтерлік есепке 
алу әдістемесін.
бастапқы құжаттарды қабылдау 
және бақылау, негізгі құралдарды, 
тауарлық-материалдық 
құндылықтарды, өндіріс 
шығындарын, қаржылық 
нәтижелерді және оларды бөлуді 
есепке алуды жүргізу; жалақы есебін 
жүргізу; формаларды толтыру 
бухгалтерлік балансты құру және 
қорғау.

Знает рынок бухгалтерских 
программ, критерии выбора 
технического и программного 
обеспечения;
различные режимы работы 
популярного бухгалтерского пакета 
«1С: Предприятие», версия (8.3) 
настройки справочников, плана 
счетов, журнала операций, 
документов, отчетов; порядок 
организации автоматизации 
учетного процесса на предприятии; 
методику бухгалтерского учета 
активов, собственного капитала и 
обязательств с использованием 
программы «1С: Предприятие», 
версии (8.3).
прием и контроль первичной 

документации, вести учет основных 
средств, товарно-материальных 
ценностей, затрат на производство, 
финансовых результатов и их 
распределения; вести расчет 
заработной платы; заполнять формы



отчетности, составлять и защищать 
бухгалтерский баланс.

ЕА 
3304

Есепті 
ақпараттандыр 
у/

5 3 6 Ақпараттық- 
коммуникациял 
ық 
технологиялар

Қаржылық жэне 
басқарушылық 
талдау

Есептегі ақпараттық үдерістің 
рәсімдерін іске асырудың тиісті 
қүралдарын, әдістерін, 
технологияларын жэне тәсілдерін 
қолдана отырып, ақпаратты өндеу 
жэне талдау бойынша белгілі бір іс- 
эрекеттерді зерделейді. Бұл ретте, 
пайдаланушы пайдаланатын 
бағдарламалық қүралдардың, мысалы, 
бухгалтерлік есеп бағдарламасымен 
қалыптасқан деректерді кэсіпорындар 
деңгейінде жэне ҚР Халық 
шаруашылығы салаларында қаржы- 
өндірістік үдерістерге талдау жүргізу 
үшін кестелік процессорға экспорттау 
үшін интеграциясы маңызды мэнге ие 
болады.

Ақпараттық жүйелердің негізгі 
түсініктерін және олардың қазіргі 
элемдегі орнын; есепке алуды 
ақпараттандыру процедураларын 
жүзеге асыру құралдары, әдістері 
мен тэсілдері.
қамтамасыз ету компоненттерінің 
жиынтығын меңгеру: ақпараттық, 
техникалық, математикалық, 
бағдарламалық, лингвистикалық, 
ұйымдастырушылық, құқықтық 
жэне эдістемелік қамтамасыз ету.

Ш
3304 Информатизац

ия учета

Информационно 

коммуникационн 
ые технологии

Финансовый и 
управленческий 
анализ

Изучает определенные действия по 
переработке и анализу информации, 
применяя соответствующие средства, 
методы, технологии и способы 
реализации процедур 
информационного процесса в учете. 
При этом важное значение 
приобретает интеграция программных 
средств, используемых пользователем, 
например, для экспорта данных, 
сформированных программой 
бухгалтерского учета, в табличный 
процессор для проведения анализа 
финансово-производственных 
процессов на уровне предприятий и в 
отраслях народного хозяйства РК.

Знает базовые понятия 
информационных систем и их место 
в современном мире; средства, 
методы и способы реализации 
процедур информатизации учета, 
владеть набором обеспечивающих 
компонентов: информационное, 
техническое, математическое, 
программное, лингвистическое, 
организационное, правовое и 
методическое обеспечение.

16 ВЕ2 
3305

Басқару есебі
2/

5 3 6 Қаржылық есеп
1,2,

Қаржылық жэне 
басқарушылық 
талдау

Бүл курста стратегиялык жоспарлар 
жоспарды орындау мақсатында 
күнделікті бақылаумен өзара 
байланысты басқарушылық

білу: тендестірілген көрсеткіштер 
жүйесінің негіздерін, негізгі 
жүйелерді шектеу теориясының 
негіздері; Басқару есебі.



