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КІРІСПЕ 

 

Қаржылар теориясы бұл жан-жақты, әрі күрделі қағидалар жиынтығы 

болып табылады. Қаржылар нақты шаруашылық ӛмірде қаржы механизмі 

арқылы іске асырылады, ол қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау және басқару 

түрлерінің, нысандарының және әдістерінің жүйесі болып табылады. Қаржы 

механизмі арқылы шаруашылық жүргізудің түрлі деңгейлерінде және қызмет 

аяларында экономикалық және әлеуметтік дамудың мемлекеттік 

бағдарламаларын орындау үшін мақсатты ақша қорлары мен ақша 

қорланымдарын қалыптастыру және пайдалану жӛніндегі қаржы қатынастары 

басқарылады. 

Қаржы механизмі мемлекет белгілеген қаржы шараларын атаулы, нақты 

нәтижелерге – қоғамдық экономикалық ӛмірдің барлық деңгейлері мен 

аяларындағы қоғамдық ӛнімдерінің, матриалдық емес игіліктердің, қызметтер 

кӛрсету мен құндылықтардың толып жатқан барлық элементтері құнының 

құрамына кіретін қаржы ресурстарының ұдайы ӛндірілуіне айналдырып, іске 

асырады. 

Қаржы механизмі – экономикалық және әлеуметтік даму үшін қолайлы 

жағдайлар жасау мақсатында қоғам қолданатын қаржы қатынастарын 

ұйымдастыру нысандарының, қаржы ресурстарын қалыптастырып, пайдалану 

әдістерінің жиынтығы. Ол қаржы қатынастарын ұйымдастырудың түрлерін, 

нысандарын және әдістерін, оларды сан жағынан анықтаудың амалдарын 

біріктіреді. 

Қоғамдық шаруашылықтың жеке бӛлімдерінің ерекшеліктеріне қарай 

және қаржы қатынастарының аялары мен буындары бӛлінуінің негізінде қаржы 

теориясы шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы механизмі, сондай-ақ 

мемлекет қаржысының механизмі болып бӛлінеді. Ӛз кезегінде, бұл аялардың 

әрқайсысы жеке құрылымдық буындарды қамтиды. Мысалы, мемлекет 

қаржысының механизмі бюджеттік механизм мен бюджеттен тыс ресурстар 

механизмі болып бӛлінеді. Аймақтық бӛлініске сәйкес республиканың, биліктің 

жергілікті органдарының қаржы механизмі деп бӛлуге болады. 

Қаржы механизмінің элементі – бұл қарапайым шаруашылық нысан, ол 

арқылы қоғамдық ӛндіріске қатысушылардың мүдделері айрықша түрде 

бӛлінеді. 

Әрбір элемент бірыңғай қаржы механизмінің құрамды бӛлігі болып 

табылады. Бірақ ӛзінше жұмыс істейді және барлық элементтер келісуді талап 

етеді. 

Қаржы құқығы қаржы саясатын қалыптастыру мен жүргізудің тетігі 

болып табылады және экономикалық саясатқа әсер етеді. 

Қаржы механизмдерін қалыптастыра отырып, мемлекет сол бір кезеңінің 

қаржы саясаты талаптарына оның толығырақ сәйкестігін қамтамасыз етуге 

тырысады, бұл саясаттың мақсаттары мен міндеттерін толық жүзеге асырудың 

кепілі болып табылады. 
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Кәсіпорын қызметінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі болып ӛнімнің ӛзіндік 

құн болып саналады, ол ӛндірістегі ӛнім ӛткізілуінің ақшалай нысандағы 

шығындар жиынтығын құрайды және барлық ӛндіріс тиімділігін анықтайды. 

Ӛзіндік құнның экономикалық міндеті – жұмсалған шығындардың орнын 

толтыру және соның негізінде ӛндірістің барлық элементтерін қайта ӛндіру: 

ӛндірістік қорлар және жұмыс күші. Осы жерде кәсіпорынның ӛзіндік құнның 

негізгі элементі болып амортизация, яғни шығындалған материалдық ресурстар 

құны, еңбекақы – ол шығындардың бӛлімдері болып табылады. Сонымен қатар 

кәсіпорын да басқа да шығындарды жүзеге асырады: ӛз жұмысшыларына 

сыйақылар тӛлейді, банк несиелеріне пайыз тӛлейді, әлеуметтік объектілерді 

ұстайды, бюджеттік емес қорларға аударымдар жүргізеді – бұл шығыстар 

кәсіпорынның қосымша шығыстарын құрайды. 

Экономика дамуының қазіргі кезеңінде қаржылар теориясын жетілдірудің 

міндеттері ӛндірісті кеңінен демократияландырумен, коммерциялық негіздерді, 

нарықтық реттеуді ендірумен, шаруашылық жүргізудің нәтижелеріне 

экономикалық ынталылықты күшейтумен байланысты болып отыр. Ақшалай 

табыстарды, қорланымдарды және қорларды ұтымды пайдалану арқылы қаржы 

механизмі шаруашылық жүргізудің түпкілікті нәтижелеріне белсенді түрде әсер 

етеді. 

Экономиканы реттеудің басты мазмұны фискалдық саясатты, бюджет пен 

салық саясатын жүргізуді қамтамасыз етуде бағытталады. Тікелей қаржылық 

реттеудің процесін жүргізе отырып, ұлттық табыстарға кәсіпорындардың, 

аймақтардың үлесін кӛбейту немесе азайту арқылы мемлекет олардың дамуын 

кӛтермелеп немесе шектеп отырады. Бюджеттік қаржыға аса зерек ӛндірістік 

емес сфераның жай-күйі де осындай тәртіппен реттеледі. 

Қаржылар теориясы пәнін оқытудың негізгі мақсаты – магистранттар мен 

студенттердің мемлекеттік қаржылар теориясында, бюджеттік құрылымның 

қалыптасуы, банк ісі мен салық салуды жоспарлау мен реттеуде теориялық 

білімдерін кӛтеру, сонымен қатар қазіргі заманғы қаржылық нарықтардың 

түсініктерін қалыптастыру болып табылады. 
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1 Тарау. ҚАРЖЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

МӘНІ 

 

1.1 Қаржы жҥйесінің қҧрамы 

 

«Қаржы жүйесі» ұғымы тиісті ақша қаражаттарының қорын құру және 

пайдалану негізіндегі қатынастардың жиынтығын, сондай-ақ, осы 

қатынастарды ұйымдастыратын органдарды қамтиды. Кейде бұл ұғым тар 

мағынада мемлекеттің қаржы мекемелерінің жиынтығы ретінде қолданылады, 

бірақ бұл анық емес. 

Жоғарыда кӛрсетілген ұғымның анықтамасына қаржының мәндік 

сипаттамасынан туындайтын қаржы жүйесінің сыныпталуының қағидалық 

моделі, оның-қоғамдық-экономикалық үрдістегі орны берілген. Осы критерийге 

сәйкес қаржы жүйесі үш бӛлімнен тұрады: 

1) қаржы қатынастарының жиынтығы; 

2) ақша-қаражат қорларының жиынтығы; 

3) басқарудың қаржылық аппараты. 

Ақша қоры – мемлекеттің қолындағы үлкен байлығы. Сондықтан да кез-

келген мелекеттің ақша жӛніндегі кірістері мен қорлардың басты материалдық 

бұлағы-ішкі жалпы ӛнім, оның құрамды бӛлігі ұлттық табыс болып саналады. 

Осыдан мемлекет қаржы арқылы ӛз қолындағы қорларды бӛлу, қайта бӛлу 

негізінде ӛндіріс дамуына, ӛндіру мен тұтынуға ықпал жасап, бұл саладағы 

түбегейлі міндеттерді ойдағыдай шешіп отырады. Қаржы осындай ықпалды 

ерекшеліктерімен ӛндірістік қатынастар ауқымын анықтайды, базалық 

категорияға қоян-қолтық қатысты буынға айналады. Материалдық ӛндірістің 

үрдіс дамуына байланысты экономикалық категория тұтқасын ұстаған 

мемлекет қаржыны ӛз тарапынан реттеп, оның ӛрісіне кең жол ашып отырады. 

Сонымен қатар, қолдағы қаржы мемлекеттік ұлғаймалы ұдайы ӛндіріс 

талаптарын жүзеге асыру мақсатында ақша қаражатын орталыққа жинақтауды 

қалыптастыру жағдайында ақша қатынастарының жиынтығын бейнелейтін 

экономикалық категория. 

Қандайда қоғамдық-экономикалық құрылысқа ӛндіріс қажет. Ӛдіріссіз 

ешбір қоғам ӛмір сүре алмайтына кӛне тарихтың дамуы айқын дәлел. Қоғамдық 

ӛндірістің маңызы орасан зор. Ол, біріншіден қоғамға аса қажетті алуан түрлі 

техника әзірлеп береді. Осы арқылы қоғамның ӛзінің техника, яғни еңбек 

құралдарына деген тұтынуын қамтамасыз етеді. Екіншіден, ӛндіріс қоғам 

мүшелерінің ұдайы ӛсіп отыратын материалдық және рухани қажеттеріне қажет 

ӛнімдерді шығарады. Осымен қоғам мүшелерінің ӛмір тіршілігіне қажет 

заттарды, киім кешекті, жиһаз, тұрмыстық жабдықтарды, азық-түлікті 

үлғаймалы үрдіспен әзірлеп отырады. Сондықтан ӛндіріссіз қоғам жоқ, 

тұтынушысыз ӛндіріс жоқ деген қағида пайда болған. 

Алайда, қоғамдық тұрғыдан алғанда жалпы тұтынуға арналып ӛндірілген 

барлық ӛнімдер толықтай алғанда тауар деген ұғымды білдіреді. Бұл арада 
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теориялық тұрғыдан айрықша атап ӛтуге қажетті мәселе бар. Айталық, егер 

жеке адам ӛзін жекелей тұтыну үшін нендей бір ӛнім шығаратын болса, оны 

саудаға шығармай, тек ӛзінің игілігіне ғана пайдаланған жағдайда, ол ӛнім 

шығарушы үшін тауар болып саналмайды. Егер шығарылған ӛнімді сауда-

сатық жағдайында басқа бір тұтынушы үшін сатып алса, онда әлгі ӛнім тауар 

атағына ие болады. Ал қоғамның тауар ӛндіріс арқылы шығарылатын ӛнім 

бірден тауар болып табылады. Жоғарыда аталғандай қоғамдық ӛндірістік ӛнім 

қоғамның ӛзінің де, жеке дара тұтынушының да қажеттігіне айналады, 

сатылады. Осы тауарларды сатудан түскен ақша мемлекеттің қаржы қорын 

құрайды . 

Қаржы – ақша қатынастарының ажырағысыз бӛлігі, ол әрқашан 

экономикалық жүйе шеңберіндегі қоғамдық ұдайы ӛндірістің түрлі субъектілері 

арасындағы бүкіл ақша қатынастарын емес, тек айырықша ақша қатынастарын 

білдіреді, сондықтан оның ролі мен маңызы экономикалық қатынастарда 

қандай орын алатындығына байланысты. 

Жалпы қоғамдық ӛнім мен ұлттық табысты жасау, бӛлу және қайта бӛлу 

процесінде қалыптаса отырып, қаржы қоғамының түпкілікті пайдалануға 

жіберілетін материалдық ресурстар бӛлігінің ақшалай кӛрінісі болып табылады. 

Алайда қаржы ақша қатынастарының бүкіл сферасын қамтиды деп санау дұрыс 

болмас еді. Ақша катынастары ішінен тек олар арқылы мемлекеттің, оның 

аумақтық бӛлімшелерінің, сондай-ақ шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

жасалынатын ақша қорлары бұл қатынастардың мазмұны болып табылады. 

Ақша қатынастары жалпы алғанда қаржыдан кең. Қаржы тек ақша қорларының, 

атап айтқанда табыстар мен қорларымдардың қозғалысымен байланысты 

болатын ақша қатынастарын ғана қамтиды. 

Экономикалық категория ретінде қаржының мазмұнын құрайтын 

қатынастардың ӛзгешелігі олардың кӛрінісінің әрқашан ақшалай нысаны 

болатындығында. Қаржы әр қашан ақша және тек ақша қатынастарын ғана 

білдіреді. Ақша болмаса қаржының болуы мүмкін емес, ӛйткені қаржы ақшаға 

байланысты болатын жалпы нышан. Сӛйтіп кез келген ақша қатынасы қаржы 

қатынасы болуы мүмкін емес, ал кез келген қаржы қатынасы ол ақша катынасы 

болып табылады. 

Қаржы қатынастарының ақшалай сипаты мен бӛлгіштік сипаты 

қаржының аса маңызды белгілері болып табылады, бірақ тек ғана ӛзіне тән 

қасиетері емес, ӛйткені бұл белгілер бағаға да, еңбек ақы тӛлеуге де, несиеге де 

ортақ. 

Қаржының ерекше белгілері: қорларды қалыптастыру, оларды белгілі бір 

мақсаттарға жұмсау, директивалық (сӛзсіз болатын міндетті тӛлемдер), тепе 

тендіктің болмауы (қаржыға баламалық тән емес). 

Сӛйтіп, қаржының қаралған ӛзгеше белгілері қаржының ерекшелігін атап 

кӛрсетеді. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде қаржының қысқаша анықтамасын 

былайша тұжырымдауға болады: қаржы – бұл қоғамдық ӛнімді бӛлу және қайта 
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бӛлу процесінде пайда болатын айрықша экономикалық қатынастардың 

жиынтығы, мұның нәтижесінде ұдайы ӛндіріс қатысушыларының сан алуан 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін олардың ақшалай табыстары мен қорлары 

жасалып, пайдалынады. Басқа сӛзбен айтқанда қаржы ол ақшалай қорларды 

қалыптастырумен, бӛлумен және пайдаланумен болатын экономикалық 

қатынастар. 

Қаржының қажеттігі тауар-ақша қатынастарының болуынан және 

қоғамдық дамудың қажеттіліктерінен туындайды. Қаржының басты арналымы 

– табыстар мен шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы ресурстарына 

деген қажеттіліктерін қанағаттандырып отыру және бұл ресурстардың 

жұмсалуына бақылау жасау. Қаржы ресурстары – бұл жалпы ішкі ӛнім 

құнының бір бӛлігін, атап айтқанда, ақша нысанындағы таза табысты бӛлу және 

қайта бӛлу процесінде жасалынатын мемлекеттің, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің және халықтың қарамағындағы ақша каражаттары, олар 

үлғаймалы ұдайы ӛндіріс пен жалпымемлекеттік қажеттіліктерді қамтамасыз 

етуге арналған. 

Қаржы ресурстары болмаса, мемлекет ӛзінің ішкі және сыртқы саясатын 

жүзеге асыра алмайды, ӛзінің әлеуметтік – экономикалық бағдарламаларын, 

қорғаныс және елдің қауіпсіздігі фунцияларын қамтамасыз ете алмайды. 

Қаржы ресурстарының қаржы қорларынан айырмашылығы бар. Қаржы 

қорлары - қаржылық әдіспен қалыптастырылған, белгілі бір қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға пайдаланылатын мақсатты ақша қаражаттары. 

Мемлекет, дәстүрлі фунциялардан басқа, шаруашылық процестерді 

реттеу жӛнінде едәуір экономикалық функцияларды орындайды, сондықтан 

мемлекеттің қарамағында қаражаттарды орталықтандырудың дәрежесі 

айтарлықтай жоғары – мемлекеттік бюджет арқылы қазір жалпы ішкі ӛнімнің 

20 пайыздан астамы және жиынтық қоғамдық ӛнімнің 10 пайыздайы бӛлінеді. 

Қаржының мәні, іс-әрекет механизмі және ролі оның функцияларынан 

айқын кӛрінеді. Қаржының мәнін толық ашу оның ұғымы мен қажеттігін ғана 

емес, сонымен бірге қаржының қоғамдық арналымын, яғни оның 

функцияларын анықтауды да талап етеді. 

Қаржыдағы функционалдық сыныптамаға сәйкес, салық, бюджет, сыртқы 

экономикалық қатынастар, қаржыны жоспарлау, бақылау және басқаларды 

функционалдық жүйе деп атауға болады. 

Қаржы жүйесінің сыныптамасында функционалдық критерийден басқа 

қаржы жүйесін звенолар бойынша шектеуге мүмкіндік беретін қаржы 

субъектілерінің нышаны бойынша мемлекет қаржысы, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы, халық қаржысы деп жіктеуге болады. Сыныпқа 

байланысты болып келетін звенолар қаржы қатынастары, қаржы қорлары, 

басқару аппараты тәрізді элементтерден тұрады. Қасиеттерін осылай 

жүйелендіру қаржы жүйесіне интеграциялық сипат береді. 

Қаржы жүйесінің жекелеген құрамдас бӛліктерінің орны мен рӛлі әрқилы 

болып келеді. Бастапқы элемент басқа элементтер жүйесінде жетекші орынға 
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ие болып келеді. Ӛйткені оның рӛлі звенолар мен элементтер жүйесінде басты 

орында болып келеді. Бұл – ең алдымен, мемлекеттік бюджет түрінде берілген 

мемлекеттік қаржылар. 

Материалдық ӛндіріс саласындағы шаруашылық жүргізуші субъекті-

лердің қаржылары қаржының негізін құрайды және олар қаржылық жүйенің 

бастапқы буыны болып табылады, ӛйткені материалдық ӛндірісте нақты ӛнім 

қоғамның қаржы ресурсының негізгі кӛзін құрайды. 

Ӛндірістік емес саладағы қаржының қаржы жүйесіндегі орны мен рӛлі 

оның ұлттық табысының қолдануы мен бӛлісіне байланысты анықталады. Бұл 

салада қаржылық қатынастар оның бастапқы құрылымы мен оның қаржылық 

жүйенің буындарымен, сонымен қатар баға, несие, тағы басқа тәрізді басқа 

экономикалық буындарымен пайда болады. 

Халықтың қаржылары қаржы жүйесінің ерекше бір бӛлігін кӛрсетеді. 

Халық ӛзінің қаражаттарымен жалпы мемлекеттік қаржылық жүйесімен және 

меншіктің барлық нысанындағы материалдық ӛндіріс пен ӛндірістік емес 

салалардағы шаруашылық жүргізуші субъектілермен қатынасқа түседі. 

 Бюджеттен тыс мемлекеттік қорлар – қорлардың ұйымдық 

дербестігі негізінде кешенді қолданылатын және кейбір қоғамдық 

қажеттіліктерді қаржыландыру үшін қамтылатын қаржы ресурстарын қайта 

бӛлу мен пайдаланудың ерекше нысаны. 

Оның негізгі қалыптасу кӛздері: 

а) арнайы мақсатты салықтар, займдар; 

ә) бюджет субсидиялары; 

б) қосымша табыстар мен үнемделген қаржы ресурстары; 

в) ерікті түрдегі жарналар. 

Бюджеттен тыс қорлар маңызды әлеуметтік шараларды уақтылы 

қаржыландыру және түскен қаржыларды мақсатты түрде толық кӛлемде 

пайдалануға кепілдік береді; қаржы қиындықтары болған жағдайда мемлекттік 

биліктің  қаржы резерві рӛлін атқарады. 

Мемлекеттік несие – мемлекет пен заңды және жеке тұлғалар арасындағы 

ақшалай қатынастар, оның ішінде мемлекеттік билік органдары қарамағына 

уақытша бос ақша қаражаттарын жұмылдыру және оларды мемлекеттік 

шығындарды қаржыландыру үшін пайдалану. 

Қаржы жүйесіне сақтандыруды да жатқызуға болады, бірақ кӛптеген 

ғалымдар оны қаржымен байланысты дербес категория деп тұжырымдайды. 

Сақтандыру – сақтандыру оқиғаларына орай отбасы табыстарындағы 

шығындарды немесе шаруашылық жүргізуші субъектілерге тигізілуі мүмкін 

залалды мақсатты сақтандыру қорының ақшалай салымдары есебінен жабуды 

оның қатысушылары арасында жабық қайта бӛлу қатынастарының жиынтығы. 

Сақтандыру ӛзінің әлеуметтік сақтандыру (барлық әдістер), жеке 

сақтандыру, мүлікті сақтандыру, жауапкршілікті сақтандыру және тағы 

басқалар тәрізді негізгі звенолары бар ерекше сала. 
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1.1 Шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қаржысы 

 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылары қаржылық жүйенің 

саласы ретінде қоғам экономикасының негізін құрайды, себебі мұнда 

материалдық және материалдық емес игіліктер қалыптасады. 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржыларының шеңберінде 

материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарының кӛп бӛлігі шоғырланады, 

сол арқылы қоғамдағы ұлғаймалы ұдайы ӛндіріс үдерісі қамтамасыз етіледі. 

 

Кесте 1. Шаруашылық жҥргізуді субъектілердің қаржыларының қҧрылуы 

 

Материалдық ӛндіріс саласында Материалдық емес ӛндіріс 

саласында 

1) алғашқы табыстардың құры-

луымен, материалдық ӛндірістің 

шаруашылық бӛлімшерінде ішкі 

шаруашылық мақсаттағы жарғылық 

қорды қолдау қорларын құрумен 

және пайдалануымен байланысты.  

1) саланың немесе мекеменің 

бюджетпен ара қатынасы. Осының 

негізінде бюджет қаржылары есе-

бінен денсаулық сақтау, мәдениет, 

ағарту және т.б. салалық қаржылар 

қалыптасады; 

2) айырбас жүргізбейтін, қайта бӛлу 

сипатына ие шаруашылық жүргізуші 

субъектілер арасында пайда болады; 

мұнда қаржы ресурстарының ағымы 

қордан тыс түрде жүргізіледі 

(айыппыл тӛлеу және алу, жарна 

тӛлеу, салу т.б.); 

2) басқарудың салалық ұйымдары, 

ведомство ішілік және ұйым ішілік 

арасында. Олар шаруашылық жүргі-

зуші субъектілер иелігіндегі салалық 

мақсатты ақша қаражаттарын 

айдаланумен сипатталады.  

3) шаруашылық жүргізуші субъек-

тілер мен сақтандыру ұйымдарының 

арасында сақтандыру қорларын құру 

және пайдалануға байланысты 

туындайтын қаржы; 

3) әр түрлі саладағы шаруашылық 

жүргізуші субъектілер арасында, 

оның ішінде әлеуметтік сақтандыру, 

зейнетақы және т.б. бюджеттен тыс 

қорларды құру және бӛлумен 

байланысты ақша қатынастары; 

4) шаруашылық жүргізуші субъект 

және банк арасындағы ссуда алуға, 

оларды ӛтеуге пайыз тӛлеуге, 

банктерге уақытша бос ақша 

қаражаттарын беруге байланысты 

пайда болатын қаржылар; 

4) шаруашылық жүргізуші субъек-

тілердің тұтынушылармен және 

демеушілермен арасында ақша 

қатынастары.  

5) орталықтандырылған қорларды құру және пайдалануға байланысты 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің мемлекетпен қатынасы; 

6) шаруашылық жұргізуші субъект және басқарудың жоғарғы құрылымы 

арасындағы қаржылар (қаржы ресурстарын сала ішінде қайта бӛлу шегінде 

«вертикалды ӛзара байланыс»). 
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Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының құрамына мыналар 

кіреді: 

1) Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық есеп негізінде жұмыс 

жүргізетін материалдық ӛндірістің барлық кәсіпорындары және ӛндірістік емес 

саладағы кәсіпорындардың бір бӛлігі болып табылады. Коммерциялық есеп 

кірістілігі жоғары деңгейде шаруашылықты одан әрі жүргізуге жеткілікті, 

минималды шығындардан максималды табыс алу басты мақсаты болып 

табылаты шаруашылық жүргізудің әдісі. 

Коммерциялық есептің ерекшеліктері: 

- шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржылық тәуелсіздікке ие; 

- қаржылық қатынастар мемлекет тарапындағы ұсақ бекітулерден 

тәуелсіз; 

- қаржы қатынастарының субъектілері жұмыстың нақты нәтижелері мен 

міндеттемелері ӛз уақытында орындалуы үшін экономикалық жауапкершілікке ие; 

- коммерциялық есеп жағдайында шаруашылық жүргізуші субъекті банк-

термен, сақтандыру ұйымдарымен және мемлекетпен әр түрлі қатынаста 

болады. 

2) Коммерциялық емес саладағы қаржылар. Коммерциялық емес қызмет 

белгілі бір табыс алуды кӛздемейді. 

Қаржыландыруға төмендегідей ресурстар пайдаланылады: 

- бюджеттік қаражаттар; 

- бюджеттен тыс мемлекеттік қорлар; 

- халықтың қаражаттары; 

- әр түрлі коммерциялық құрылымдардың ақшалай аударымдары; 

- келісім-шартқа сәйкес орындалған қызмет пен жұмысқа тӛленген 

қаражаттар; 

- ӛнімді ӛткізуден түскен табыс, мәдени шараларға билеттерді сатудан 

түскен табыс; 

- мүлікті жалға беруден түскен табыс; 

- мамандарды дайындаудан (қайта даярлаудан, біліктілігін кӛтеруден) 

түскен табыс. 

Ӛндірістік емес салаға тӛмендегі қаржылар кіреді: 

а) қоғамдық қаржылар, оның ішінде кәсіподақ ұйымдарының қаржылары; 

ә) саяси және қоғамдық қозғалыстар қаржылары; 

б) арнайы мақсатты қорлардың қаржылары; 

в) қайырымдылық қорлардың қаржылары. 

Қоғамдық бірлестіктер – мүдделерінің ортақтығы негізінде азаматтардың 

ерікті бірігуі нәтижесінде құрылған бірлестіктер. 

Қоғамдық ұйымдар қаржыларының экономикалық мазмұны ақшалай 

қатынастардың тӛмендегідей топтары мен түрлеріне ие: 

- әр түрлі жарналарды тӛлеу, материалдық кӛмек кӛрсетуге байланысты 

қоғамдық ұйымдар мен олардың мүшелері арасындағы ақша қатынастары; 
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- қоғамдық ұйымдар қорларына жіберілетін ерікті жарналарға 

байланысты қоғамдық ұйымдардың кәсіпорындар мен мекемелер арасындағы 

ақша қатынасы; 

- мақсатты ақша қорларын құру және пайдалану бойынша қоғамдық 

ұйымдардың ақшалай қатынасы; 

- қоғамдық ұйымдардың тӛменгі және жоғарғы құрылымдар арсындағы 

ақшалай қатынастары; 

- қоғамдық ұйымдар және ӛндірістік шаруашылық құрылымдар арасын-

дағы ақшалай қатынастар. 

Коммерциялық емес мекемелердің қаржы шаруашылақ қызметі 

қаржылық реурстарды пайдананудың үш тәсілін үйретіреді: ӛзін-ӛзі ақтау, 

сметалық қаржыландыру және шаруашылық есеп әдісі. 

 

1.3 Қазақстан Республикасының қаржы қатынастары 

 

Қазақстан Республикасында макро - және микро экономиканың қаржы 

жүйесін реттеліп отыратын қаржы қатынастары мен ақша ресурстарының 

жиынтығы және оларды жұмылдыруды, ұлттық шаруашылықты қаржыландыру 

мен несиелендіруге байланысты бӛлуді жүзеге асыратын қаржы мекемелері 

құрайды. 

Бүгінде Қазақстанның қаржы жүйесінің құрамы қаржы қатынастарының 

біршама дербес мына сфераларынан тұрады: 

 мемлекеттің бюджет жүйесі; 

 арнаулы бюджеттен тыс қорлар; 

 мемлекеттік несие; 

 жергілікті қаржы; 

 шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы; 

 халықтың қаржысы. 

 Қаржы қатынастарының алғашқы үш бӛлігі жалпы мемлекеттік, яғни 

орталықтандырылған қаржыларға жатады және макродеңгейдегі экономика мен 

әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін пайдаланады. Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы орталықтандырылмаған қаржыларға жатады және 

микро деңгейдегі экономика мен әлеуметтік реттеу және ынталандыру үшін 

пайдаланылады. 

Жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды құрамы болып 

табылады. Жергілікті қаржының әлеуметтік рӛлі, оның құрамы мен құрылымы 

бүтіндей жергілікті органдарға жүктелінген функциялардың сипатымен, 

сондай-ақ мемлекеттің әкімшілік-аумақтық құрылысымен және оның саяси 

экономикалық бағыттылығымен анықталады. 

Жалпы, қаржылардың бүкіл құрамы екі ірілендірілген бӛлікке 

біріктіріледі: 

 мемлекеттік және муниципалдық қаржы; 
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 шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы. 

Мемлекеттің қаржысы қаржы ресурстарының орталықтандырылған 

қорын жасаудың экономикалық нысаны мен мемлекеттің негізгі қаржы 

жоспары ретінде мемлекеттік бюджетте, қоғамдық құжаттарды мақсатты 

қаржыландырудың қосымша кӛзі ретіндегі бюджеттен тыс арнаулы қорларда, 

мемлекеттік несиеде кӛрінетін қаржы қатынастарын қамтиды. 

Несие қатынастарының қаржы қатынастарынан айырмашылығы 

болғанымен мемлекеттік несие қаржы жүйесіне қамтылады. Бірақ несиенің бұл 

түрі мемлекеттің бюджеттің тапшылығын жабу мақсатына бағытталғандықтан, 

мемлекет қаржысының тұрақтылылығын қамтамасыз ететіндіктен, ол бойынша 

есеп айырысу бюджет қаражаттары есебінен болатындықтан –бұл буын қаржы 

жүйесіне де, сондай-ақ несие жүйесіне де жатады деп есептеуге болады. 

Қаржы қатынастары сфераларының әрқайсысының ішінде буындар 

бӛлінеді, оның үстіне қаржы қатынастарын топтастырып, мақсатты ақша 

қорларының құрамы мен арналымына белгілі бір әсер ететін субъектік 

қызметінің сипатына қарай жүргізіледі. Бұл белгі кәсіпорындар мен 

ұйымдардың қаржысы аясында мынадай буындары бӛлуге мүмкіндік береді: 

коммерциялық кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржысы; коммерциялық емес 

ұйымдардың қаржысы. 

Қаржы жүйесінің әр буыны ӛз кезегінде буыншаларға (ондағы қаржының 

ӛзара байланысының ішкі құрылымына сәйкес) бӛлінеді. Мәселен, салалық 

бағыныштылығына қарай коммерциялық негізде жұмыс істейтін кәсіпорындар 

(ұйымдар) қаржысының құрамына ӛнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, кӛлік, 

құрылыс және тағы басқа кәсіпорындарының қаржылары болып мүшеленеді. 

Мемлекет қаржысының құрамында буындар ішіндегі қаржы қатынастарын 

топтастыру, мемлекеттік басқарудың деңгейіне (республикалық, жергілікті) 

сәйкес жүзеге асырылады. Сақтандыру қатынастары аясында буындардың 

әрқайсысы сақтандырудың түрлеріне (жалпы сақтандыру, ӛмірді сақтандыру) 

бӛлінеді. 

Мемлекеттердің кӛпшілігінде қаржы жүйесін құрудың қағидасы – 

фискалдық (қазыналық) қағидасы. 

Қаржы жүйесінің функциялық құрылысы мынадай негізгі қағидаларды 

қанағаттандыруды тиіс: 

біріншіден, қаржы жүйесінің жеке алынған әрбір буыны ақша 

қатынастарының аса кең шеңберін қамти алады, бұл жалпы категория болып 

табылатын «қаржыға» ғана тән қасиет; 

екіншіден, тұтастай алынған қаржы жүйесі әрбір нақты сәтте объективті 

экономикалық категория ретінде қаржының қағидалы мәндік сипаттамаларына 

және функциялық арналымына дәл сәйкес келуі тиіс. 

Қаржы жүйесін ұйымдастыруға централизм мен демократизмнің үйлесуі 

орын алады. Мемлекеттік қаржы органдары тарапынан болатын 

орталықтандырылған басшылықпен бір мезгілде жергілікті қаржы органдарына 

және шаруашылық жүргізуші субъектілергі кең құқық пен дербестік берілген. 
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Бұл қағида жергілікті қаржы органдарының тиісті жергілікті әкімшілікке 

және жоғарғы қаржы органдарына екі жақты бағынышты жүйесін алдын ала 

айқындайды. 

Салалық қаржыларды басқарудағы демократиялық негіз шаруашылық 

жүргізуші органдарға капиталды (негізгі және айналым капиталдарын) бекітіп 

беруге, оларға әр түрлі мақсатты арналымның ақша қорларын жасауға және 

оларды пайдалануға құқық беруде кӛрінеді. Жоғары тұрған органдар ӛзінің 

құзыры шегінде салалық қорлар мен резервтерге орналастырылатын 

қаражаттардың бір бӛлігін қайта бӛлу туралы шешім қабылдайды, оларды 

мақсатты пайдаланудың тәртібін анықтайды. 

Кәсіпкерлік секторда қаржы дербестігі неғұрлым толық кӛрінеді: оның 

қатысушылары мемлекеттің қаржы жүйесі алдындағы міндеттемелерді 

орындағаннан кейін қаржы ресурстарын еркін иемденеді. 

Ұлттық және аймақтық мүдделерді сақтау. Аймақтарды дамытудың 

әлеуметтік жағынан қабылдауға болатын деңгейі сияқты бұл қағидаттың 

талаптары қаржы қатынастарында ұлттық теңдікті қамтамасыз етуге шақырады. 

Қаржы жүйесін құрудағы оның кӛрінісі мемлекеттік қаржы органдары 

құрылымының ұлттық-мемлекеттік және әкімшілік-аймақтық құрылымына сай 

келуі. Әрбір облыста, ауданда және қалада қаржы органдардың тиісті аппараты 

бар. Тӛменгі құрылымдарда арнаулы қаржы органдарының болмауы мүмкін, 

онда олардың функцияларын жергілікті әкімшіліктің аппараты атқарады.  

 

1.4 Қаржы жҥйесінің қағидалары 

 

Қаржы жүйесі бірлігінің қағидасы орталық қаржы органдары арқылы 

мемлекеттің жүргізіп отырған бірыңғай мақсаттармен алдын ала айқындалып 

отырады. Қаржылардың барлық буындарын басқару бірыңғай негізгі 

заңнамалық және нормативтік актілерге негізделеді. Қаржы жүйесінің бірлігі 

қаржы ресурстарының басты кӛздерінің ортақтастығында (бірлігінде), олардың 

қозғалысының ӛзара байланыстығында, қажетті қаржылық кӛмек кӛрсету үшін 

қаражаттарды аймақтар, салалар арасында қайта бӛлуде болып отыр. Қаржы 

жүйесі бірлігінің қағидасы экономиканы басқарудың барлық деңгейлерінде 

жасалатын қаржы жоспарлары мен байланыстардың ӛзара үйлесу жүйесінде 

ӛзінің нақтылы кӛрінісін табады. 

Қаржы жүйесінің жеке құрамды элементтерінің функциялық 

айналымының қағидасы қаржының әр буыны ӛз міндеттерін шешіп 

отыратындығынан кӛрінеді. Оған айырықша қаржы аппараты сәйкес келеді. 

Мемлекеттік бюджеттің ресурстарын құрып, пайдалану жӛніндегі жұмысты 

ұйымдастыруды Қаржы министрлігі жүзеге асырады. 

Бюджеттен тыс қорлардың (ресурстардың) мақсатты міндеттерін тиісті 

аппараттар анықтайды және шешеді немесе белгілі бір министрліктің және 

үкіметтің басқаруына беріледі. 
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Ұлттық шаруашылықты басқарудың сатылас қағидасы жоғары органдар 

(министрліктер, ведомстволар, холдингтер, ассоциациялар, бірлестіктер) 

деңгейінде де, сондай-ақ тӛменгі (фирмаларда, компанияларда және тағы басқа) 

деңгейде де қаржы аппаратының тиісті құрылымын байланыстырады 

(қамтамасыз етеді). Бұдан басқа, қаржы аппаратын ұйымдастыруда 

акционерлік, бірлескен, аралас, кооперативтік, сондай-ақ қоғамдық 

кәсіпорындар мен ұйымдарды басқарудың ерекшіліктері қамтып кӛрсетіледі. 

Қазіргі кезде қаржы жүйесі терең ӛзгерістерге ұшырап, қайта құрылуда. 

Қаржы жүйесін қайта құрудың басты міндеті оның Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуын тұрақтандырып, одан әрі тездетуге ықпал етуді күшейту, 

ұлттық табыстың үздіксіз ӛсуін қамтамасыз ету, ӛндірістің барлық 

буындарында шаруашылық - коммерциялық есепті нығайту болып табылады. 

Нарықтық қатынастарға кӛшу барысында қаржы жүйесінің рӛлі мен 

маңызы шұғыл артады. Қаржы-несие нарықтық механизмдердің неғұрым тиімді 

жұмыс істейтін секторларының біріне айналуы тиіс. 

Қаржы және ең алдымен бюджет жүйесі жалпы ішкі ӛнімнің ӛсуіне және 

оның басты бӛлігі – ұлттық табысқа, макро - және микро экономика 

кәсіпорындарының, фирмаларының және салаларының дамуына және 

халықтың кӛптеген жігінің хал - ахуалына айтарлықтай ықпал жасайды. 

Қоғамда істің жайы қаржы ахуалымен анықталады, сондықтан тұрақтану 

мен дамудың бағдарламасы бірінші кезекте экономиканың тиімділігін арттыру 

жӛніндегі жалпыэкономикалық шараларды іске асыруды қарастыруы тиіс. Бұл 

шаралардың қатарында – ӛндірістік қатынастарды жетілдіру, экономиканы 

әлеуметтік қайта бағдарлау, ұлттық шаруашылықтың құрылымын жаңғырту, 

ғылыми-техникалық прогресті тездету. 