шешімдерді қабылдау үшін шығындар 
туралы ақпаратты калыптастыру 
бойынша кәсіби ойлауды 
қалыптастыруға ықпал ететін іргелі 
тақырыптар оқытылады. Курс 
студентке стратегиялық жоспарларды 
әзірлеуге мүмкіндік береді; 
Стратегиялық жоспар негізінде 
тактикалық жоспарларды 
калыптастыру;
Стратегиялық жоспар мен 
ағымдағы бақылаумен; 
калькуляцияның заманауи әдістерін 
меңгеру

білуі керек:әзірлеу, стратегиялық 
жоспарлар;қалыптастыру 
Стратегиялық жоспар негізінде 
тактикалық жоспарлар;
Стратегиялық жоспар мен 
жоспардың орындалуын ағымдағы 
бақылау;
калькуляцияның заманауи әдістерін 
меңгеру.

UU2
3305 Управленчески 

й учет 2

Басқарушылық 
есеп 1

Финансовый и 
управленческий 
анализ

В данном курсе изучаются 
фундаментальные темы, 
способствующие выработке 
профессионального мышления по 
формированию информации о 
затратах, для принятия 
управленческих решений, где 
стратегические планы взаимосвязаны 
с ежедневным контролем с целью 
выполнения плана. Курс дает 
возможность студенту разрабатывает 
стратегические планы; формировать 
на основании стратегического плана 
тактические планы;
выявлять взаимосвязь между 
стратегическим планом и 
текущим контролем;
владеть современными методами 
калькуляции.

Знает основы системы 
сбалансированных показателей, 
характеристику основных 
финансовыми показателями; основы 
теории ограничении систем; 
управленческого учета.
умеет стратегические планы 
формировать
на основании стратегического плана 
тактические планы;
выявлять взаимосвязь между 
стратегическим планом и 
текущим контролем за выполнением 
плана;
владеть современными методами 
калькуляции

ОЕ
3305

Өндірістік 
есеп/

5 3 6 Басқарушылық 
есеп 1, 
Қаржылық есеп
1

Қаржылық жэне 
баскарушылық 
талдау

Басқару функцияларын орындау үшін 
Шаруашылық субъектілерінің 
басшылығын экономикалық 
ақпаратпен қамтамасыз етуді 
зерделейді,оларға: жоспарлау, 
үйлестіру, бақылау, талдау,

білу: өндірістік шығындардың 
қүрамын, түрлерін, баптарын, 
калькуляция түрлері мен 
нысандарын, өндірістік есепті 
кұруды.
кәсіпорынның өндірістік



PU
3305 Производствен 

ный учет
У правленческий 
учеті 
Финансовый 
учет 1

Финансовый и 
управленческий 
анализ

басқарушылық шешімдерді қабылдау, 
ынталандыру жатады. Шығындарды 
есепке алу, бюджетті қалдыру, жедел 
бақылауды және сметаның 
орындалуын бағалауды жүзеге асыру 
үшін ақпараттық жүйе ретінде 
өндірістік есепке алудың негіздері 
туралы тұтас түсінік береді, 
басқарушылық есепке алу 
деректерінің негізінде негізделген 
қорытынды береді.

Изучает обеспечение руководства 
хозяйствующих субъектов 
экономической информацией для 
выполнения функций управления, к 
которым относятся: планирование, 
координирование, контроль, анализ, 
принятие управленческих решений, 
стимулирование. Дает целостное 
представление об основах 
производственного учета как 
информационной системы для учета 
затрат, оставления бюджета, 
осуществления оперативного 
контроля и оценки исполнения сметы, 
представление обоснованного 
заключения на основании данных 
управленческого учета.

шығындарын өнімнің өзіндік қүнын 
калькуляциялау мақсатында 
пайдалану, басқару шешімін тандау 
үшін ақпарагты негіздеу;
- өндірістік шығындарды есепке алу 
және өнімнің өзіндік қүнын 
калькуляциялау дағдыларына ие 
болу;
- жоспарлау және басқару үшін 
ақпарат жасау;
- бюджеттерді қүру, сметаның 
орындалуын жедел бақылау және 
бағалауды жүзеге асыру;
- қорлардың деңгейін жоспарлау 
және бақылау;
- экономикалық және басқарушылық 
шешімдер

Знает состав, виды, статьи 
производственных затрат, виды и 
объекты калькуляции, составление 
производственного отчета.
использует производственные 

затраты предприятия в целях 
калькулирования себестоимости 
продукции,обоснования 
информации для выбора 
управленческого решения;
- обладать навыками учета 
производственных затрат и 
калькулирования себестоимости 
продукции;
- создавать информацию для 
планирования и управления;
- составлять бюджеты, 
осуществлять оперативный контроль 
и оценку исполнения сметы;
- планировать и контролировать 
уровень запасов;
- представлять обоснованные



заключения на основании учетных 
данных для принятия 
экономических и управленческих 
решений.

17 КВТ
4306

Қаржылық 
және 
басқарушылық 
талдау

5 4 7 Басқарушылық 
есеп 1,2 
қаржылық есеп 
1,2

дипломдық 
жұмысты жазу
және дайындау

Қаржылық және басқарушылық
талдау негіздерін зерделеу, сондай-ак 
компанияның қаржылық жағдайын 
бағалаудың әдістері мен тәсілдерін, 
оның шаруашылық қызметінің
тиімділігін және қазіргі экономикалық 
жағдайларда басқарушылық
шешімдерді негіздеу және қабылдау 
кезінде оның нәтижелерін қолдануды 
меңгеру. Сондай-ақ баланстық есепті, 
пайда мен шығындар туралы есепті, 
ақша қаражатының қозғалысы туралы 
есепті жасаудың негізгі принциптерін, 
қаржылық және басқарушылық талдау 
жүргізудің әдістері мен құралдарын 
зерделейді.

Қаржылық және басқарушылық 
талдауда колданылатын қазіргі 
экономикалық-математикалық 
әдістер мен модельдер. 
істей алу керек: экономикалык 
үрдістердің ерекшеліктерін ескере 
отырып, экономикалық- 
математикалық модельдерді құру 
мен талдаудың қазіргі заманғы 
әдістерін қолдану.

FUA
4306

Финансовый и 
управленчески 
й анализ

У правленческий 
учет1,2 
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Изучение основ финансового и 
управленческого анализа, а также 
овладение приемами и методами 
оценки финансового состояния
компании, эффективности ее
хозяйственной деятельности и
применения ее результатов при 
обосновании и принятии
управленческих решений в
современных экономических
условиях. Также изучает основные 
принципы составления балансового 
отчета, отчета о прибылях и убытках, 
отчета о движении денежных средств, 
методы и инструменты проведения 
финансового и управленческого
анализа.

Знает существующие экономико
математические методы и модели, 
применяемые в финансовом и 
управленческом анализе.

применяет современные методы 
построения и анализа экономико
математических моделей с учетом 
специфики экономических 
процессов.



ОТКТ 
Т 4306

PAFU
4306

Өндірістік 
талдау жэне 
іержылық 
тұрактылықты 
талдау/

Производствен 
ный анализ и 
анализ 
финансовой 
устойчивости

5 4 7 Басқарушылық 
есеп 1,2 
қаржылық есеп
1,2

У правленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

ДИПЛОМДЫҚ 

жұмысты жазу
жэне дайындау

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

Шаруашылық қызметті талдауда 
экономикалық ақпаратты өндеу 
тәсілдерін, оның ішінде: факторлық 
талдау әдістемесі, функционалдық- 
құндық талдау әдістемесі, өнімді 
өндіру мен іске асыруды талдау, 
Еңбек ресурстарын пайдалануды 
талдау, активтердің әртүрлі түрлерін 
пайдалануды талдау, кэсіпорынның 
даму стратегиясы мен тактикасын 
эзірлеу мақсатында кэсіпорынның 
өзіндік құны мен қаржылық 
нэтижелерін талдау; жоспарлар мен 
басқару шешімдерін негіздеу, 
кэсіпорынның қаржылық жэне өзіндік 
құнын бақылауды жүзеге асыру. 
олардың орындалуын бақылау.

Изучает способы обработки
экономической информации в анализе 
хозяйственной деятельности в том 
числе: методика факторного анализа, 
методика функционально
стоимостного анализа, анализ
производства и реализации
продукции, анализ использования 
трудовых ресурсов, анализ
использования различных видов 
активов, анализ себестоимости и 
финансовых результатов предприятия 
с целью выработки стратегии и 
тактики развития предприятия;
обоснования планов и управленческих 
решений, осуществление контроля 
за их выполнением.