Сыртқы экономикалық қызметті жандандыру, ішкі ӛндіріс есебінен 

тұтыну нарығын толықтыру проблемасын шешу шаралары тұр. Қаржы 

шараларының ішінде инвестицияларды оңтайластыру, басқару аппаратын 

ұстауға жұмсалатын шығындарды азайту, шаруашылық жүргізудің барлық 

деңгейінде үнемдеу режімін қатаңдандыру қажет: экономиканың тӛменгі 

деңгейінде – залалдылықты болдырмау, коммерциялық есепті дамыту, қаржы 

жүйесінің барлық буындарында қаржылық ӛзара қарым - қатынастарды 

индикативтік реттеу қажеттілігі артуда. 

 

 1.5 Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 

 

Тауарларды, игіліктерді, қызметтер кӛрсетуді ӛндіретін, қамтамасыз 

ететін салаларды қаржыландыруға мемлекеттің тікелей қатысуының басқа да 

нұсқаулары болуы мүмкін. Олар әлеуметтік және қоғамдық деп аталады. 

Қоғамдық тауарлар нарықтық тауарлардан айырмашылығы: олар 

бӛлінбейді және шығарып тастау қағидасының іс- әрекетіне ұшырамайды. 
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Бӛлінгіштік жеке сатып алушының тауарға қол жетушілігін, оның ӛзіне 

қежетті сатып алу мүмкіндігін қажет етеді. Оның ӛзі сатып алушының 

егемендігін анықтайды. 

Шығарып тастау қағидасы тұтынушыны егер ол тауардың нарықтық 

бағасын тӛлей алмаса немесе тӛлегісі келмесе осы тауардан болатын пайдадан 

аластауды білдіреді. 

Қоғамдық тауарлар бӛлінбейді, ӛйткені олар жеке сатып алушыларға 

бӛлшектеніп сатылмайды. Бұл жерде шығарып қағидасы тастау жұмыс 

істемейді. Нарықтық тауарлардан алынған пайда оларды сатып алу кезінде, ал 

қоғамдық тауарлардан алынған пайда ӛндіру кезінде жүзеге асады. 

Бірқатар қызметтер кӛрсету шығарып тастау қағидасының ықпалына 

түсіп кетеді. Мысалы медициналық қызметтер, білім деңгейін кӛтеру, бұл 

қағида бойынша қызметтерді кӛрсету мемлекет белгіленген кепілдікті 

миниумнан жоғары қамтасыз етіледі. Мұнда мұражайлардың, кітапханалардың, 

қоғамдық телидидар мен радио хабарын тарату қызметтері, жол желісі және т. 

б. Сондықтан ресурстарды бӛлудегі үйлесімсіздікті болдырмау үшін мемлекет 

едәуір дәрежде оларды ӛндіру мен қаржыларды қамтамасыз етеді. Бұлар 

«аралық» қоғамдық қызметтер кӛрсету деп аталады. 

Теориялық айқындамалар тұрғысынан қоғамдық тауарлардың оңтайлы 

саны тұтынушы теориясына, тұтынушылардың соңғы қосымша ӛлшемді 

тӛлеуге әзір екендігі, яғни оның бағасы қоғамдық тауарлардың бұл ӛлшемнінің 

шекті шығындарымен тенестірілгенде шекті шығындарға сәйкесті қағидасы 

бойынша баға мен ӛндіріс кӛлемінің есептеуіне сәйкес анықталады. Бұл шекті 

пайдалылық теориясы деп аталады. Сондықтан қоғамдық тауарлардың санын 

«шағын- пайданы» талдау әдісімен анықтау мемлекеттік органдарының 

шешімдерімен толықтырылады және жалпы қоғамдық тауарлармен қамтамасыз 

етуі оларды ӛндіру үшін экономикалық республикаларды бӛлу проблемасы 

мемлекеттік әлеуметтік экономикалық саясатының, соның ішінде қаржы 

саясатының пәні болып табылады. Сӛйтіп экономикалық республикаларды 

қайта бӛлу проблемасы саяси тұрғыдан алғанда салық бюджет механизмі 

арқылы шешілетін және қоғам дамуының бұл кезенінен мемлекеттің қаржы 

саясатының тиімділігі мен мақсатқа сайлығының мән- мағынасын құрайды. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу 2 нысанда болады: 

1. Ӛзін-ӛзі реттеу. 

2. Мемлекеттік реттеу. 

Өзін-өзі реттеу.Қоғамдық ӛндірістің түрлі буындарында қаржы базасын 

қалыптастырудың шаруашық жүргізушілердің ӛздері жасап пайдаланатын 

әдістеме сипатталады. 

Мемлекеттік реттеу. Қоғамдық ӛндірістің даму процесіне мемлекеттің 

сан алуан экономикалық тетіктері, соның ішінде қаржы тұтқалары арқылы 

араласуын бейнейлейді. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу - макро экономикалық тепе–

теңдікке және экономиканың жұмыс істеуінің әрбір нақтылы кезеңінде оның 
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үдемелі дамуына әсер ету үшін, сондай-ақ қаржы ресурстарын шебер 

пайдалануын күнделікті процесін қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізуші 

субьектілерге мемлекеттің қаржылық ықпал жасауының нысандары мен 

әдістері мақсатты негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге 

асырудың алғы шарттары болып табылады: 

1. Қоғам дамуының обьективті экономикалық заңдарының іс- әрекетін 

есепке алу. 

2. Қоғамның барлық мүшелерінің түпкілікті мүдделерін қоғам дамуының 

ғылыми негізделген стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу. 

3. Кӛзқарастарды білдіруін демократиялық жүйенің болуы және 

халықтың мүдделерін еркін білдіруін демократиялық институтының болуы. 

4. Шаруашылық қызметте халықтың нормасымен ережесіне шегіністі 

жедел және айқын сезінетін заңнамалық жүйенің болуы. 

Қаржылық реттеудің кӛмегімен мемлекет халықтың тӛлем қабілеттілігін 

сұрамына қорланудың қарқынына тауарлар мен қызметтерді ӛткізуге ел 

арасындағы капиталдың қозғалысына агроэкономикалық салалық және 

аумақтық құрылымына ықпал етеді. Сонымен қаржылық тҧтқалардың 

кӛмегімен мынадай мәселелер шешіледі: 

1. Материалдық ӛндіріс сфераларында жұмылдыратын ресурстардың 

жалпы деңгейін реттеу. 

2. Ӛндірістік аясындағы монополиялық қызметті экономикалық шектеу. 

3. Кәсіпорынның, ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін реттеу 

және олардың құқықтық және келісімшарт тәртібін қамтамасыз ету. 

4.Кәсіпорындара ӛндірістік дамуда материалдық жағынан ынталандыру. 

5. Кәсіпорындардың ақшалай ресурстарын бӛлудің ара қатынасын реттеу. 

Сонымен ӛндірістік реттеу жалпы алғанда елдің экономикалық дамуының 

тендециясына қаржы тұтқаларының кӛмегімен ықпал жасайды. Яғни қаржылық 

реттеуде нәтижелікке жету үшін белгілі бір шарттар сақталу керек. Олар: 

1.экономикалық құрылымдық жағынан қайта кұру; 

2.басқарудың барлық денгейінде және меншіктің барлық нысандарында 

шаруашылық процестер мен құрылымдарды монополиялау; 

3.нарықтық бастамаға коммерциялык қызметтің және басқада қызметтің 

түрлеріне еркіндік беретін барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер 

меншігінің бүкіл нысандарына шынайы теңдігін жасау негізінде бәсекені және 

кәсіпкерлікті дамыту; 

4.жаңағы айтылғандардан туындайтын мемлекет шеңберіндегі 

халықаралық корпорация мен еңбек бӛлінісінің артықшылығынан туындайтын 

ынтымақтастықты дамыту. 

Реттеудің екі типі бар: 

1. экономикалық, яғни ол қаржылық, валюталық, несиелік; 

2. әкімшілік. 

Қаржылық реттеу түрлері: 
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- салықтық, бюджеттік, валюталық шаруашылық ішіндегі кедендік, 

тарифтік. 

Қаржылық реттеудің түріне сәйкес оның мынадай нысандары болады, 

яғни бюджетте қаржыландыру ол- субвенсиялар, субсидиялар, трансферттер. 

- салықта тура және жанама салық салу. 

- валюталық қаржыда, яғни бұл сыртқы инвестициялау. 

Сыртқы қарыздар және борыш - бұл қаржылық реттеудың ең негізгі 

нысандары, олардың бәріне ортақ бұл жоспарлау. 

Дүние жүзілік практикадағы қаржылық әдістерге мыналар жатады: 

1) салықтың мӛлшері; 2) салық салу жӛніндегі жеңілдік пен санкциялар, 

3) табыстарды, мүлікті, активтерді мақұлдамалау. 

Бұл реттеуіштер ақша және қолма – қолсыз ақша эмиссияның кӛлемі 

валюталық бағам, несие (несие үшін сыйақылар, есеп мӛлшерлемесі және 

Ұлттық Банктің резервтік талаптары ашық нарықтарда банк операцияларының 

ауқымы). 

Баға реттемелі бағалардың деңгейін, еркін және тіркелмеген бағалардың 

арақатынасы, рентабельтіліктің шекті деңгейі. 

 Мемлекеттік қаржыларды реттеудің ішінде салықтарға аса маңызды орын 

беріледі. Салықпен реттеу кәсіпорындар мен халықтың экономикалық 

белсенділігін кәсіпорындарға қалатын ақша кӛлемі және де рентабельділік 

реттеліп отырады. Бұған салық салу әдістері арқылы қол жеткізіледі және 

мемлекеттік қаржылық реттеу проблемасының 2 - ші жағы бюджеттен 

қаржыланадыруды пайдалану, қаржыландыру тиімділігінің дәрежесі болып 

табылады. Валюталық - қаржылық реттеудің әдістері:  

1. валюталық бағам; 

2. ақша капиталының проценттік мӛлшерлемесі; 

3. халықаралық тӛлем қаражаттары; 

4. бағалы қағаздар бағамы; 

5. валюталық тәуекелдіктерді сақтандыру. 

Мемлекеттің кірістері бұл экономикалық қатынастардың жүйесі. Бұл 

қатынастардың процесінде мемлекеттің жұмыс істеуінің базалық жасау үшін 

мемлекеттің меншігіне түсетін қаражаттардың жиынтығы құрылады. Жиынтық 

қоғамдық ӛнімді бӛлудің нәтижесінде мемлекеттің, жеке кәсіпорындардың, 

шаруашылық ұйымдардың бастапқы табыстары жасалынады. Жалпы 

мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қаржы арқылы халықтың 

табысының бір бӛлігі алынады; кәсіпорындардың табысы бӛлініске ұшырайды 

— оның бір бӛлігі бюджетке түседі, басқа бӛлігі кәсіпорындарда қалады. 

Сонымен бірге халықтың бастапқы табыстары да қызметтің ӛндірістік емес 

аясының мекемелері кӛрсететін қызметтерді тӛлеу арқылы қайта бӛлінеді. Бұл 

түсімдер ӛндірістік емес кәсіпорындарының табыстарын құрайды. 

Мемлекеттің ӛндірістерді сыныптау үшін, мемлекет кірістерінің бүкіл 

жүйесін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді және келесідей сұрыпталады: 
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A. Меншік нысандарын ұйымдық-құқықтық рәсімдеуге қарай 

мемлекеттің кірістері мыналардан тұрады: 

a) мемлекеттік кәсіпорындар табыстарынан; 

b) жеке кәсіпкерлік сектордың салық түсімдерінен; 

c) халықтың салық тӛлемдерінен; 

d) кооперативтік және ұжымдық кәсіпорындардың салық түсімдерінен; 

B. Жасау аясына байланысты 2-ге бӛлінеді: 

a) материалдық ӛндіріс аясында қалыптасатын түсімдер; 

b) ӛндірістік емес сферада қалыптасатын түсімдер; 

C. Қаржылық мазмұны бойынша: 

a) салықтық; 

b) салықтық емес; 

c) салықтық кірістерді жұмылдыру жағдайына байланысты: 

d) орталықтанған; 

е) орталықтандырылмаған; 

Орталықтанған – негізінен салық түсімдері, сыртқы экономикалық 

қызметтен алынатын кірістер, халық тӛлемдері есебінен құрылады. 

Орталықтандырылмаған – кәсіпорындардың ӛздерінің ақшалай 

табыстары мен қорларынан құрылады. 

Мемлекет табыстарының қалыптасуы мемлекеттің тікелей белсенді 

қатысуымен жүзеге асырылады: ол бюджетке орталықтандырылатын жеке 

шаруашылық жүргізуші субъектілерге қалдырылатың қоғамның таза 

табысының үлесін белгілейді және де тағыда басқа қаражаттарын 

шоғырландырады. 

Мемлекет ӛндіріс құралдарының және тиісінше, қосымша ӛнімнің иесі 

болып отырған жағдайда мемлекет меншігінен алынатын табыстар мемлекет 

кірістерінің айтарлықтай кӛзі болып табылады. 

Мемлекеттік меншіктен алынатын табыстарға мыналар жатады: 

1 мемлекеттік кәсіпорындар жалпы табысы, кеден табыстары ретіндегі 

табысы; 

2 мемлекеттік мүліктен алынатын табыс; 

3 мемлекеттік мекемелер кӛрсететін ақылы қызметтерден алынатын 

табыстар; 

4 бюджеттік мекемелердің үй-жай үшін жалгерлік тӛлемді және 

басқаларды қамтитын арнаулы қаражаттары. 

Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттің кірістерін жұмылдырудың 

негізгі әдістері салықтардан, қарыздардан және эмиссиядан тұрады. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1. Ұдайы ӛндірістік процестің тӛменде келтірілген стадияларынан ұдайы 

ӛндірістік тұжырымдағы сәйкес қаржы категориясы: 

A. ӛндіру, тұтыну;  
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B. бӛлу, айырбастау;  

C. айырбастау, тұтыну; 

D. ӛндіру, бӛлу, айырбастау, тұтыну;  

E. ӛндіру және бӛлу. 

 

2. Келтірілген тізбеден қаржының функцияларына тән белгілерді бӛліп 

кӛрсетіңдер: 

A. тұрақтылық, нәтижелік, атқарымдық; 

B. тұрақтылық, абстракттілік, іске асатындық (реальность); 

C. ықпалдық сан алуандығы, нақтылық, тұрақтылық, нәтижелік; 

D. мән кӛрінісінің әдісі, іске асатындық, абстракттілік және тұрақтылық; 

E. тұрақтылық, абстракттілік, мән кӛрінісінің әдісі, категорияның 

қоғамдық арналымының кӛрінуі. 

 

3. Қаржының объективті қажеттігінің байланыстары? 

A. тауар-ақша қатынастарының болуымен;                     

B. қоғамдық дамудың қажеттіліктерімен;  

C. мемлекеттің шығуымен және ӛмір сүруімен;             

D. ақшаның шығуымен; 

E. әлеуметтік экономикалық қажеттіліктермен. 

 

4. Қатынастардың ұсынылған тізбесінен аталатын қатынастардың иерархиялық 

субардинациясын ескере отырып, «жалпыдан-жекеге» қағидасы бойынша 

қатынастардың дәйекті қатарын құрыңдар: 

A. салық экономикалық, қаржы ӛндірістік, ақша бюджет қатынастары; 

B. экономикалық, қаржы, ӛндірістік бюджет салық қатынастары; 

C. ӛндірістік, экономикалық, ақша, қаржы, бюджет, салық қатынастары;  

D. қаржы, ӛндірістік, ақша, салық, бюджет қатынастары; 

E. ақша, бюджет, салық, қаржы ӛндірістік қатынастар. 

 

5. «Қаржы ұғымы» дегеніміз: 

A. қоғамдың ӛнімнің құнын бӛлу мен мақсатты ақша қорларын құрумен 

және пайдаланумен байланысты ӛндірістік қатынастардың бӛлігі;  

B. мемлекеттегі және шаруашылық жүргізуші субъектілердегі ақша 

қорлары; 

C. бір жағынан, мемлекетпен, басқа жағынан шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің арасында пайда болатын ақша қатынастары; 

D. мемлекетте, шаруашылық жүргізуші субъектілерде (кәсіпорындарда, 

ұйымдарда, мекемелерде) және халықта жинақталған ақша 

ресурстары; 

E. қаржы министірлігі және оның қаржы ресурстарын жедел басқару. 
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6. Келтірілген тізбеден қаржының рӛліне тән белгілерді бӛліп кӛрсетіңдер: 

A. тұрақтылық, абстракттілік, іске асатындық (реальность) нақтылық; 

B. мән кӛрінісінің әдісі, нақтылық, тұрақтылық; 

C. бірлік, толықтылық. іске асатындық және жариялық; 

D. мән кӛрінісінің әдісі, іске асатындық, абстракттілік; 

E. ықпалдың сан алуандығы, нақтылық, іске асатындылық, практикалық 

пайдаланудың нәтижелігі. 

 

7. Ұсынылатын тізбеден қаржының айрықшалықты белгілерін бӛліп 

кӛрсетіңдер: 

A. қайта бӛлгіштік, қайтарылмайтын, директивалық және бақылау-

шылық; 

B. бӛлгіштік, ұдайы ӛндірістік, баламасыздық; 

C. бӛлгіштік, директивалық және бақылаушылық; 

D. ақшалай, бӛлгіштік, директивалық, қор сипаты, құнның баламалы-

сыздық қозғалысы; 

E. ақшалай және бӛлгіштік. 

 

8. Бӛлгіштік тұжырымдамаға сәйкес қаржыға қандай функциялар тән? 

A. бӛлгіштік және бақылау; 

B. бӛлгіштік және ұдайы ӛндірістік; 

C. ақшалай табыстар мен қорларды жасау, оларды пайдалану және 

бақылау; 

D. ақшалай, бӛлгіштік, директивалық; 

E. орналастыру, экономиканың тұрақтануы, қайта бӛлгіштік. 

 

9. Қаржы қатынастарының нақтылы кӛрсетілуі: 

A. ақша қаражаттары;               

B. қаржы қаражаттары;            

C. қаржы ресурстары және қаржы қорлары; 

D. мемлекеттің ақша қорлары;           

E. ақша. 

 

10. Қаржы жүйесінің бӛліктерін атап шығындар:                                               

A. қаржы қатынастарының жиынтығы, ақша қорларының жиынтығы, 

басқарудың қаржы аппараты; 

B. қаржы министірлігі, республикалық бюджет, мемлекеттік несие, 

жергілікті қаржы; 

C. мемлекеттік бюджет, мемлекеттік несие, жергілікті қаржы; 

D. мемлекеттік бюджет, басқарудың қаржы аппараты, Қазақстан 

Республикасының ұлттық банкі; 

E. республикалық бюджет, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қорлары, Қазақстан Республикасының ұлттық банкі. 



24 

 

 

11. Қаржы жүйесінің буындарын бӛліңдер: 

A. мемлекеттік бюджет, қаржыны басқарудың аппараты, кәсіпорындар 

мен ұйымдардың қаржысы; 

B. бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік бюджет, мемлекеттік несие; 

C. жалпы мемлекеттік қаржы, кәсіпорындардың, ұйымдардың және 

мекемелердің қаржысы, халықтық қаржысы; 

D. материалдық ӛндіріс аясының қаржысы, халықтың қаржысы, 

мемлекеттік бюджет; 

E. жалпы мемлекеттік қаржы шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы, халықтық қаржысы. 

 

12. Қаржы жүйесін ұйымдастырудың негізіне мына қағидаттар (принциптер) 

қойылған: 

A. жоспарлық, шаруашылық есеп, демократизм; 

B. бірлік функционалдық арналым, централизм мен демократизмнің 

ұштастырылуы, ұлттық және аймақтық (регионалдық) мүдделердің 

сақталуы; 

C. бірлік, толықтық, іске асатындық, жариялық;  

D. бірлік, үздіксіздік, іске асатындық; 

E. функционалдық арналым, толықтық, іске асатындық, коммерциялық 

есеп. 

 

13. Қаржы механизмі дегеніміз: 

A. қаржыны ұйымдастыру, жоспарлау және басқару түрлерінің, 

нысандарының және әдістерінің жүйесі; 

B. құн нысанындағы ӛнімдердің қозғалысы қамтамасыз ететін нысандар 

мен әдістердің жиынтығы; 

C. қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкіндік тудыратын 

ӛндірістік қатынастардың нысандары мен әдістердің жиынтығы; 

D. нәтижесі ақша қорларын жасау мен пайдалану болып табылатын 

қаржы катынастарының нысандары мен әдістерінің жүйесі; 

E. қаржы жүйесін ұйымдастыру критерийлерінің жиынтығы. 

 

14. Ынталандырушы фискалдық саясатқа қандай шаралар жатады? 

A. салық жеңілдіктерін енгізу және санкциялардың тӛмендеуі; 

B. салықтардың кӛбеюі және мемлекет шығындарының тӛмендеуі; 

C. мемлекет шығындарының және салықтардың кӛбеюі; 

D. салықтардың және мемлекет шығындарының тӛмендеуі;  

E. мемлекет шығыстарының кӛбеюі және салықтардың тӛмендеуі. 

 

15. Қаржы механизмінің кұрылымын ойға түсіріңдер: 

A. жүйе, қосалқы жүйе, блок, элемент;                 
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B. қосалқы жүйе, нысан, әдіс, ұйымдастыру; 

C. жүйе, басқару, элемент, даму;                          

D. элемент, байланыс, жүйе, блок; 

E. жүйе, нысан, ӛзара әрекет. 

 

16. Ақпарат, ұйымдастыру, жоспарлау, реттеу және бақылау: 

A. қаржыны басқарудың әдістері;                          

B. қаржыны басқарудың элементтӛрі; 

C. қаржылық жоспарлаудың нысандары;              

D. қаржылык, бақылаудың түрлері; 

E. қаржыны басқарудың қағидаттары. 

 

17. Салық қызметінің құрылымы былайша кӛрінеді: 

A. Салық комитеті, Қаржы полициясы, Кеден комитеті; 

B. Салық комитеті, Сыртқы қарыз алу жӛніндегі комитет, Қазынашылық 

комитеті; 

C. Салық комитеті, Мемлекеттік мүлік жӛніндегі комитет, Кеден 

комитеті; 

D. Қазақстан Республикасы қаржы министірлігінің салықтар департа-

менті, Қазақстан Республикасы кедендік бақылау агентігі, обылыс-

тардың, қалалардың, аудандардың салық комитеттері;  

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

18. Қаржыны басқарудағы ӛзара байланысты элементтерді анықтаңдар: 

A. ақпарат, демократизм, жауаптылық, реттеу, бақылау; 

B. ғылымилық, ұйымдастыру, жоспарлау, шаруашылық шешімдердің 

сабақтастығы; 

C. экономикалық және әкімшілік әдістердің оңтайлы ұштасуы; 

D. ақпарат, жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау; 

E. әкімшілік ету, орталықтандыру, ӛкілеттіктерді жетелеу, тиімділік, 

мақсатты бағыттылық. 

 

19. Экстрополяция, нормативтік, баланстық, бағдарламалық, экономикалық-

математикалық әдістер – бұл: 

A. қаржылық бақылаудың әдістері;                

B. қаржыны басқарудың әдістері; 

C. қаржылық жоспарлаудың әдістері;                 

D. қаржылық бақылаудың түрлері; 

E. қаржылық есеп-қисаптардың әдістері. 

 

20. Бір елдің басқа әлеммен уақыттың белгілі бір межелдемесінде, 

интервалында есеп қисап операцияларын қорытынды түрде бейнелейтін 

кӛрсеткіштердің жүйесі-бұл: 
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A. кірістер мен шығыстардың балансы;          

B. шоғырландырылған балансы;            

C. тӛлем балансы; 

D. тӛлем күнтізбесі;                                           

E. мемлекеттің жиынтық қаржы балансы. 

 

21. Қаржылық бақылаудың нысандарын бӛліп кӛрсетіңдер: 

A. алдын-ала, ағымдағы, кейінгі, келесі;                                

B. мемлекеттік, аудиторлық, ведомствалық;  

C. парламенттік, ағымдағы, ішкі шаруашылықтық;              

D. алдын-ала, ішкі шаруашылықтық, қоғамдық;  

E. ағымдағы, кейінгі, келесі, депутаттық. 

 

22. Жалпы мемлекеттік, ведомствалық, ішкі шаруашылықтық, қоғамдық, 

парламенттік – бұл: 

A. қаржылық бақылаудың критерийлері;                  

B. қаржылық бақылаудың әдістері;  

C. қаржылық бақылаудың нысандары;                      

D. қаржылық бақылаудың қағидаттары;  

E. қаржылық бақылаудың-түрлері. 

 

23. Қаржылық басқарудың ӛзіндік ерекшелігі оның келесідей жүзеге 

асатындығында: 

A. натуралдық нысандар;             

B. ақшалай нысандар;             

C. материалдық заттай нысандыр; 

D. құндық нысандар;                      

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

24. Жүйелік, жаппайылық, әмбебаптылық, әрекеттілік, іске асатындық, 

жариялық, алдын алушылық, тәуелсіздік, бұл: 

A. қаржы жүйесін ұйымдастырудың қағидаттары;              

B. қаржылық бақылаудың қағидаттары; 

C. қаржылық жоспарлаудың қағидаттары;                           

D. қаржыны басқарудың қағидаттары; 

E. бюджеттік реттеудің шарттары. 

 

25. Қарым-қатынастардың кӛпқырлылығы, ӛндірістік қорлардың, 

капиталдардың міндетті болуы, жоғары белсенділік, үздіксіздік – бұл: 

A. шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысын ұйымдастырудың 

қағидаттары; 

B. шаруашылық жүргізуші субъектілердің функциялары; 

C. шаруашылық жүргізуші субъектілердің негізгі белгілері; 
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D. шаруашылық жүргізуші субъектілердің кӛрінісінің нысаны; 

E. шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысының мазмұны. 

 

26. Кәсіпорындардың қаржысы қаржы жүйесінің бӛлігін құрайды, ӛйткені: 

A. бұл сферада ұлттық табыс жасалады;                                        

B. қоғамдық ӛнімнің құнын бӛледі; 

C. халықтың табыстарының негізгі кӛзі болып табылады;         

D. орталықтандырылған ресурстар жұмылдырылады; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

27. Сатылған ӛнім, орындалған жұмыстар және кӛрсетілген қызметтер үшін 

кәсіпорындардың шотына түскен ақша қаражаттарының сомасы: 

A. баланстық пайда;                          

B. ӛнімді сатудан түскен пайда;             

C. түсім ақша; 

D. салық салынатын табыс;                

E. ӛнімді сатудан түскен табыс. 

 

28. Коммерциялық есеп, жоспарлылық, меншіктің барлық нысандарының 

теңдігі, қаржы резервтерінің болуы – бұл: 

A. кәсіпорындар қаржысын ұйымдастырудың қағидаттары;           

B. кәсіпорындар қаржысының кӛріну нысандары; 

C. кәсіпорындар қаржысының функциялары;                                    

D. кәсіпорындар қаржысының негізгі белгілері; 

E. коммерциялық қызметті жүргізудің әдістері. 

 

29. Жарғылық капитал, резервтік капитал, қорлану қоры, тұтыну қоры, еңбекке 

ақы тӛлеу қоры, валюта жӛндеу қорлары – бұл: 

A. кәсіпорындардың қаржы қорлары;                                     

B. кәсіпорындардың айналым қорлары; 

C. кәсіпорындардың шаруашылық есеп қорлары;                

D. экономикалық ынталандыру қоры; 

E. кәсіпорындардың қаржылық кӛрсеткіштері.  

 

30. Үлестік жарналар, банктің несиелері, азаматтардың меншікті және жеке 

қаражаттары - қаржы ресурстарының кӛздері: 

A. Акционерлық Қоғамның;             

B. мемлекеттік кәсіпорындардың;                

C. қоғамдық ұйымдардың; 

D. кооперативтердің;                         

E. бірлескен кәсіпорындардың. 
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31. Ӛзіндік құнда, кезең шығыстарын, шегергеннен кейін қалған шаруашылық 

жүргізуші субъектінің ақша қаражаттарының соммасы-бұл: 

A. ӛнім (жұмыс, қызмет) ӛткізуден түскен пайда;           

B. ӛнім (жұмыс, қызмет) ӛткізуден түскен түсім-ақша; 

C. баланстық пайда;                         

D. салық салынатын табыс;                       

E. таза табыс. 

 

32. Коммерциялық емес мекемелер мен ұйымдар қызметінің материалдық негізі 

болып табылады: 

A. негізгі және айналым капиталы /қорлары/;                   

B. мемлекетік бюджеттің қаражаттары; 

C. бюджеттен тыс қорлар;                                                

D. ӛндірістік емес арналымның қорлары; 

E. қаржы қорлары. 

 

33. Коммерциялық емес сферада шаруашылықты жүргізудің әдістерін бӛліп 

кӛрсетіңдер: 

A. шаруашылық есеп жоспарлылық, ӛзін-ӛзі қаржыландыру;  

B. экстрополяция, нормативтік, баланстық; 

C. шаруашылық есеп, сметалық қаржыландыру, ӛзін-ӛзі ӛтеу;  

D. сметалық қаржыландыру, жоспарлық шаруашылық есеп; 

E. коммерциялық есеп, резервтер жасау, ӛзін-ӛзі сақтандыру. 

 

34. Мекеме сметасында шығыстарды топтастыру сыныптаманың мына 

бӛлімшелері бойынша жүргізіледі: 

A. категория, топ, ӛзіндік ерекшелік, бап;                 

B. сынып, кіші сынып, бап, параграф; 

C. бӛлім, тарау, параграф, бап;                                    

D. категория, сынып, кіші сынып, ӛзіндік ерекшелік 

E. функционалдық топ, функция, кіші функция, бағдарлама, кіші 

бағдарлама, мекеме. 

 

35. Корпоративтік табыс салығын есептеген кезде салық шегерімдеріне келесі 

шығыстар кірмейді:    

A. кері бағамдық айырмашылық бойынша;                                           

B. сақтандыру тӛлемдер /жарналар/ бойынша; 

C. күмәнді міндеттемелер мен күмәнді талаптар бойынша;  

D. мемлекеттік бюджетке, тӛгуге /тӛгілген/ айыппұлдар мен ӛсімдер;  

E. тіркелген актілер бойынша. 

 

36. Үстеме пайдаға салынатын салықты тӛлеушілер? 

A. монополиялар;                     
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B. жер қойнауын пайдаланушылар;                    

C. олигономиялар; 

D. ұлттық компаниялар;          

E. бейрезиденттер. 

 

37. Салықтың орындайтын функциясы: 

A. бӛлу және бақылау;                     

B. фискалдық, қайта бӛлу және реттеу;          

C. фискалдық, бӛлу және реттеу; 

D. бӛлу және ұдай ӛндіріс;              

E. бӛлу, реттеу, ынталандыру. 

 

38. Ел аумағындағы салықтар түрлерінің, оларды құрудың әдістері мен 

қағидаларының, сондай-ақ салық қатынастарын ұйымдастыратын органдардың 

жиынтығы: 

A. салық механизмі;                

B. салық жүйесі;                     

C. салық заңнамасы; 

D. салық саясаты;                

E. қаржы жүйесі. 

 

39.Субъектінің бір объектіден тӛлейтін салық сомасы – бұл: 

A. салық ауыртпалығы;               

B. салық мӛлшерлемесі;                

C. салық квотасы /үлесі/;  

D. салық пұлы;                            

E. салық жүктемесі. 

 

40. Салықтық есептің әдістері: 

A. кәсіпшілік, декларативтік, кассалық, есептеу әдісі; 

B. кадастрлық, мағлұмдама бойынша, табысты алу кезінде, патент 

негізінде; 

C. шедулярлық (шедулярный), мағлұмдама бойынша, кадастрлық, жан 

басылық (подушный); 

D. кассалық, есептеу әдісі;                                                 

E. ғалымдық, паушалды, кәсіпшілік. 

 

41. Салықты алудың әдістері: 

A. кәсіпшілік, декларативтік, кассалық, есептеу әдісі; 

B. шедулярлық (шедулярный), мағлұмдама бойынша, кадастрлық, жан 

басылық (подушный); 

C. кассалық, патенттік, табыс кезінде, пайыздық; 
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D. кадастрлық, мағлұмдама бойынша табысты алу кезінде, патент 

негізінде; 

E. салық пұл, үлестірмелік, ғаламдық. 

42. Жеке табыс салығын салу оның фискалдық маңызынан басқа халықтық 

түрлері топтарының табыстарын теңестіруді қамтамасыз етеді деп кӛрсеткен 

ғалым: 

A. Кейнс;               

B. Вагнер;              

C. Лаффэр;               

D. Оукен;                      

E. Лоренц. 

 

43. Тӛменде келтірілгеннен салық мӛлшерлемелерінің түрлерін бӛліп 

кӛрсетіңдер: 

A. адвалорлық, үйлесімді, құрамдастырылған; 

B. прогрессивті, регрессивті, тұрақты /берік/, үйлесімді;           

C. ӛтемдік, арнаулы, прогрессивті; 

D. арнаулы, атаулы, мұрсатты;                                                         

E. тұрақты, үйлесімді, құрамдастырылған. 

 

44. Лаффердің қисық сызығы қандай тәуелділікті сипаттайды: 

A. салық мӛлшерлемесі мен халықтың салық ауыртпалығы; 

B. салық мӛлшерлемесі мен мемлекеттік бюджетке түсетін салық 

түсімдерінің тәуелдігі; 

C. жеке жинақ ақша деңгейі мен салық мӛлшерлемесінің деңгейі; 

D. салық бағасы, салық мӛлшерлемелерінің және салық түсімдерінің 

деңгейі; 

E. ӛндіріс кӛлемдері мен жүктемесінің тәуелділігі. 

 

45. Салық салу объектісі және мемлекет пен салық тӛлеушінің ӛзара қарым-

қатынастар бойынша салықтар қалай сыныпталады: 

A. тура және жанама;              

B. жалпы мемлекеттік және жергілікті;            

C. прогрессивті және үйлесімді; 

D. жалпы және арнаулы;          

E. ғаламдық және шедулярлық. 

 

46. Қаржыландырудың мақсатты және қайтарусыз сипаты, жоспарлардың 

орындалуына қарай қаржыландыру, үнем режимін сақтау, жоспарлық- бұл: 

A. а) мемлекеттің шығыстарын қаржыладырудың амалдары;  

B. б) мемлекеттің шығыстарын қаржыландырудың әдістері;  

C. в) бюджеттен қаржыландырудың қағидаттары; 

D. г) мемлекет шығыстарының белгілері; 
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E. д) мемлекеттің шығыстардың ұйымдастырудың қағидаттары. 

 

47.Қаржыландырудың нысандарын бӛліп кӛрсетіңдер: 

A. трансферттер, ӛзін-ӛзі қаржыландыру, демеу қаржы; 

B. демеу қаржы, субвенция, субсидия; 

C. сметалық бюджеттік, экономикаға жұмсалатын шығыстар, 

эмиссиялық; 

D. білімге, ғылымға, денсаулық сақтауға жұмсалатын шығыстар; 

E. демеушілік қаржыландыру, гранттар, қарыздар. 

 

48. Бюджеттен қаржыландырудың нысаны - бағдарламалар мен іс-шараларға, 

халықты әлеуметтік қолдауды қамтамасыз етудің және басқа мақсаттарға, 

мақсаты мемлекеттік қаржы кӛмегінің нысандарын анықтаңдар және 

қаражаттардың мақсаты пайдалануы бұзылған жағдайда қайтаруға жатады – 

бұл: 

A. демеу қаржылар;                 

B. субсидиялар;              

C. субвенциялар;          

D. трансфертер;                 

E. гранттар. 

 

49. Демеу қаржылар, субсидиялар, сувенсиялар неге жатады? 

A. мемлекеттің шығыстарын бюджеттен қаржыландырудың амал-

дарына; 

B. мемлекеттің шығыстарын бюджеттен қаржыландырудың әдістеріне;  

C. мемлекеттің шығыстарын бюджеттен қаржыландырудың нысан-

дарына;  

D. мемлекеттің шығыстарын бюджеттен қаржыландырудың кӛздеріне;  

E. тӛменгі бюджеттерді реттеудің әдістері. 

 

50. Пәндік - мақсатты белгісі бойынша мемлекеттік шығыстары қалай бӛлінеді? 

A. экономикалық аймақтар бойынша; 

B. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған; 

C. экономикаға, әлеуметтік - мәдени шараларға, қорғанысқа және 

басқаруға жұмсалатын шыстар; 

D. материалдық ӛндіріс аясындағы, ӛндірістік емес сферадағы және 

мемлекетік резервтер жасауға жұмсалатын шығыстар; 

E. салықтық және салыққа жатпайтын. 
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ІІ ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТ 

ЖҤЙЕСІ 

 

2.1 Бюджет және бюджет жҥйесі ҧғымы  

 

Бюджет – мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыруды 

қаржылық қамтамасыз ету үшін арналған оның орталықтандырылған ақшалай 

қоры. 

«Бюджет» деген сӛз сӛзбе-сӛз алғанда ақша сақтауға арналған  «ақшалы 

сӛмке», «былғары қапшық» дегенді білдіреді. 

Бюджеттің экономикалық тұрғыдан арналуы, оның қоғамдық ұдайы 

ӛндірудегі орны мен рӛлі, сондай-ақ Конституцияда белгіленетін Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік құрылымы Қазақстанның бюджеттік құрылысы 

үшін негіз құрайды. 