білу: кэсіпорынның шаруашылық 
қызметін талдаудың заманауи
эдістерін; өндірістің тиімділігін
арттыру резервтерін аныктау
тэсілдерін; кәсіпорынның, оның 
бөлімшелері мен қызметкерлерінің 
қызмет нэтижелерін бағалау
эдістерін.
меңгеруі керек: кэсіпорынның
шаруашылық қызметіне талдау 
жүргізу; кэсіпорынның даму
стратегиясы мен тактикасын жасау; 
жоспарлар мен басқару шешімдерін 
негіздеу, бақылауды жүзеге асыру 
шаруашылық жүргізуші субъектінің 
нарыктағы жағдайын жэне оның 
даму перспективаларын аныктау.

Знает современные методы анализа 
хозяйственной деятельности
предприятия; способы выявления 
резервов повышения эффективности 
производства; методы оценки 
результатов деятельности
предприятия, его подразделений и 
работников.
проводить анализ хозяйственной 

деятельности предприятия;
вырабатывать стратегию и тактику 
развития предприятия;
обосновывать планы и
управленческие решения,
осуществлять контроль 
за их выполнением; определять 
положение хозяйствующего 
субъекта на рынке и перспективы 
его развития.

18 КЕТ 
4307

Қаржылык 
есептілікті 
талдау/

5 4 7 Басқарушылық 
есеп 1,2 
қаржылық есеп

ДИПЛОМДЫҚ 

жұмысты жазу
жэне дайындау

Қаржылық есептілік нысандарын жэне 
олардың мазмұнын, қаржылық
есептіліктің құрамы мен мазмұнын

білуі тиіс: қаржылық есеп беру 
нысандары жэне олардың мазмүны, 
қаржылык көрсеткіштерді талдау



АҒО
4307

Анализ 
финансовой 
отчетности

1,2

У правленческий 
учет 1,2
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

зерделеумен, оны окумен,
Есептіліктің ақпараттылығын
бағалаумен, ұйымның даму
стратегиясын негіздеу және үйым 
қызметінің тиімділігін арттыру
мақсатында тиімді басқару
шешімдерін қабылдау процесінде 
есептілікті талдау нәтижелерін
пайдалану үшін оны жан-жақты 
талдаумен байланысты теориялық 
білім мен практикалық дағдылардың 
негіздерін зерделейді.

Изучает основы теоретических знаний 
и практических навыков, связанных с 
изучением формы финансовой
отчетности и их содержания, состава и 
содержания финансовой отчетности, 
умением ее прочтения, оценкой 
информативности отчетности, ее 
всесторонним анализом для
использования результатов анализа 
отчетности в процессе обоснования 
стратегии развития организации и 
принятия эффективных
управленческих решений с целью 
повышения эффективности
деятельности организации.

әдістері, талдау нәтижелерін 
интерпретациялау.
істей алу керек: қаржылық 
есептілікті оқуды; Есептіліктің 
ақпараттылығын бағалауды; 
қаржылық есептіліктің 
аналитикалық есеп беру нысандарын 
құруды; негізгі көрсеткіштерге 
талдау жасауды, үйым қызметінің 
тиімділігін арттыру үшін 
тұжырымдар мен үсынымдарды 
ресімдеуді.

Знает формы финансовой 
отчетности и их содержание, методы 
анализа финансовых показателей, 
интерпретацию результатов анализа, 
читать финансовую отчетность; 
оценивать информативность 
отчетности;составлять 
аналитические отчетные формы 
финансовой отчетности; делать 
анализ основных показателей, 
оформлять выводы и рекомендации 
для повышения эффективности 
деятельности организации.

ККЕТ 
4307

Кәсіпорын 
қызметінің 
есебі және 
талдауы/

5 4 7 Басқарушылық 
есеп 1,2 
қаржылық есеп 
1,2

ДИПЛОМДЫҚ 
жұмысты жазу
жэне дайындау

"Қаржылық есептілік" пәнін оқу 
кәсіби дағдыларды тереңдетуге және 
қаржылық есеп, есептілік саласында 
жоғары білікті мамандарды 
дайындауға бағытталған. Бұл 
қаржылық есептілікті жасау, 
деректерді талдау бойынша 
әдістемелерді пайдалануды, кейінгі 
қызметте дағдыларды игеруді және 
бухгалтерлік есеп пен ішкі 
бақылаудың тиімді жүйесін 
ұйымдастыра білуді, қаржылық