Бюджеттік құрылыс деп экономикалық та, сондай-ақ 

ұйымдастырушылық-құқықтық та тұрғыдан алғанда, мемлекеттік бюджетті 

ұйымдастыру ұғынылады. Бұған мемлекеттік бюджеттің ішкі бӛлімшелерінің 

құрамы мен құрылымы, оларды пайдалану саласының функционалдық ара 

жігінің ажыратылуы, тең бағыныстылық, ӛзара іс-қимыл, сондай-ақ бюджетті 

ұйымдастырудың құқықтық және рәсімдік жағы енгізіледі. Басқа сӛзбен 

айтқанда, бюджеттік құрылыс – бұл бюджет жүйесін ұйымдастыру, оны құру 

қағидаттары. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Сурет 1. Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі 
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Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры елдің тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуын қамтамасыз ету, болашақ ұрпақтар үшін қаржы 

қаражатын жинақтау, экономиканың қолайсыз сыртқы факторлардың әсеріне 

тәуелділігін азайту үшін құрылды. 

Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі Қазақстан Республикасы 

Бюджет кодексінің 4-бабында айқындалған қағидаттарға негізделеді. Оларға 

бірлік, толықтық, шынайылық, транспаренттілік, сабақтастық, нәтижелілік, 

дәйектілік, негізділік, уақтылылық, кассалардың бірлігі, бюджеттердің 

дербестігі, тиімділік, жауапкершілік, бюджет қаражатының атаулылық және 

нысаналы сипаты сияқты қағидаттар жатады. 

Мемлекеттің әкімшілік-аумақтық бӛлінісіне мемлекеттік билік пен 

басқару деңгейлері сәйкес келеді, бұл ӛзара байланысқан және бірыңғай 

бюджет жүйесіне біріктірілген әр түрлі деңгейдегі бюджеттерді де алдын ала 

айқындайды. 

Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі республикалық және 

жергілікті бюджеттер мен Ұлттық қордың, сондай-ақ бюджет үдерісінің 

жиынтығын білдіреді. 

Мемлекеттік бюджет олардың арасындағы ӛзара ӛтеу операцияларын 

ескермегенде, республикалық және жергілікті бюджеттердің жиынтығын 

білдіреді. 

Республикалық бюджет – бұл Бюджет кодексінде белгіленген салық және 

басқа да түсімдер есебінен қалыптастырылатын орталықтандырылған ақшалай 

қор. Республикалық бюджет орталық мемлекеттік органдардың, олардың 

бағынысындағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын 

қаржылық қамтамасыз ету және мемлекеттік саясаттың жалпы республикалық 

бағыттарын іске асыру үшін арналған. Тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет Қазақстан Республикасының заңымен бекітіледі. 

Қазақстандағы қаржы жылы күнтізбелік жылға сәйкес келеді, яғни 1 қаңтарда 

басталады және 31 желтоқсанда аяқталады. 

Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеті де Бюджет кодексінде белгіленген салық және басқа да түсімдер 

есебінен қалыптастырылатын орталықтандырылған ақшалай қорды білдіреді. 

Ол облыстық деңгейдегі жергілікті атқарушы органдардың, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың, олардың бағынысындағы мемлекеттік 

мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз ету және 

тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктегі мемлекеттік саясатты іске асыру үшін 

арналады. Тиісті қаржы жылына арналған облыстық бюджет, республикалық 

маңызы бар қаланың, астананың бюджеті облыстың, республикалық маңызы 

бар қаланың, астананың мәслихатының шешімімен бекітіледі. 

Ерекше жағдайларда тӛтенше мемелекеттік бюджет әрекет етеді – 

Қазақстан Республикасында тӛтенше немесе әскери жағдай болған кезде 

республикалық және жергілікті бюджеттердің негізінде құрылатын тӛтенше 

мемлекеттік бюджет енгізіледі. Тӛтенше мемлекеттік бюджетті енгізу және оны 
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тоқтату үшін негіздеме Қазақстан Республикасы Президентінің республиканың 

бүкіл аумағында тӛтенше немесе әскери жағдай енгізу немесе оның күшін жою 

туралы Жарлығы болып табылады. 

Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің әрекет етуі кезінде республикалық 

бюджет туралы заңның және мәслихаттардың жергілікті бюджеттің барлық 

деңгейлеріндегі  бюджеттер туралы шешімінің қолданысы тоқтатыла тұрады. 

Тӛтенше мемлекеттік бюджеттің қабылдануы туралы Республика Парламенті 

жедел хабардар етіледі. 

Шоғырландырылған бюджет – республикалық бюджетті, облыстардың,  

республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджеттерін және олардың 

арасындағы ӛзара ӛтелетін операцияларды ескерместен, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық қорына  жіберілетін түсімдерді біріктіретін 

мемлекеттің орталықтандырылған ақшалай қоры. Шоғырландырылған 

бюджетті заңнамалық билік органдары бекітпейді және талдамалық 

мақсаттарда пайдаланылады. 

Шоғырландырылған бюджеттің құрылымы мынадай бӛлімдерден 

тұрады: 

– республикалық бюджет; 

– облыстың,  республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджеттері; 

– Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына  жіберілетін бюджетке 

түсімдер мен олардың Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына  

аударымдары. 

 

2.2 Республикалық бюджет 

 

Республикалық бюджет салық және ӛзге де түсімдер есебінен 

қалыптастырылатын және республикалық бюджеттік бағдарламалар мен іс-

шараларды қаржыландыруға арналған орталықтандырылған ақшалай қаражат 

қорын білдіреді. 

Республикалық бюджеттің қаражаты экономиканы құрылымдық қайта 

құруды қаржыландырудың, ӛндіріс саласындағы перспективалық бағыттарды 

дамытудың маңызды кӛзі болып табылады. Республикалық бюджет ӛнерді, 

мәдениетті, бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау мен дамытуда үлкен рӛл 

атқарады. 

Азаматтар мен ұйымдардан алынатын салықтар, мемлекеттік меншікті 

жалға беруден немесе оларды сатудан  түскен кірістер, берілген кредиттер 

бойынша пайыздар және т.б. мемлекет үшін кірістердің кӛздері болып 

табылады. 

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес республикалық 

бюджетке түсетін түсімдер мыналарды қамтиды: 

- республикалық бюджеттің кірістері; 

- алынған бюджеттік алымдар; 



35 

 

- республикалық бюджеттен берілген кредиттерді қайтару. 

Республикалық бюджеттің кірістері салықтардан (корпоративтік табыс 

салығы, қосылған құн салығы және т.б.), алымдардан (автокӛлік құралдарының 

Қазақстан Республикасының аумағымен жүріп ӛтуі, консулдық алым) және 

басқа да міндетті тӛлемдерден (әкелінетін және әкетілетін тауарларға 

салынатын кедендік баждар, Қазақстан Республикасының азаматтарына 

паспорттар мен жеке басын куәландыратын  куәліктер бергені үшін 

мемлекеттік баж) түсетін түсімдерден қалыптастырылады. Бұдан басқа, 

республикалық бюджет капиталмен жүргізілетін операциялардан түсетін  

салықтық емес түсімдер мен  кірістердің есебінен толықтырылады. 

Республикалық бюджеттің салықтық емес түсімдері мыналар болып 

табылады: республикалық меншіктен түсетін кірістер, мүлікті заңдастырғандық 

үшін алым, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)  сатқанынан түсетін 

түсімдер және т.б. 

Республикалық бюджеттен берілген кредиттерді ӛтеуден, мемлекеттің 

республикалық меншікте тұрған активтерін, үкіметтік қарыздарды сатудан 

түскен түсімдер республикалық бюджетке есептеледі. 

Мемлекетте әр түрлі уақытта қандай да бір қажеттіліктерге арнап 

жұмсалатын қаражаттың мӛлшеріне әсер ететін иелігінде бар қаражатты 

жұмсау бойынша әр түрлі басмымдықтардың болуы мүмкін. Мемлекеттің 

ӛзінің ақшалай қаражатты жұмсау жӛніндегі басымдықтарын ӛзгертуі оның 

фискальдық саясатында және стратегиялық әлеуметтік-экономикалық 

жоспарларында  кӛрініс табады. Осыған байланысты мемлекет не кірістердің 

жаңа кӛздерін іздестіреді, не ӛзге қажеттіліктерге арналған шығыстарын 

реттейді (қысқартады). 

Республикалық бюджеттің шығыстары мынадай бағыттар бойынша 

жүзеге асырылады: 

- әлеуметтік сала (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік кӛмек және 

әлеуметтік қамтамасыз ету); 

- қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік; 

- құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі; 

- мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік; 

- ӛнеркәсіп, жер қойнауын пайдалану, сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі; 

- агроӛнеркәсіптік кешен, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар және қоршаған ортаны қорғау, жер қатынастары; 

- елдің инфрақұрылымы (кӛлік және коммуникациялар); 

- ӛзге де бағыттар. 

Республикалық бюджеттен сондай-ақ: 

- кадрларды қайта даярлау мен қызметкерлердің біліктілігін арттыруды 

қоса алғанда, орталық мемлекеттік органдар мен басқа да мемлекеттік 

мекемелердің қызметін қамтамасыз етуге; 
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- Бюджет кодексінде белгіленген бағыттар бойынша бюджеттік 

инвестициялық жобалар мен бағдарламаларға, халықаралық ынтымақтастыққа, 

қолданбалы ғылыми зерттеулер мен нормативтік-әдістемелік қамтамасыз етуге 

жұмсалатын шығыстар қаржыландырылады. 

Кез келген бюджеттің тағы бір маңызды құрауышы кірістер мен 

шығыстардың жоспары болып табылады, ол бір күнтізбелік жылға арналып 

нормативтік-құқықтық акт – Республикалық бюджет туралы заң түрінде 

жазбаша нысанда міндетті түрде жасалады. Шындығында, кез келген осындай 

жоспар кірістер мен шығыстар тең болатындай үлгіде жасалуға және 

орындалуға тиіс. 

Мемлекеттік бюджет: 

1. Мемлекеттің тиісті жылға арналған ең маңызды мақсаттарын 

айқындайды. Бұл ӛте маңызды функция, ӛйткені ол жұртшылыққа елдің саяси 

басшылығы мәлімдеген мақсаттарды іс жүзінде бюджетке енгізілген және яғни 

ағымдағы жылы іске асырылуға жататын мақсаттармен салыстыруға мүмкіндік 

береді. 

2. Мемлекетке елдегі экономикалық жағдайға әсер етуге мүмкіндік 

беретін құрал қызметін атқарады. 

3. Бюджеттік ресурстарды басқаруға арналған жүйе қызметін атқарады. 

Конституцияға сәйкес ӛзінің мемлекеттік құрылымы бойынша Қазақстан 

Республикасы унитарлық мемлекет болып табылады. Біздің еліміздің бүкіл 

аумағында бірыңғай бюджет заңнамасына, бюджет үдерісін жүзеге асырудың 

бірыңғай рәсімдеріне және т.б. негізделген біртұтас бюджеттік жүйе әрекет 

етеді. Сондықтан бюджеттік қатынастарды реттейтін негізгі заңнамалық акт 

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексі болып табылады. 

 

2.3 Жергілікті бюджеттер және олардың аумақтық қҧрылымдардың 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы мәні  

 

Елдің мемлекеттік құрылысында аумақтық құрылымдардың болуы 

оларда тіршілік ету қызметін қамтамасыз ету үшін оларға белгілі бір 

ӛкілеттіктер мен қаржы ресурстарының кӛлемін беру қажеттілігін негіздейді. 

Осыған байланысты қаржылық жүйенің құрылымында жергілікті бюджеттер 

ерекше буын ретінде бӛлінеді. 

Жергілікті бюджет тиісті мәслихаттың шешімімен бекітілетін,  

түсімдердің және жергілікті атқарушы орган ӛзіне жүктелген функцияларды 

жүзеге асыру үшін айқындайтын  жергілікті бюджеттік бағдарламаларды 

қаржыландыруға арналған бюджеттің тапшылығын (профицитті пайдалану) 

қаржыландырудың есебінен қалыптастырылатын әкімшілік аумақтық бірліктің 

ақшалай қорын білдіреді. 

Жергілікті бюджеттердің рӛлі, олардың құрамы мен құрылымы жергілікті 

мемлекеттік органдарға жүктелген функциялар мен міндеттердің мазмұнымен 
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және сипатымен, сондай-ақ мемлекеттің әкімшілік-аумақтық құрылысымен 

және саяси-экономикалық бағыттылығымен толықтай айқындалады. 

Жергілікті бюджеттердің жай-күйі әр түрлі факторларға тәуелді болады. 

Оларға мыналар жатады: 

- елдің жалпы экономикалық жағдайы; 

- тиісті аумақтың экономикалық әлеуеті; 

- жергілікті билік және басқару органдарының құқықтары мен 

міндеттерін реттейтін мемлекеттік заңнаманың деңгейі; 

- жергілікті билік және басқару органдарының ӛздеріне берілген 

құқықтарды іске асырудағы құзыреттілік дәрежесі. 

Жергілікті бюджеттер тұрақтылығының басты шарты нақты қаржы кезеңі 

мен нақты аумақтың шеңберінде жергілікті мемлекеттік органдардың келіп 

түсетін кірістер мен жүзеге асырылатын қажетті шығыстардың арасындағы 

тиісті тепе-теңдікті қамтамасыз ете білу шеберлігі болып табылады. 

Қазақстан Республикасында жергілікті бюджеттер (әкімшілік-аумақтық 

бірліктердің бюджеттері) облыстық бюджеттермен, республикалық маңызы бар 

қаланың және астананың бюджеттерімен және аудандық бюджеттермен 

ұсынылған.  

Облыстың бюджеті олардың арасындағы ӛзара ӛтемелі операцияларды 

ескерместен облыстық, қалалық және аудандық бюджеттердің жиынтығы 

болып табылады. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы жергілікті бюджеттер мемлекеттік бюджет 

қаражатының жалпы кӛлемінің кірістер бойынша шамамен 30%-ын және 

шығыстар бойынша – шамамен 48%-ын алады. 

Жергілікті бюджеттерді қалыптастырудың олардың ӛз бетімен жұмыс 

істеуінің үш деңгейі бойынша ӛз ерекшеліктері бар: облыстық бюджет 

деңгейінде, республикалық маңызы бар қала мен астананың бюджеті 

деңгейінде және аудан бюджеті деңгейінде. Жергілікті бюджеттердің кірістері 

республикалық бюджеттің кірістері сияқты салықтық және салықтық емес 

түсімдерден қалыптастырылады. Бұл ретте жергілікті бюджетке түсетін салық 

түсімдері Бюджет және Салық кодекстерінің регламенттеуші ережелеріне 

сәйкес республикалық бюджетке түсетін  салық түсімдері түрлерінен 

ерекшеленеді. 

Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес түсімдер коммуналдық 

меншіктен; облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатуынан түскен 

түсімдерден; облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алу ӛткізуден ақша 

түсімдерінен; облыстық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 

мекемелер салатын айыппұлдардан, ӛсімақылардан, санкциялардан, 

алымдардан түсетін кірістерді; облыстық бюджетке түсетін басқа да салықтық 

емес түсімдерді білдіреді. 
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Мыналар: 

- аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен 

облыстық бюджетке трансферттер; 

- республикалық бюджеттен трансферттер жергілікті бюджетке трансферт 

түсімдері болып табылады. 

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетіне 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың бюджетінен берілген 

кредиттерді ӛтеуден, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

коммуналдық меншігінде тұрған мемлекеттің қаржы активтерін сатудан, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы 

органының қарыздарынан түскен түсімдер есептеледі. 

Мыналардың: 

- облыстың; 

- республикалық маңызы бар қаланың; 

- Астананың, 

- ауданның (қаланың), 

- қаладағы ауданның, 

- аудандық маңызы бар қаланың, 

- кенттің, ауылдың (селоның), 

- ауылдық (селолық) округтің бюджеттік бағдарламалары жергілікті 

болып табылады. 

Облыстық бюджеттің шығыстары облыстық деңгейдегі билік 

органдарының функцияларына сәйкес шығыстардың бағыттары бойынша 

жүзеге асырылады. 

Облыстық деңгейдегі жергілікті ӛкілдік және атқарушы органдардың 

жұмыс істеуіне; облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 

жоспарлауға; облыстың деңгейінде бюджеттік жоспарлауға; облыстық 

бюджеттің орындалуын ұйымдастыруға; облыстық коммуналдық меншікті 

басқаруға  жұмсалатын шығындар жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерді 

қамтамасыз ететін шығыстарға жатады. 

 

2.4 Республикалық және жергілікті бюджеттердің жобаларын қарау 

және бекіту рәсімі 

 

Республикалық бюджет туралы заңның жобасын Қазақстан 

Республикасының Үкіметі Парламентке ағымдағы қаржы жылының 1 

қыркүйегінен кешіктірмей енгізеді. Қазақстан Республикасы Парламенті  

Мәжілісінің және Сенатының жалпы отырыстарында республикалық бюджет 

туралы заңның жобасын қарау Үкімет ӛкілеттік берген тұлғамен жүзеге 

асырылады, республиканың әлеуметтік дамуының болжамы және 

республикалық бюджет туралы заңның жобасы жӛніндегі баяндамаларының 

негізінде жүзеге асырылады. 
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Республикалық бюджетті бекіту ағымдағы қаржы жылының 1 

желтоқсанынан кешіктірмей әуелі Мәжілісте, содан кейін Сенатта дәйекті түрде 

қарау жолымен Парламент палаталарының жеке отырыстарында жүргізіледі. 

Егер Парламент ағымдағы жылдың 1 желтоқсанына дейін республикалық 

бюджет туралы заңды қабылдамаса, Президенттің кезекті қаржы жылының 

бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары туралы Жарлық 

шығаруға құқығы бар, ол Қазақстан Республикасының Парламенті 

республикалық бюджет туралы  заңды бекіткенге дейін  қолданыста болады. 

Президенттің кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған 

республикалық қаржы жоспары туралы Жарлығының жобасын, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің оны іске асыру туралы қаулысының 

жобасын мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі орталық уәкілетті орган әзірлейді. 

Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған республикалық 

қаржы жоспары ағымдағы жылдың 25 желтоқсанынан кешіктірілмей кезекті 

қаржы жылына арналған республикалық бюджет болжамының тӛрттен бір 

бӛлігі кӛлемінде бекітіледі. 

Қаржы жоспары бекітілген жағдайда  осы қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет сол жылдың 1 наурызынан кешіктірілмей бекітілуге 

тиіс. 

Бұл ретте осы қаржы жылына арналған республикалық бюджет сол 

жылдың бірінші тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары ескеріле 

отырып бекітіледі. 

Нәтижелерге бағдарланған бюджет жасау қағидаттарына сәйкес 

қосымшаларымен бірге Республикалық бюджет туралы заң, қосымшаларымен 

бірге Қазақстан Республикасы Президентінің алдағы қаржы жылының бірінші 

тоқсанына арналған республикалық қаржы жоспары туралы Жарлығы 

бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 

Облыстық бюджеттің, республикалық маңызы бар қала, астана 

бюджетінің жобасын облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 

астананың жергілікті атқарушы органы  тиісті мәслихатқа ағымдағы қаржы 

жылының 15 қазанынан кешіктірмей ұсынады. 

Облыстық бюджет, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

бюджетін тиісті мәслихаттар Президент республикалық бюджет туралы заңға 

қол қойғаннан кейін екі апта мерзімінен кешіктірмей бекітеді. 

Егер мәслихат белгіленген мерзімде жергілікті бюджет туралы шешім 

қабылдамаса, тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы 

органының кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті 

қаржы жоспары туралы шешім шығаруға құқығы бар, ол мәслихат жергілікті 

бюджетті бекіткенге дейін қолданылады. Кезекті қаржы жылының бірінші 

тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы жергілікті атқарушы 

орган қаулысының жобасын мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі жергілікті 

уәкілетті орган әзірлейді. 
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Кезекті қаржы жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы 

жоспары республикалық бюджет сияқты ағымдағы жылдың 25 желтоқсанынан 

кешіктірілмей кезекті қаржы жылына арналған жергілікті бюджет болжамының 

тӛрттен бір бӛлігі кӛлемінде бекітіледі. Жергілікті қаржы жоспарын бекіту 

кезінде осы қаржы жылына арналған жергілікті бюджет сол жылдың 1 

наурызынан кешіктірілмей бекітілуге тиіс. 

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 

жергілікті атқарушы органдары аудандық (қалалық) мәслихаттар аудандардың 

(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін бекіту туралы шешімдерді 

қабылдағаннан кейін бір апта мерзімде мемлекеттік жоспарлау жӛніндегі 

орталық уәкілетті органға және бюджеттің атқарылуы жӛніндегі орталық 

уәкілетті органға бекітілген жергілікті бюджеттердің негізінде 

сәйкестендірілген облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 

астананың бюджеттерін, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден 

қаржыландырылатын жоспарлы жылға арналған жергілікті бюджеттік 

инвестициялық жобалардың тізбесін ұсынады. 

Қосымшаларымен және жергілікті атқарушы органдардың кезекті қаржы 

жылының бірінші тоқсанына арналған жергілікті қаржы жоспары туралы 

шешімімен бірге жергілікті бюджет туралы мәслихаттың шешімі 

республикалық бюджет сияқты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 

 

2.5. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының экономикадағы 

маңыздылығы 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры елдің тұрақты әлеуметтік-

экономикалық дамуын, болашақ ұрпақ үшін қаржы қаражатын жинақтау, 

қолайсыз сыртқы факторларға экономиканың әсерін тӛмендету мақсатында 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры туралы» 2000 жылғы 23 тамыздағы 

Жарғысын шығарды. Қойылған мақсатқа сәйкес Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қоры екі функция атқарады: 

1) республикалық бюджеттің әлемдік бағалар коньюктурасына әсерін 

тӛмендетуді жүзеге асыратын тұрақтандыру функциясын; 

2) болашақ ұрпаққа жинақ ақша қалыптастыру арқылы жүзеге 

асырылатын жинақтау функциясы. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қызметі Президенттің 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры туралы» Жарлығымен, Қазақстан 

Республикасы Бюджет кодексімен, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасымен, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қорын басқару жӛніндегі кеңес туралы ережемен, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және 

пайдалану ережесімен реттеледі.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қызметіне қойылатын негізгі 

талаптар Ұлттық қор табысын қалыптастыру тетігінің айқындығында және 
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қаражатын елдің әлеуметтік-экономикалық даму мүддесіне тиімді пайдалануға 

негізделген.  

2006 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

қаражатын қалыптастыру және пайдалану тұжырымдамасы күшіне енді, ол 

Ұлттық қордың қаражатын пайдалануды қалыптастыру тәртібін ӛзгертті.  

Осы Тұжырымдамаға сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық қорын 

қалыптастырудың негізгі кӛзі мыналар болып табылады: 

- мұнай секторынан түсетін тікелей салық (жергілікті бюджетке 

есептелетін салықты қоспағанда), оған корпоративтік табыс салығы, асыра 

табысқа салынатын салық, роялти, бонус, ӛнім бӛлігі бойынша үлес, экспортқа 

шығарылатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын ренталық салық 

жатады. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес мұнай секторы 

тӛлейтін салықтың басқа түрлері тиісті бюджетке есептеуге жатады. Бұл ретте, 

мұнай секторының кәсіпорындарына шикі мұнай мен газ конденсатын 

ӛндірумен және (немесе) сатумен айналысатын барлық заңды тұлғалар жатады; 

- республикалық меншіктегі және тау-кен ӛндірісі мен қайта ӛңдеу 

салаларына жататын мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түсетін түсімдер; 

- ауыл шаруашылығына арналған жер учаскелерін сатудан түсетін 

түсімдер; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында тиым салынбаған ӛзге де 

түсімдер мен табыс. 

Ұлттық қорға тӛлеуші ретінде анықталатын компаниялар Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қорының қаражатын қалыптастыру және пайдалану 

ережесіне қарағанда, Тұжырымдамада мұнай секторының кәсіпорындарына 

шикі мұнай мен газ конденсатын ӛндірумен және сатумен айналысатын барлық 

заңды тұлғалар жатқызылған. Бұдан әрі, Бюджет кодексінде «мұнай табысына» 

берілген түсінік кеңейтілген, оған енді шикі мұнай мен газ конденсатын 

зерттеу, ӛндіру және сату жӛніндегі жұмысты қоса алғанда мұнай 

операциясынан түсетін барлық түсімдер жатады. Осыған байланысты, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорына тӛлеуші-кәсіпорындар саны 81-ге 

жетті, демек, ол білдіретін қоғам бюджетті бекіте отырып, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қорын қалыптастыру процесіне тартылған.  

Бюджет кодексіне енгізілген соңғы ӛзгерістерге сәйкес Қазақстан 

Республикасы Ұлттық қорына сондай-ақ мыналар жатқызылады: 

- шикізат секторының кәсіпорындары жасаған басқа операциядан түсетін 

ықтимал түсімдер; 

- ӛнім бӛлімі туралы келісім бойынша тӛлем, ол Қазақстан 

Республикасының үлесі бойынша түсім сомасы келісім - шартта берілген 

мәннен тӛмен болса. 

Үкімет жүргізген бюджеттік реформаға сәйкес барлық мұнай табысы 

2006 жылғы 1 шілдеден бастап Ұлттық қорға түседі, бұл мұнайға деген жоғары 

бағаның арқасында ғана қаржыландырылатын бюджет шығысының ақталмаған 

ӛсімін ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. 
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Ұлттық қорға бағаның жоғары коньюктурасымен туындаған қосымша 

түсімдер шоғырландырылғандықтан, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының 

жинақ ақшасының ӛсімі байқалады: 2004-2010 жылдары қорға шамамен 24,5% 

ЖІӚ жинақталған. 

 

Кесте 2. Қазақстан Республикасы Ҧлттық қорының қаражаты 

(жылдың соңына) 

 

Атауы 

2004 ж 

 

2005 ж 2006 ж 2007 ж 2008 ж 2009 ж 2010 ж 

ЖІӚ, млрд теңге 3250,6 3776,3 4612 5870,1 7590,6 10139,5 12726 

ҚР ҰҚ қаражаты 

млрд теңге 189,2 299,1 528,2 667 1080 1853,4 2733,4 

% ЖІӚ-ге 5,8 7,9 11,5 11,4 14,2 18,3 24,5 

 

Тұжырымдамаға сәйкес Ұлттық қордың ең үлкен мӛлшері шектелмейді. 

Бұдан басқа, Ұлттық қордың жинақтау функциясын орындау үшін кемітілмеген 

қалдық белгіленеді.  

Тұжырымдаманы қабылдау Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры 

қаражатының жұмсалу тәртібіне де ӛзгеріс енгізді: кепілдік берілген трансферт 

болашақ ұрпақ та пайдаланатын жобаларды инвестициялауды кӛздейтін 

бюджеттік даму бағдарламаларының шығысын қаржыландыруға ғана 

бағытталуы тиіс.  

Ағымдағы бюджеттік бағдарламаларға арналға шығыс республикалық 

бюджетке экономиканың мұнай секторынан аударылатын аудару есебінен 

қаржыландырылады, бұл ретте бюджеттің белгілі шығыс бӛлігі белгіленген 

шектеулер шеңберінде қарыз алу (сыртқы және ішкі) есебінен де жабыла алады.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық бюджетке 

кепілдік берілген трансферт мӛлшері бӛлек алынған кезеңде алдағы 

жылдардағы жинақтау мӛлшеріне байланысты. Қазақстан Республикасы 

Ұлттық қорына түскен түсімдер республикалық бюджетке бағытталған сомаға 

әсер етпейді. Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан республикалық 

бюджетке трансферттер кӛлемі тиісті қаржы жылына арналған республикалық 

бюджет туралы заңмен бекітіледі.  

Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының таусылуына жол бермеу 

мақсатында кепілдік берілген трансферт мӛлшері қор активінің үштен бір 

бӛлігінен аспауы тиіс. Егер де, кепілдік берілген трансферт мӛлшері осы 

шектен шықса, онда Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан алынатын ең 

үлкен сома тиісті жылдың басына қор активінің үштен бір бӛлігінің 

эквивалентін, ал қалған үштен екі бӛлігі болашақ ұрпақ қоры ретінде 

жинақталады, бұл Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының басты 

мақсатының біріне сәйкес келеді.  
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Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1 Натуралды формада бюджеттен, бюджеттен тыс және арнайы қорлардан 

қайтарымсыз берілетін кӛмек: 

A. дотация; 

B. субвенция; 

C. субсидия; 

D. жәрдемақы; 

E. жалақы. 

 

2 Мемлекеттің орталықтандырылған қорының ақша құралдарының қалыптасу 

және қолдану формалары мен әдістерінің жиынтығы: 

A. бюджет процесі; 

B. бюджет механизмі ; 

C. бюджет принциптері; 

D. бюджет жүйесі; 

E. бюджет балансы. 

 

3. Сақтандыру резервтері мен қорларының қалыптасу әдістері: 

A. сақтандыру, жеке сақтандыру; 

B. жеке және мүліктік; 

C. бюджеттік, сақтандыру; 

D. жеке, мемлекеттік, мүліктік; 

E.   дұрыс жауабы жоқ. 

4. Салық салу объектілеріне қарай салықтар бӛлінеді: 

A. тікелей, жанама; 

B. орталықтандырылған, жергілікті; 

C. жалпымемлекеттік, жанама; 

D. жанама, тұтыну, арнайы; 

E. жанама, арнайы. 

 

5. Мемлекеттік бюджет, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие – бұлар келесі 

мағынаны құрайды: 

A. қаржы жүйесінің бӛлігі; 

B. мемлекеттік кірістер; 

C. қаржы жүйесінің негізгі элементтері; 

D. мемлекеттің қаржысы; 

E. жеке меншік қаржысы. 
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6. Мемлекеттік кірістің негізгі кӛзі болып табылады: 

A. ұлттық табыс; 

B. ұлттық байлық; 

C. валюталық кіріс; 

D. дұрыс жауабы жоқ ; 

E. салықтар. 
 

7. Бюджет механизмі дегеніміз: 

A. экономикалық категория; 

B. экономикалық қатынастар жиынтығы; 

C. мемлекеттің және шаруашылық субъектілердің мақсатты ақша қорлары; 

D. мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын жасаудың нысандары мен 

әдістерінің жиынтығы; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

8. Жалпымемлекеттік бақылаудың түрлері: 

A. валюталық, кедендік, аудиторлық; 

B. аудиторлық, қоғамдық; 

C. аудиторлық, кедендік, салықтық; 

D. барлық жауабы дұрыс;  

E. бюджеттік, кедендік, валюталық. 
 

9. Бюджеттен тыс қорлар басқару деңгейіне байланысты бӛлінеді: 

A. міндетті, ерікті; 

B. әлеументтік, экономикалық; 

C. ғылыми-зерттеу, табиғатты қорғау; 

D. мемлекетаралық, мемлекеттік, аймақтық; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

10. Бюджет жүйесі қай құрылым арқылы қалыптасады: 

A. бюджет процесі; 

B. бюджет механизмі; 

C. бюджет құрылымы; 

D. бюджет принциптері; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

11. Қаржылық мазмұнына қарай мемлекеттік кірістер бӛлінеді: 

A. салықтық, салықтық емес; 

B. алымдар, тӛлемақылар; 

C. салықтық, алымдық; 

D. тұрғындар мен кәсіпорындардың салықтары; 

E. барлық жауабы дұрыс. 
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12. Бюджет экономикаға қандай категория арқылы әсер етеді:  

A. бюджет элементтері; 

B. бюджет процесі; 

C. бюджет функциялары; 

D. бюджет принциптері;  

E. бюджет механизмі. 

 

13. Салықтық, бюджеттік, сыртқы экономикалық қатынастар – бұлар: 

A. қаржы жүйесінің базалық жүйеліліктері; 

B. қаржы жүйесінің звенолары; 

C. қаржы жүйесінің құрылымы; 

D. қаржы процесстері; 

E. қаржы принциптері. 

 

14. Зейнет ақы қоры: 

A. мемлекеттік бюджеттен тыс қор; 

B. жеке қор; 

C. мемлекеттік бюджеттік қор; 

D. мемлекеттен тыс бюджеттен тыс қор; 

E. мемлекеттен тыс бюджеттік қор. 

 

15. Республикалық бюджет тарапынан шамамен 80 пайыз қаржыланатын шығын: 

A. экологиялық; 

B. экономикалық; 

C. басқару; 

D. қорғаныс; 

E. әлеументтік. 

 

16. Жоспарланған, орындалған мемлекеттік бюджет туралы мәліметтер бұқаралық 

ақпарат құралдарына жарияланады. Бұл бюджеттің қай принципіне жанасады: 

A. толықтылық; 

B. дұрыс жауабы жоқ; 

C. біртұтастылық; 

D. нақтылық; 

E. бірліктілік. 

 

17. Қазақстан Республикасы Ұлттық қоры туралы есепті кім береді: 

A. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі; 

B. Қазақстан Республикасы Үкіметі; 

C. барлық жауаптары дұрыс; 

D. Қазақстан Республикасы Үкіметі, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі; 

E. Парламент. 
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18. Бюджеттік кәсіпорындардың еңбек ақы қорынан 1 пайыз кӛлемінде 

аударылатын және соның негізінде құрылатын қор: 

A. жұмыспен қамту қоры; 

B. экономикалық қор; 

C. әлеументтік қор; 

D. зейнетақы қоры; 

E. сақтандыру қоры. 

 

19. Жергілікті бюджет қорларынан, жергілікті коммуналдық меншіктен тұратын 

қор: 

A. мемлекеттік бюджет; 

B. жергілікті бюджет; 

C. жеогілікті бюджет қоры; 

D. жергілікті кірістер; 

E. жергілікті қазына. 

 

20. Республикалық бюджет қорларынан, мемлекеттің алтын-валюта қорынан 

тұратын қор: 

A. республикалық бюджет; 

B. республикалық қазына; 

C. республикалық кірістер; 

D. республикалық шығыстар; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

21. Мемлекеттік кәсіпорындардың кірісі, мемлекеттік бюджет, бюджеттен тыс 

қорлар – бұл: 

A. мемлекеттік негізгі құрал-жабдық; 

B. мемлекеттік айналым құрал-жабдығы; 

C. мемлекеттік айналым капиталы; 

D. мемлекеттік қаржы ресурстары; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

22. Мобилизациялау әдісі бойынша мемлекеттік кірістер бӛлінеді: 

A. жергілікті, республикалық; 

B. салықтық, салықтық емес; 

C. мемлекеттік, мемлекеттік емес; 

D. орталықтандырылған, орталықтандырылмаған; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

23. Зейнетақы қоры ҚР-да қандай қорға жатады: 

A. бюджеттен тыс қорлар; 

B. бюджеттік қорлар; 

C. салықтық түсімдер; 
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D. мемлекеттік бюджеттік қорлар; 

E. салықтық емес түсімдер. 

 

24. Банкноттарды және монеталарды шығару процесі: 

A. инвестиция; 

B. инфляция; 

C. профицит; 

D. дефицит; 

E. эмиссия. 

 

25. Мемлекеттік заем, салық ставкасын арттыру, ақша эмиссиясы: 

A. бюджет дефицитін жабу әдістері; 

B. бюджет профицитінің әдістері; 

C. бюджетті жоспарлау әдістері; 

D. бюджетті болжау әдістері; 

E. мемлекеттік несие әдістері. 

 

26. Салық ставкасын мемлекет тарапынан тӛмендетудің оң кӛрсеткіштері: 

A. барлық жауабы дұрыс; 

B. салық субъектілері кӛбейеді; 

C. кәсіпкерлік саласы дамиды; 

D. мемлекеттік бюджеттің кіріс кӛзі салық тӛлеушілер санының кӛбеюі 

әсерінен кӛбейеді; 

E. кәсіпкерлер үшін ыңғайлы жағдай қалыптасады. 

 

27. Республикалық бюджет қай мерзімге дейін бекітілу қажет: 

A. ағымды жылдың 1- қыркүйекке дейін; 

B. ағымды жылдың 20-желтоқсанына дейін; 

C. ағымды жылдың 15- ақпанына дейін; 

D. дұрыс жауабы жоқ; 

E. ағымды жылдың 15-желтоқсанына дейін. 

 

28. Республикалық бюджет комиссиясын кім құрастырады: 

A. Президент; 

B. Парламент; 

C. есеп комитеті; 

D. аудиторлық фирмалар; 

E. Ұлттық Банк. 

 

29. ҚР-ның заң шығарушы органы: 

A. Парламенттің сенат палатасы; 

B. Парламенттің жоғарғы палатасы; 

C. Президент аппараты; 
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D. Парламент; 

E. Сенат. 

 

30. Жергілікті депутаттар жиыны: 

A. Мәжіліс; 

B. Парламент; 

C. Сенат; 

D. дұрыс жауабы жоқ; 

E. Мәслихат. 

 

31. Бюджетке тӛленетін салықтың мӛлшерін кӛрсететін кӛрсеткіш: 

A. салық ставкасы; 

B. салық жеңілдіктері; 

C. салық объектісі; 

D. салық элементтері; 

E. салық субъектісі. 

 

32. Жергілікті бюджет жергілікті бюджет комиссиясымен қаралып парламентке 

қай мерзімге дейін ӛткізілуі тиіс: 

A. ағымды жылдың 16- қыркүйегіне дейін; 

B. ағымды жылдың 15-желтоқсанына дейін; 

C. ағымды жылдың 15- қыркуйегіне дейін; 

D. жыл соңында; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 
 

33. Жергілікті бюджеттің кіріс бӛлігінің негізгі кӛздері: 

A. жер, кӛлік, акциз салықтар; 

B. жергілікті салықтар; 

C. жер, кӛлік салықтары ; 

D. корпоративтік табыс салығы, салықтық емес түсімдер; 

E. алымдар мен тӛлемақылар. 

 

34. Сақтандыру қоры қандай қор болып табылады: 

A. жеке қорлар; 

B. бюджеттік қорлар; 

C. мемлекеттік қорлар; 

D. бюджеттен тыс қор; 

E. қызмет кӛрсету қорлары. 

 

35. Бюджет мәліметтерін бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап отыру оның 