Кәсіпорын қызметінің негізгі 
параметрлеріне талдау жүргізу; 
кәсіпорын қызметінің қаржылык 
нәтижелерін талдау; кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын талдау; 
кәсіпорын активтерінің құрылымын 
талдау;
кәсіпорын пассивтерінің 
қүрылымын талдау; 
кәсіпорынның ақша ағындарын 
талдау, компанияның қаржылық 
есептілік деректерімен жұмыс істеу



OADP
4307

Отчетность и 
анализ 
деятельности 
предприятия

Управленческий 
учет 1,2 
Финансовый 
учет 1,2

Написание и 
подготовка 
дипломной работы

есептілікті ХҚЕС сэйкес окуды 
көздейді.

Изучает принципы и назначение 
бухгалтерской отчетности, порядок 
формирования и предоставления 
бухгалтерской отчетности 
пользователям и анализ показателей 
отчетности, роль финансовой 
отчетности и анализа в обеспечении 
пользователей достоверной и 
сопоставимой информацией; основы 
заполнения форм бухгалтерской 
(финансовой) отчетности; состав и 
содержание отчетных показателей, а 
также их аналитические возможности; 
нормативную базу, регулирующую 
вопросы заполнения и предоставления 
бухгалтерской отчетности.

техникасы бойынша белгілі бір 
әдістемелер.
білуі керек: компанияның қаржылық 
есептілігін жасау, жүргізу, талдау 
және болжау саласындағы білімді 
пайдалану; Қазақстан
Республикасында және ХҚЕС сәйкес 
компанияның қаржылық есептілігін 
жүргізу және қүрастырудың 
нормативтік-қүқықтық базасын білу.

Знает порядок формирования 
отчетности, сроки предоставления, 
методы анализа показателей 
отчетности.
подготавливать бухгалтерскую
отчетность для предоставления
заинтересованным пользователям;
организовывать ведение
бухгалтерского учета,
обеспечивающее достоверность
показателей бухгалтерской
отчетности; раскрывать
экономическую сущность
показателей бухгалтерской
отчетности.

19 MKB
4308

Мемлекеттік 
қаржылық 
бақылау/

4 4 7 Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы 
мәдениеттің 
негіздері, Аудит 
,салықтық 
бақылау,

ДИПЛОМДЫҚ 

жұмысты жазу
жэне дайындау

Курс Мемлекеттік қаржылық бақылау 
мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
принциптерін, көрсеткіштерін, 
нысандарын, әдістері мен құралдарын, 
мемлекеттің экономикаға әсерін, 
бақылаудың концептуалды негіздеріне 
жүйелі оқытуды, әр түрлі 
шаруашылық жүргізуші 
субъектілердің экономикалық 
мүдделерінің өзара іс-қимылы туралы 
түсініктерді қалыптастыруды, 
мемлекеттік қаржылық бақылауды 
бұзғаны үшін шараларды қарауға

мемлекеттік қаржылық бақылаудың 
теориялық және қүқықтық 
негіздерін; мемлекеттік қаржылық 
бақылау органдарының негізгі 
міндеттерін, функциялары мен 
қүзыреттерін; бақылау және 
сараптамалық-талдау іс-шараларын 
үйымдастыру мен жүргізудің 
нысандарын, тәсілдері мен әдістерін; 
сыртқы және ішкі қаржылық 
бақылау органдары қызметінің 
ерекшелігі мен проблематикасын 
білуі тиіс.



GFK
4308

Государственн 
ый 
финансовый 
контроль

Основы 
антикоррупцион 
ной культуры, 
Аудит, 
Налоговый 
контроль

Написание и
подготовка 
дипломной работы

әдістемелік көзқарасты дамыту

Курс Государственный финансовый 
контроль изучает принципы,
показатели, формы, методы и
инструменты государственного
финансового контроля, влияния
государства на экономику, системное 
обучение концептуальным основам 
контроля, формирование
представлений о взаимодействии 
экономических интересов различных 
хозяйствующих субъектов; развитие 
методического подхода к
рассмотрению мер за нарушение 
законодательства; получение
системного представления о
проблемах финансового контроля 
современной экономики.