қай принципіне негізделеді: 

A. толықтылық; 
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B. жариялылық; 

C. нақтылылық; 

D. айқындылық; 

E. бірліктілілік. 

 

36. Мемлекеттік бюджет тапшылығын жабу мақсатында шығарылған оның 

қарыздық міндеттемесі: 

A. қаржы лизингі; 

B. ломбардтық несие; 

C. қаржылық вексель; 

D. қазыналық вексель; 

E. кредиттік карточкалар. 

 

37. Салықтық емес түсімдер: 

A. бюджеттен тыс қорлар; 

B. бюджеттік қорлар; 

C. салықтар, алымдар, тӛлемақылар; 

D. алымдар, салықтар; 

E. алымдар, тӛлемақылар. 
 

38. Нӛлдік ставкамен корпоративтік табыс салығын тӛлеушілер: 

A. ҚР Ұлттық банкі; 

B. салық комитеті; 

C. бюджеттік мекемелер; 

D. барлық жауабы дұрыс; 

E. бюджеттік мектептер мен ауруханалар. 

 

39. Бюджет және макродеңгейдегі ұдайы ӛндірістің қажеттілігін қамтамасыз 

ететін қаржы ресурстары: 

A. орталықтандырылған қаржы ресурстары; 

B. орталықтанбаған қаржы ресурстары; 

C. шаруашылық субъектілерінің қаржылары; 

D. мемлекеттік бюджет; 

E. мемлекеттік несие. 

 

40. Жоғарғы және тӛменгі бюджеттің бюджет процесіндегі қатынастары: 

A. бюджеттік процесстер; 

B. бюджет принциптері; 

C. бюджетаралық қатынастар; 

D. бюджеттік түсімдер; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 
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41. Бюджеттің және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының, сондай-ақ 

бюджеттік процесстер мен қатынастардың жиынтығы: 

A. бюджет қатынасы; 

B. бюджет механизмі; 

C. бюджет процесі; 

D. бюджет жүйесі; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

42. Сметалық қаржыландыру есебі – бұл: 

A. бюджеттік кәсіпорындардың қаржылану әдістері; 

B. жеке кәсіпорындардың қаржылану әдістері; 

C. салықты жұмылдыру әдістері; 

D. салықты тӛлеу әдістері; 

E. салық есебінің әдісі. 

 

43. Бюджетті жоспарлау, қарастыру, бекіті – бұл: 

A. бюджет қатынастары; 

B. бюджет механизмі; 

C. бюджет жағдайы; 

D. бюджет деңгейі; 

E. бюджет процесі. 
 

44. Республикалық бюджет туралы заңға қай сала тікелей негізделеді: 

A. салық жүйесі; 

B. бюджет жүйесі; 

C. салық комитеті; 

D. банк жүйесі; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

45. Салық ставкасын мемлекет тарапынан тӛмендетудің оң кӛрсеткіштері: 

A. барлық жауабы дұрыс; 

B. салық субъектілері кӛбейеді; 

C. кәсіпкерлік саласы дамиды; 

D. мемлекеттік бюджеттің кіріс кӛзі салық тӛлеушілер санының кӛбеюі 

әсерінен кӛбейеді; 

E. кәсіпкерлер үшін ыңғайлы жағдай қалыптасады. 

 

46. Республикалық бюджет қай мерзімге дейін бекітілу қажет: 

A. ағымды жылдың 1- қыркүйекке дейін; 

B. ағымды жылдың 20-желтоқсанына дейін; 

C. ағымды жылдың 15- ақпанына дейін; 

D. дұрыс жауабы жоқ; 

E. ағымды жылдың 15-желтоқсанына дейін. 
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47. Республикалық бюджет комиссиясын кім құрастырады: 

A. Президент; 

B. Парламент; 

C. есеп комитеті; 

D. аудиторлық фирмалар; 

E. ұлттық Банк. 

 

48. Қазақстан Республикасының заң шығарушы органы: 

A. Парламенттің мәжіліс палатасы; 

B. Парламенттің жоғарғы палатасы; 

C. Президент аппараты; 

D. Сенат; 

E. Парламент. 

 

49. Жергілікті депутаттар жиыны: 

A. Мәжіліс; 

B. Парламент; 

C. Мәслихат; 

D. Сенат; 

E. Үкімет. 

 

50. Мемлекеттік кірістің негізгі кӛзі болып табылады: 

A. ұлттық табыс; 

B. ұлттық байлық; 

C. валюталық кіріс; 

D. салықтар; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 
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IIІ Тарау. БАНК ІСІ 

 

3.1 Банк ісінің маңызы, мақсаты мен қалыптасу кезеңдері 

 

Қазақстан Республикасының банк ісі қаржы-несие жүйесінің 

қатынастарында маңызды орын алады. Бұл негізінен тәжірибиелік қатынастар 

болып табылады, ол Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің және банк 

ісінің тәжірибесін, экономикалық нарық жағдайындағы оның ілгері дамуын 

зерделейді. Бұл жүйеде нарық қатынастары дамыған елдердегі банк ісін 

ұйымдастыру тәжірибиесі қаралады. 

Қазақстан Республикасы банк жүйесінің халықаралық банк ісінің жұмыс 

істеу принциптеріне ауысуы жағдайында дүниежүзілік банк технологиясының 

Қазақстан экономикасының ӛтпелі кезеңдегі ерекшеліктерімен ұштастырылуы, 

айрықша маңызға ие болып табылады. 

Банктің түрлі меншік нысандарына жататын нарық шаруашылығы 

субъектілерімен қаржы қатынасын ұйымдастыруы кӛп жағдайда объектіден, 

несиелеу әдістерінен, берілетін несие түрлерінен, қарызгердің несиені ӛтеу 

қабілеттілігінен, несиегердің тәуекелдік деңгейінен, есеп кассалық қызмет 

кӛрсету, екінші деңгейдегі банктің депозиттік қоры, банктер арасындағы 

клирингтік қарым-қатынастардан және басқа да себептерден тәуелді болады. 

«Банк» сӛзі «banco» деген ағылшын тілінен аударғанда айырбас столы дегенді 

білдіреді. 

Банктер пайда болардың алдында ақша - сауда капиталының ӛкілдері 

саудагерлердің ақшалай салымдарын қабылдап, оларды әртүрлі елдің 

ақшаларына айырбастауға маманданып отырған. Уақыт ӛте келе, 

айырбастаушылар бұл салымдарды, сондай-ақ ӛздерінің ақша қаражаттарын 

несиеге беріп, пайыз алу үшін пайдалана бастайды. Сӛйтіп, айырбастаушылар 

біртіндеп банкирлерге айналады. 

Алғашқы банктер жинақталған зор ақша байлықтарының қозғалыссыз 

жатуға болмайтынын, оларды уақытша пайдалануға беріп, пайда табу 

қажеттігін түсінеді. 

Ежелгі банктер несиелік операциялар жүргізумен қатар салым иелеріне 

біртіндеп есеп айырысу қызметін де кӛрсетті. Есеп айырысулар банктердегі 

салым иелерінің бір шотынан басқа бір шотқа аудару арқылы жүргізіледі. 

«Қазақстан Республикасында банктер және банктік қызмет туралы» 

заңына сәйкес, «банк – осы заңға сай банктік қызметті жүзеге асыруға 

құқылы екінші деңгейдегі ұйым болып табылатын заңды тұлға». 

Нарық экономикасына ӛту жағдайында және экономикалық дағдарысты 

жоюда, макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуде Қазақстан 

Республикасында банк жүйесі маңызды рӛл атқарады. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан екі деңгейлі банктік жүйенің қызмет етуіне 

байланысты жасалған талдауда, олардың кӛрсетіп отырғанындай, 

кемшіліктердің басым бӛлігі банктер қызметін реттейтін нормативтік базаңы 
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жасаудағы артта қалушылық және оның іске асырылуына іс жүзінде бақылау 

жасау механизмдеріндегі кемшіліктермен сипатталады. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасындағы жұмыс жасап отырған 

банктік жүйе келесі кезеңдермен жүзеге асырылады: 

1 кезең. 1988-1991 жж. (КСРО-ның тұсында) – мемлекеттік салалық 

мамандандырылған банктер қызметінің бір бӛлігін республикалардағы сол 

банктердің тиісті бӛлімшелеріне беру арқылы қайта түрлендіру; алғашқы 

екінші деңгейдегі банктер құру; КСРО Мемлекеттік банкіне орталық банктің 

жекелеген қызметтерін беруге байланысты бастапқы қадамдар жасау кезеңі. 

2 кезең. 1992 жылдың аяғы 1993 жылдары – рубль аймағында бола 

отырып, Қазақстан Республикасы ұлттық банк орталық банктің бірқатар 

қызметтерін орындауға біртіндеп кірісуі, екінші деңгейдегі банктердің 

экстенсивті (сандық) түрде қалыптасуы және дамуы, ұлттық нормативтік 

базаның қалыптасуының бастапқы кезеңі. 

3 кезең. 1993 жылдың қараша айынан осы уақытқа дейінгі, яғни 

айналысқа ұлттық валютаның енгізілуіне байланысты ұлттық банк ақша-несие 

аясының қызмет етуіне толық жауапкершілік алу, бюджет және банктермен 

қарым-қатынас орнатудың классикалық қағидаларын енгізу, банктердің 

қызметін реттеу жүйесін нығайту кезеңін білдіреді. 

 

3.2 Екінші деңгейдегі банктердің қызметтері мен негізгі жағдайы 

 

Екінші деңгейдегі банктер - кәсіпорындар мен ұйымдарға, сондай-ақ 

халыққа тікелей және жан-жақты кешенді қызмет кӛрсететін банктер. Бұл 

олардың басқа арнаулы несие мекемелерінен айырмашылығы. Ал банктік емес 

несие мекемелерінің банктерден ӛзгешелігі, олар тек кейбір банктік 

операциялар жүргізумен және кейбір қызмет түрін кӛрсетумен шұғылданады. 

Екінші деңгейдегі банктердің негізгі мақсаты- неғұрлым жоғары пайда табу. 

 Екінші деңгейдегі банктер мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі: 

1. Жарғылық капиталдың қалыптасуына қарай: 

• Мемлекеттік. 

• Акционерлік. 

• Жеке. 

• Пай қосу арқылы (ЖШС). 

• Аралас (шетел капиталының қатысуымен). 

2. Операцияларының түрлеріне қарай: 

• Әмбебап, яғни экономиканың барлық салаларына бірдей және кең 

кӛлемді банктік қызмет кӛрсететін банктер. 

• Маманданған, яғни бір ғана салаға қызмет кӛрсететін банктер. 

3. Аумақтық белгісіне қарай: 

• Халықаралық. 

• Мемлекет аралық. 

• Ұлттық. 
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• Аймақтық. 

4. Салалық белгісіне қарай: 

• Ӛнеркәсіптік банктер. 

• Сауда банктері. 

• Ауыл шаруашылық банктері. 

• Құрылыс банктері. 

5. Филиалдар санына қарай: 

• Филиалсыз. 

• Кӛп филиалды. 

Екінші деңгейдегі банктер банктік жүйенің екінші деңгейін білдіреді. 

Олар банктік ресурстарды шоғырландыра отырып, заңды және жеке тұлғаларға 

кең кӛлемде банктік операциялар мен қаржылық қызметтерді жүзеге асырады. 

Лицензияның ӛзіндік стандартты нысаны бар және онда екінші деңгейдегі 

банктердің айналысатын қызмет түрі жазылады. Қазақстандағы берілетін 

лицензияның дамыған шетелдерден айырмашылығы, әмбебаптығы болып 

табылады. 

Банктік операцияларды жүзеге асыруға алатын лицензиядан басқа 

Қазақстан Республикасында ұлттық банк валюталық операцияларды жүзеге 

асыруға Бас лицензия алады. Бас валюталық лицензия оларға ӛз қызметін 

жүзеге асыруға қажетті саналатын банктер қатарымен корреспонденттік 

қатынастар орнатуға, сондай-ақ дамыған шетелдерде ӛз филиалдары мен 

ӛкілеттігін ашуға құқық береді. 

Сонымен қатар, Қазақстандық екінші деңгейдегі банктерге бағалы 

металдармен операцияларды жүзеге асыру үшін Қазақстан Республикасында 

ұлттық банк лицензия береді. 

Банктің филиалы - филиал туралы ережеде немесе лицензияда 

кӛрсетілетін банктік операцияларды жүзеге асыруға құқылы және ӛзінің дербес 

бухгалтерлік балансы бар, заңды тұлға болып табылмайтын банктік мекеме. 

Банктің ӛкілдігі - банктік операцияларды жүзеге асырмайтын, яғни 

банктің тапсырмасымен және оның атынан әрекет ететін банктің орналасқан 

жерінен тыс орналасқан, заңды тұлға болып табылмайтын банктің құрылымдық 

бӛлімшесі. 

Еншілес банк-жарғылық капиталдың елу пайыздан астамы бас банкке 

тиесілі және ӛзінің дербес бухгалтердік балансы бар заңды тұлға. 

Есеп айырысу-кассалық бӛлімі (жинақ кассасы) – Қазақстан аумағында 

банктік операциялардың жекелеген түрлерін орындайтын, филиал немесе 

ӛкілеттік мәртебесі жоқ, заңды тұлға емес, ұлттық банк келісімі негізінде 

құрылатын банктік аумақтық бӛлімшесі. 

Қазақстандағы банктік заңдарға сәйкес банкті тіркеуге алу үшін 

жарияланған жарғылық қордың 50%-тен кем емес бӛлігі акция, облигация, 

ақшалай қаражат, бағалы металдар басқа да материалды құндылықтармен 

(ғимарат, техника, автокӛлік) тӛленуге тиіс. Ал қалған сомасы, яғни 50%-ке 

жуығы жыл бойына салынуға тиіс. 
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Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес 

банк емес несие мекемелері ӛзінің негізгі немесе қосымша қызметтері ретінде 

депозиттер қабылдауға құқы жоқ. Сондай-ақ ӛзінің атауында, құжаттарында, 

хабарландырулар мен жарнамаларында «банк» деген сӛзді, ия болмаса 

депозиттер қабылдап, басқа банктік операциялар жүргізеді немесе банк ісіне 

аудиторлық бақылау жүргізеді деген ұғым қалыптастырылатын туынды 

сӛздерді қолдануға тыйым салынады. Бұл тыйым ұлттық банкке, банктердің 

филиалдары мен ӛкілдіктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына 

қолданылмайды. Ұлттық банктің лицензиясыз жүзеге асыралған банк 

операциялары жарамсыз деп табылады. 

Егер банк мемлекеттік банк болмаса және банкпен мемлекет ӛзара 

міндеттеме алмаған жағдайда банктермен мемлекет бір-бірінің 

міндеттемелеріне жауапты емес. 

Банк жүйесінің екінші деңгейдегі банктер ӛз қызметтерін үйлестіру, ортақ 

мүдделерді қорғау және білдіру, бірлескен жобаларды ісіне асыру, сондай-ақ 

басқа да ортақ мақсаттарын орындау үшін банктік ассоциациялар және одақтар 

құруға құқылы.  

Ассоциациялар екінші деңгейдегі ұйымдар емес. Оларды банк 

жүйесіндегі бәсекелестікті шектеу, процесттік мӛлшерді реттеу, несие беру 

және басқа банктік қызметтер жағдайларын үйлестіру мақсатында қолдануға 

болмайды. 

Банктер Қазақстанның кез-келген жерінде және оның шекарасынан тыс 

жерлерде ӛзінің еншілес банктерін, филиалдарын және ӛкілдіктерін ашуына 

болады.     

Қазақстан Республикасы екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттеу 

механизмінің тәртібі ұлттық банктің есебі бойынша нормативтік құқықтық 

ақтілермен анықталады. 

Банктік қызметті жүзеге асырумен байланысты шығындарды табу 

мақсатында банктер резервтік қор құруға міндетті. Резервтік қорлар банктердің 

дивиденттерді тӛлеуге дейінгі табысының есебін құрылады. Банктер резервтік 

қорларының кӛлемін ұлттық банк белгілейді. Банктер жүргізетін 

операцияларының түрлері мен кӛлеміне байланысты ӛздерінің қызметінің 

сенімділігіне бақылауды қамтамасыз ету үшін олар Қазақстан Республикадағы 

банктер туралы заңға сәйкес, ұлттық банк бекіткен тәртіпте күмәнді және 

үмітсіз қарыздарға қарсы арнайы провизиялар құру арқылы берілген несиелер 

мен басқа да активтерді жіктеуге міндетті. 

Міндеттеме хаты - банктің бар кемшіліктірді мойындап, банк 

басшылығы оларды қатаң түрде белгіленген мерзім ішінде жою бойынша 

дайындығы. 

Жазбаша келісімі – анықталған кемшіліктерді дереу жою және онымен 

байланысты бастапқы шараларды бекіту туралы банкпен ұлттық банк 

арасындағы келісімі. 
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Ескерту хаты – ұлттық банктің банктік заңдылықпен қарастырылған 

санкцияларды қолдану мүмкіндігі туралы банкке хабарлауы. 

Бұйрық хат – ұлттық банктің айқындалған кемшіліктерді белгіленген 

мерзімде жоюға нақты шараларды қолдану қажеттілігі туралы банкке 

тапсырмасы. Ұлттық банк тәртіп бұзушылықтың түріне қарай жоғарыда 

аталған ықпал ету шараларының беруін немесе бірнешеуін қолдануы мүмкін. 

Ұлттық банк шектелген ықпал ету шараларын қолданумен қатар банкке банктік 

заңдылықпен кӛрсетілген санкцияларды қолдану мүмкіндігін де пайдаланады. 

Банкке шектелген ықпал ету шараларының бір түрі қолдану оған бұның 

алдында қолданған шараларды тоқтатпайды. Егер де банк ӛзіне қолданған 

шектейтін ықпал ету шаралары қарастыратын міндеттерді орындамаса, ұлттық 

банк оған қосымша банктік операциялардың түрлеріне айналысуға лицензия 

беруге немесе филиал беруден бас тартуы мүмкін. Ұлттық банк банкке 

қолданған ықпал ету шаралымен қатар санкциялар қолданады. Санкциялар 

ретінде ұлттық банк тӛмендегідей шараларды жүзеге асырады: 

- Қазақстан Республикасы заң актілеріне белгіленген негізде айыппұл 

салу және ӛндіріп алу. 

- Барлық немесе жеке бір банктік операцияларды жүргізуге 

лицензияларды жою; 

- Банкті консервациялау; 

- Белгілі бір негіз бойынша банктің ашылуына рұқсаты қайтарып алу.   

 

3.3 Банктік ресурстар және олардың қҧралу кӛздері, реттелуі 

 

Екінші деңгейдегі банктер бір жағынан, шаруашалық субъектілердің 

уақытша бос ақша қаражаттарын тартатын болса, екінші жағынан, бұл 

қаражаттар есебінен кәсіпорындар мен ұйымдардың әртүрлі қажеттерін 

қанағаттандыратын арнайы мекеме. Коммерциялық банктің пассивтік 

операциялары негізінде оның қызметінің жүзеге асырылуы үшін қажетті банк 

ресурстары жинақталады. 