Знает теоретические, и правовые 
основы государственного 
финансового контроля; основные 
задачи, функции и компетенции 
органов государственного 
финансового контроля; формы, 
приемы и методы организации и 
проведения контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий; специфику и 
проблематику деятельности органов 
внешнего и внутреннего 
финансового контроля, 
ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно
правовых актов, регламентирующих 
организацию государственного 
финансового контроля; применяет 
методы финансово-экономического 
контроля; выявлять нарушения в 
работе организации; пользоваться 
бухгалтерской документацией и 
нормативными документами для 
организации и проведения 
контрольных процедур.

вв
4308

Бюджеттік 
бақылау

4 4 7 қаржыға кіріспе, 
салық тық
бақылауы,

ДИПЛОМДЫҚ 
жұмысты жазу
жэне дайындау

Бюджеттік бақылау Қаржылық 
бақылау мен аудиттің нысандары мен 
түрлерін, бюджеттік бақылау туралы 
ұсынымдарды; қаржылық бақылауды 
жүргізудің практикалық дағдыларын 
any мақсатында аудиторлық 
тексерулер, сыртқы және ішкі 
мемлекеттік қаржылык бақылауды 
жүргізу әдістемесін; бакылаудың 
қойылған мақсаты мен объектілеріне 
байланысты бақылау іс-шараларын 
жүргізу кезінде дұрыс қолдануды, 
оның түрлері мен нысандарын

Бюджеттік бақылаудың мақсаттары 
мен міндеттерін біледі, оны 
жүргізудің негізгі принциптері мен 
ережелерін біледі, койылған 
міндеттер мен бақылау 
объектілеріне байланысты бақылау 
іс-шараларын жүргізу кезінде оның 
түрлері мен нысандарын дүрыс 
колдана алады, бақылау мәні ретінде 
есептіліктің және өзге де бастапқы 
құжаттардың түрлі нысандарын 
таңдай алады;
басқарушылық шешімдер қабылдау



ВК
4308

Бюджетный 
контроль

Введение в
финансы, 
Налоговый 
контроль

Написание и
подготовка 
дипломной работы

зерделейді.

Бюджетный контроль изучает формы 
и виды финансового контроля и 
аудита, представления о бюджетном 
контроле; методики проведения 
аудиторских проверок, внешнего и 
внутреннего государственного 
финансового контроля в целях 
получения практических навыков 
проведения финансового контроля; 
правильное применение, его виды и 
формы при проведении контрольных 
мероприятий в зависимости от 
поставленной цели и объектов 
контроля.

үшін аудиторлық тексерулер жүргізу 
әдістемелерінің спектрін 
пайдаланады.

Знает цели и задачи бюджетного 
контроля, знать основные принципы 
и правила его проведения, умеет 
правильно применяет его виды и 
формы при проведении контрольных 
мероприятий в зависимости от 
поставленных задач и объектов 
контроля, умеет выбирать в качестве 
предмета контроля различные 
формы отчетности и иных 
первичных документов;
использует спектр методик 

проведения аудиторских проверок 
для принятия управленческих 
решений.

20 МЕК
4309

Мемлекеттің 
экономикалық 
қауіпсіздігі/

4 4 7 Макроэкономика 
, Цифровые 
преобразования 
в отраслях 
экономики

ДИПЛОМДЫҚ 
жұмысты жазу 
жэне дайындау

Үлттық экономиканың негіздері және 
оны жаңа ғылыми білімдер аясында 
басқару; накты сектордағы қауіпсіздік 
қатерлері туралы мәселелерді, 
мемлекеттің экономикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
әдіснамасы мен әдістемесін меңгеру, 
экономикалық қауіпсіздік 
көрсеткіштері (индикаторлары), 
олардың бастапқы мәндері, Үлттык 
қауіпсіздік негізі ретінде 
экономикалық қауіпсіздік бойынша 
теориялық білім мен практикалық 
дағдыларды, экономикалық 
қауіпсіздіктің экологиялык 
аспектілерін зерделейді.

білуі керек: экономикалық 
қауіпсіздік түсінігі мен қүрамдас 
элементтерін, Қазақстанның 
экономикалық қауіпсіздігі 
тұжырымдамасының 
(стратегиясының) мазмүнын; 
экономикалық қауіпсіздік 
көрсеткіштері( индикаторлары), 
олардың шекті мәндері;
істей алу керек: - экономиканың 
нақты секторындағы қауіпсіздік 
қатерін алдын ала болжауды; - елдің 
экономикалық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету шараларын 
анықтауды және тетіктерін 
әзірлеуді, елдің экономикалық 

іздігінің көрсеткіштеріне баға 
беруді.



EBG
4309

Экономическая 
безопасность 
государства

Макроэкономика 
Экономика 
салаларындағы 
санды қ 
өзгерістер

Написание и
подготовка
дипломной работы

Изучает вопросы об основах 
национальной экономики и 
управления ею в свете новейших 
научных знаний; угрозах 
безопасности в реальном секторе, 
овладение методологией и методикой 
обеспечения экономической 
безопасности государства, показатели 
(индикаторы) экономической 
безопасности, их пороговые значения, 
теоретические знания и практические 
навыки по экономической 
безопасности как основы 
национальной безопасности, 
экологические аспекты 
экономической безопасности.

Знает понятие и составные элементы 
экономической безопасности, 
содержание концепции (стратегии) 
экономической безопасности 
Казахстана; показатели 
(индикаторы) экономической 
безопасности, их пороговые 
значения;
предвидеть угрозы безопасности в 

реальном секторе экономики; 
определять меры и вырабатывать 
механизмы обеспечения 
экономической безопасности 
страны, давать оценку показателям 
экономической безопасности 
страны.

KB
4309

Камералдық 
бақылау

4 4 7 Салық және
салық салу,
Аудит

ДИПЛОМДЫҚ 

жұмысты жазу
жэне дайындау

Камералдық салықтық тексерістерді 
жүргізудің теориялық негіздерін, 
салық қатынастарын реттейтін 
құқықтық актілермен жұмыс істеу 
дағдысын меңгереді, ҚР Салық 
заңнамасын сақтамағаны үшін салық 
төлеушінің жауапкершілік шараларын 
анықтайды, бұзушылықтарды жою 
бойынша ұсыныстар әзірлейді; 
тексеру нәтижелері бойынша салық 
төлеушілердің дау-шағымдарын және 
шағымдарын қарайды; қарсы 
тексерулерді ұйымдастыру; Салық 
полициясы органдарымен және басқа 
да әкімшілік құрылымдармен 
бірлескен тексерулер жүргізеді.

білуі керек: камералдық бақылауды 
үйымдастырудың теориялық 
негіздері, камералдық бақылауды 
үйымдастыру, салықтық 
тексерулерді үйымдастыру және 
түрлері;
салық тексерулерін жүргізу 
әдістемесі; салық тексерулерін 
жүргізу кезіндегі салық 
төлеушілердің қүқықтары, 
міндеттері.
істей білуі тиіс: қолдану нормалары 
камералдық салық заңнамасын 
нақты жағдайлар барысында 
туындайтын салыктық қатынастар 
жүргізу кезінде 
салық камералдық тексерулерін 
жүргізу барысында алған білімдерін 
пайдалану 
тексеру жүргізу кезінде салықтық 
тексерулердің инспекторлық кұрамы 
салық органдары меншік нысанына
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Камеральный 
контроль

1
Налоги и
налогообложени 
е, Аудит

Написание и
подготовка 
дипломной работы

Изучает теоретические основы 
проведения камеральных налоговых 
проверок, приобретение навыков 
работы с правовыми актами, 
регулирующими налоговые 
отношения, определение меры 
ответственности налогоплательщика 
за несоблюдение налогового 
законодательства РК, выработка 
предложений по устранению 
нарушений; рассмотрение споров и 
претензий налогоплательщиков по 
результатам проверок; организация 
встречных проверок; совместные 
проверки с органами налоговой 
полиции и другими 
административными структурами.

қарамастан кез келген салық 
бакылауыь жүргізуді іске асыру

Знает теоретические основы 
организации камерального контроля, 
организационное регулирование 
камерального контроля, 
организацию и виды налоговых 
проверок;
методику проведения налоговых 
проверок; права, обязанности 
налогоплательщиков при 
проведении налоговых проверок.
применяет нормы налогового 

камерального законодательства в 
конкретных ситуациях возникающих 
в процессе налоговых отношений 
при проведении 
налоговых камеральных проверок, 
использует полученные знания: в 
процессе проведения 
инспекторским составом налоговых 
проверок, при проведении проверок 
налоговыми органами у любого 
налогоплательщика, независимо от 
форм собственности.
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