«Банк ресурстары» термині «несие ресурсына» қарағанда кең ұғымды 

білдіреді. Банк ресурстары тек несиелеуге ғана емес, сол сияқты басқа да 

активтік немесе комиссиондық операцияларды қаржыландыру үшін 

пайдаланылады. 

Жалпы мемлекеттік қарыз халық шаруашылығын несиелеу үшін банк 

жүйесі арқылы мемлекеттің ықпалымен жинақталған қаражаттар жиынтығын 

білдіреді. Демек, олар банк ресурстары болып саналады. Несиелік қорды 

орталықтан бӛлу сипаты банк ресурстарының құрылымдарына тікелей әсер 

етті. Сол кезеңдерде банк ресурстары меншікті және тартылған қаражаттарға 

бӛлінген. Мұндағы меншікті қаражаттарға: жарғылық, резервтік, негізгі 

құралдар, амортизациялық және банк ісін дамыту қорлар, ал тартылған 

қаражаттарға: мемлекеттік бюджет қаражаты, кәсіпорындардың, ұйымдардың  

және ағымдағы шоттағы қаражаттары және халықтың ақшалай жинақтары 
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жатты. Осындай жағдайларда банк ресурстары нарығы қалыптасып, 

мемлекеттің қарыз қоры осы нарықтың бір бӛлігін құрады. 

Банк ресурстары – бұл банктің пассивтік операциялары негізінде 

қалыптасқан және барлық активтік операциялар бойынша банк ӛтімділігін 

қамтамасыз ету және пайда табу мақсатында орналастыруға бағытталатын 

банктің меншікті және тартылған қаражаттарының жиынтығы. 

Екінші деңгейдегі банктердің ресурстарының құрылымы олардың 

мамандануына, әмбебаптығы мен қызметінің ерекшеліктеріне қарай 

ерекшеленеді. 

Банк ресурстарының құрылымы: 

• банктің меншікті капиталы; 

• банктің қарыздық және тартылған қаражаттары. 

Банк ресурстарының құрамындағы меншікті капитал үлесі тартылған 

қаражаттарға қарағанда ӛте тӛмен болғандықтан, барлық қаражаттарға деген 

қажеттілігінің 10%-ға жуық бӛлігі ӛтелсе, ал қалған бӛлігі тартылған 

қаражаттардың үлесіне тиеді. 

Екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталының рӛлі мен шамасы, 

басқа қызметпен айналысатын кәсіпорындар және ұйымдарға қарағанда ӛзіндік 

ерекшеліктерге ие. 

Банктің меншікті капиталы банктің тұрақтылығын қамтамасыз етуде 

маңызды. Банктің бастапқы құрылуы барысында меншікті капитал кӛмегімен 

банк қызметіне байланысты алғашқы шығындар: жер, ғимарат, құрал-жабдық, 

жалақыға жұмсалатын және тағы басқа шығындар жабылады. Себебі, меншікті 

капиталсыз банктің қызметін бастау мүмкін емес. Осы меншікті капитал 

есебінен банкте қажетті резервтер құрылады. Сонымен қатар, банктің меншікті 

капиталы ұзақ мерзімді активтерге жұмсалымдардың басты кӛзі. 

Банктің меншікті капиталы – банктің қаржылық тұрақтылығын, екінші 

деңгейдегі  және шаруашылық қызметін қамтамасыз ету үшін құрылған банктің 

әртүрлі қорлары мен сол сияқты ағымдағы қызметінің нәтижесіне байланысты 

және ӛткен жылдардағы бӛлінбеген пайдасы. 

Банктің меншікті капиталының құрылымы бірдей емес, себебі, оларға 

әсер ететін әртүрлі факторларға, атап айтсақ, активтер сапасына, меншікті 

пайданың пайдалануына, капиталдардың бағасын нығайту мақсатына және 

банк саясатына байланысты жыл бойына ӛзгеріп отырады. 

Сонымен, қазіргі екінші деңгейдегі банктердің меншікті капиталы 

мынадай баптарды құрайды: 

• жарғылық капитал; 

• резервтік капитал; 

• қосымша капиталдар; 

• банк операциялары бойынша тәуекелдерді тӛмендету мақсатында 

құрылған қорлар (резервтер); 

• бӛлінбеген банк пайдасы. 
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Банктің жарғылық капиталы банктің заңды тұлға ретінде міндетті түрде 

құрылуын және ӛмір сүруінің экономикалық негізін құрайды. Жарғылық 

капиталдың тӛменгі мӛлшері Қазақстанның ұлттық банктің пруденциялық 

нормативтерімен реттеліп отырады. Банктің жарғылық капиталы, оның 

құрылтайшыларының қосқан жарналары немесе пайлары соммасынан тұрады. 

Қазақстанда екінші деңгейлі банктер мынадай екі ұйымдық формаларда 

құрыла алады: 

• Акционерлік банк формасында. 

• Пай қосу арқылы, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік форма-       

сында. 

Пай қосу арқылы құрылған банктің жарғылық капиталы құрылтайшылық 

құжатта мӛлшері анықталған пайшыларының жарнасынан құралып, олар 

қосқан жарналары кӛлемінде жауапты болып саналады. Мұндай банктердің 

жарғылық капиталын ұлғайту, тек қана пай қосушылардың қосымша қосқан 

жарналары және пай қосушылардың санының ӛсуі есебінен жүзеге асырылады. 

Алайда, акционерлік банктер ӛздерінің жарғылық капиталын ұлғайту үшін 

қосымша акцияларын эмиссиялайды, сол сияқты бұрынғы шығарылған 

акцияларының бағасын ӛсіреді. 

Банктің меншікті қаражаттарының түріне резервтік қор жатады. Резервтік 

қор – банк қызметінде пайда болуы мүмкін зияндардың орнын жабу 

мақсатында құрылған қаражат қоры. 

Резервтік қор банктің тұрақты қызмет етуін қамтамасыз етеді. Резервтік 

қордың шамасы заңды түрде жарғылық капиталға белгілі бір пайыз 

мӛлшерінде, айталық, 25% мӛлшерінде құрылатын болса, оның мӛлшері 

жарғылық қормен теңескен жағдайда жарғылық капиталға толығымен 

аударылады. Резервтік қордың құралуының негізгі кӛзіне банк пайдасы жатады. 

Кейде банкте пайда болмаған жағдайда резервтік қор есебінен банктің 

артықшылығы бар акциялары бойынша пайыздар тӛленеді. 

Қосымша капиталдар – негізгі құралдардың тозуына байланысты 

аударылған аударымдар есебінен және белгілі мақсатқа бағытталатын пайданы 

бӛлу нәтижесінде құрылатын қаражаттар. 

Арнайы қорлар – негізгі қорларды қайта бағалау негізінде, валюталық 

қаражаттарды қайта бағалау қоры, яғни ұлттық валюта мен шетел валюталары 

арасындағы айырма нәтижесінде құрылады. Валюталық қаражаттарды қайта 

бағалау қоры шетел валютасында жарғылық капиталды қалыптастыру 

барысында маңызды. 

Келесі қорға жекелеген банктік операциялар бойынша тәуекелді 

тӛмендету мақсатында құрылатын арнайы резервтер жатады. Мұндай 

резервтерге: несиелік тәуекелді жабуға және бағалы қағаздардың 

құнсыздануына байланысты құрылған резервтер жатады. 

Бӛлінбеген пайда – акциялар бойынша дивидендтті тӛлегеннен кейін және 

резервтік қорға аударғаннан қалған пайданың бӛлігін білдіреді. 

Банктің меншікті капиталын ұлғайту жолдарына мыналар жатады: 
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• банк пайдасы; 

• акциялар шығару; 

• құрылтайшылар және пай қосушылар санын арттыру; 

• облигациялар шығару жатады. 

Банктің капитал банктің дербестігін қамтамасыз ете отырып, оның 

қаржылық тұрақтылығына кепіл болады және банктің басынан кешетін әр 

алуан тәуекелдердің зардаптарын ретке келтіретін басты кӛзі болып табылады. 

Осы мақсатта банктің меншікті капиталы мынадай қызметтер атқарады: 

• қорғаныс қызметі; 

• шұғыл қызмет; 

• реттегіштік қызметі; 

• айналым қызметі; 

• резервтік қызметі. 

«Капиталдың жеткіліктілігі» термині банктің жалпы тұрақтылығын және 

оның тәуекелге бару дәрежесін кӛрсетеді. Капиталдың жеткіліктілігі – бұл банк 

капиталының мӛлшерінің тәуекел дәрежелері ескерілген банк активтеріне 

сәйкес болуға тиісті. Сондай-ақ екінші деңгейдегі банктер ӛз жұмыстарында 

банк капиталын шамадан тыс ұлғайтуды теріс санайды. Ӛйткені, ол банктің 

қызметіне кері әсер етуі мүмкін. Банктердің кӛбі акция шығара отырып, 

қаражат тартуға ынтасыз болып келеді. Сондықтан банк жетекшілері бір 

жағынан, қадағалау және бақылау ұйымдары, екінші жағынан, банк капиталы 

мен екінші деңгейдегі банктердің басқа да қызметіндегі параметрлер 

арасындағы қолайлы қатынасты табуға тырысады. 

Банк ресурсындағы меншікті капиталдың ӛте тӛменгі үлесінде болуы 

қолайсыз. Себебі, ол банктің салым иелері алдындағы жауап беру мӛлшеріне 

сәйкес келмейтіндігін сипаттайды. 

 

3.4 Екінші деңгейдегі банктердің активтік операциялары 

 

Банктің жинақтаған ресурстарын табыс табу және ӛтімділігін қамтамасыз 

ету мақсатымен орналастыруын актив операциялары деп атайды. 

Актив операциялары негізінен тӛрт топқа бӛлінеді: 

- несие-есептеу операциялары, оның нәтижесінде банктің несиелік 

портфелі қалыптасады; 

- инвестициялық операциясы, ол инвестициялық портфельдің негізін 

құрайды; 

- кассалық және есептесу операциялары - банктің клиенттерге кӛрсететін 

қызметтерінің бірі; 

- басқа операциялар. 

Несие есептеу операциялары–ол банктің несие ресурстарын орналастыру 

қызметіндегі несие беру операциясы. Банк табысының кӛп бӛлігі осы 

операцияларды жүргізуден түседі. 
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Екінші деңгейдегі банктердің клиенттеріне беретін қарызын біраз 

белгілерге байланысты топтастыруға болады: 

- борышқордың типіне байланысты- кәсіпорынға, үкіметке және 

жергілікті үкімет органдарына, халыққа, басқа банктерге берілетін қарыз; 

- пайдаланылатын мерзіміне байланысты – қысқа мерзімді (1жылға 

дейін), орта мерзімді (1жылдан 5жылға дейін), ұзақ мерзімді (5жылдан 

жоғары); 

- қызмет ету ортасына байланысты - ӛндіріс аясына берілген қарыз және 

айналыс аясына берілген қарыз; 

- борышқордың қай салаға тиістілігіне қарай-ӛнеркәсіпке, саудаға, ауыл 

шаруашылығына, кӛлікке берілетін қарыз; 

- қамтамасыз етілуі бойынша – кепілді, қорғаулы, қауіпсіз және 

қамтамасыз етілмеген (банктік); 

- ӛтеу тәсіліне қарай –бір уақытта және бӛлік-бӛлікпен ӛтелетін қарыз. 

Несиені банктер несиелердің келесі негізгі принциптері сақталғанда ғана 

береді яғни, қамтамасыздық, қайтарымдылық, мерзімділік, тӛлемділік, 

мақсаттылық. 

Берілетін несиенің кӛлемі кӛптеген мемлекеттерде несие линиясының 

мӛлшерін бекіту арқылы реттеледі. Бұл жағдайда банк пен клиент арасында 

келісім бекітіледі, ол бойынша банк борышқорға келісілген мерзім аралығында 

белгілі бір санаға несие беруге міндетті. Несие линиясы бір жылға ашылады. 

Келісілген мерзім аралығында борышқор қайтадан келіспей-ақ және қосымша 

рәсімдемей-ақ қажет кезде несие алуға мүмкіндік алады. Әйтседе, егер 

клиенттің қаржылық жағдайы нашарлап кетсе, онда келісімнің аяқталу 

мерзіміне дейін оны жою құқы банкте болады. Несие жүйесі банк жоғары сенім 

кӛрсеткен бірінші класты борышқорға қолданылады. Келісім бекітілгенде 

клиенттің несие линиясы лимитінің 20-30 пайыз кӛлемінде орнын толтыратын 

аз қалдық сақтау жағдайы кӛрсетілген құжат қоса тіркеледі.  

Банктік несиелерді ұйымдастырудың келесі бір түрі - несиелік шотты 

пайдалану арқылы несие беру. Бұл жағдайда берілетін несие сомасы несиелік 

шоттың дебетінен клиенттің ағымдағы шотының несиесіне аударылады. Есеп - 

тӛлем құжаттары борышқордың несиелік шотынан тікелей тӛленуі мүмкін. 

Банктердің несие беру операциялары тобына факторинг және лизинг 

операциялары да кіреді. Факторинг деген ӛнімдерді сату процесінде 

контрагенттердің арасында туындайтын тӛленбеген қысқа мерзімді қарыз 

тапсырысын банкке сату. Бұл жағдайда банк ӛнімді сатып алушыдан тӛлеуді 

талап ететін құқыққа ие болады. Сонымен қатар банк клиенттің айналмалы 

капиталын несиелеп, оның несиелік тәуекелін ӛзіне алады. 

Екінші деңгейдегі банктердің келесі маңызды операциясы бағалы 

қағаздармен жүргізіледі: банк ӛз портфелі үшін бағалы қағаздарды ұсынушылар 

арасында алғашқы орналастыру, клиенттің тапсыруы бойынша бағалы 

қағаздарды сатып алу және сату (бағалы қағаздар екінші айналымына қызмет 

ету), бағалы қағаздар шығаруға қарыз беру.  
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Банк активтері – пайда табу мақсатында банктік ресурстарды түрлі 

активтер бойынша орналастырылған қаражаттары. 

Банктік активтердің құрылымы баланстың актив жағында кӛрсетілген 

сапасына қарай бӛлінген баптардың баланс нәтижесінде қатынасын 

сипаттайды. Активтердің сапасы активтік операциялардың түрлендірілуіне, 

тәуекелді акивтердің кӛлеміне, толық құны жоқ активтердің кӛлеміне және 

активтердің ӛзгеріске ұшырау белгілеріне қарай анықталады. 

Екінші деңгейдегі банктің активтерін тӛмендегідей тӛрт топқа бӛлуге 

болады: 

• касса және оған теңесетін ақшалай қаражаттар; 

• займдар; 

• бағалы қағаздарға жұмсалған инвестициялар; 

• банктің ғимараты мен жабдықтар. 

Активтердің сапасы, олардың ӛтімділігіне, тәуекел активтердің кӛлеміне, 

толық бағалы емес активтердің үлес салмағына, активтердің кӛлеміне, табыс 

әкелуіне қарай анықталады. 

Банк ӛзінің міндеттемелерін күнделікті орындап отыруын қамтамасыз 

етуі үшін активтердің құрылымы ӛтімділіктің қоятын талаптарына сәйкес 

келуге тиіс. Осы мақсатта банк ӛзінің активтерін, олардың ӛтелу мерзімдеріне 

байланысты және ӛтімділік дәрежесіне қарай жіктейді. Ӛтімділігіне қарай банк 

активтері тӛмендегідей топтарға бӛлінеді: 

- жоғары ӛтімді активтер; 

- ӛтімді активтер; 

- ұзақ мерзімді ӛтімді активтер. 

Жоғары өтімді активтерге жатады: 

- кассадағы қолма-қол ақшалар. 

- ұлттық банктегі корршоттағы қаражаттар. 

- мемлекеттің қарыздық міндеттемелері; 

- ЭЫДҰ-на (экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы) мүше 

елдер, яғни бейрезиденттердің банктердегі тұрақты валютада салынған 

корршоттағы қаражаттар. 

- ішкі валюталық облигациялық заемдарға салынған қаражаттар. 

Банктің бұл қаражаттары банктің айналымынан қажет уақытында алуға 

мүмкіндік беретін активтерге жатады. 

Банктің ӛтімді қаражаттарының құрылымына жоғарыда аталғандарынан 

басқалары, яғни қайтару мерзімі 30 күнді құрайтын, шетел валютасында берген 

барлық несиелер, алдағы 30 күн ішінде аталған банкке келіп түсуге тиісті басқа 

да тӛлемдер жатады. 

Ұзақ мерзімді ӛтімді активтерге бір жылдан жоғары уақытқа берілген 

несиелердің бәрі, сондай-ақ 50% кепіл хат және кепілдіктен 1 жылдан жоғары 

уақытқа берілген несиелер, Үкіметтің кепіл хатымен, бағалы қағаздарға және 

бағалы металдарды кепілге алып берілген неселерді шегеріп тастағандағы 

мерзімі ӛткен несиелер. 
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Активтердің тиімді құрылымын жасай отырып, банктер ӛтімділікке 

қойылатын талаптарды орындауға тиіс, демек, олардың жоғары ӛтімді және 

ұзақ мерзімді ӛтімді активтері сәйкес келуі керек.  

Мұндағы активтерге заңды және жеке тұлғаларға қатысты, сондай-ақ 

басқа банктерге байланысты банктің талаптары жатады. 

Аталған ережеге сәйкес, активтер мен шартты міндеттемелер стандартты 

және жіктелінген болып бӛлінеді. 

Жіктелінген активтер қатарына жатпайтын активтер стандартты болып 

табылады. 

Жіктелінген активтер мен шартты міндеттемелер күмәнді (5 санатты 

күмәнді) және үмітсіз болып бӛлінеді. 

Жіктелінген активтер қатарына банк несиелері депозиттері, бағалы 

қағаздары, дебиторлық қарыздары және шартты міндеттемелері жатады. 

Несиелердің жіктелуі олардың сапасына, қамтамасыз етілуі, қарыз алушының 

қаржылық жағдайына, оның несиелік тарихына, несиелердің жіктелу 

санаттарына байланысты жүзеге асады. 

 

3.5 Екінші деңгейдегі банктердің пассивтік операциялары 

 

Банктердің экономикадағы маңызын олардың атқаратын операциялары 

анықтайды. Екінші деңгейдегі банктердің операциялары негізінен мына 

топтарға бӛлінеді: пассив (қаражат тарту); актив (қаражатты орналастыру); 

комиссиялық–делдалдық (клиенттің тапсырысы бойынша комиссиялық ақылы) 

және сенімді операциялар. 

Пассив операциялары – олар ӛз қарауына әртүрлі салымдарды тартып, 

басқа банктерден несие алып, ӛзінің бағалы қағаздарын шығарып және басқа да 

қаражат тарту операцияларын жүргізіп, банк қорын құру және оны ұлғайту 

операциялары. Олар банк балансының пассивінде кӛрсетіледі. Пассив 

операциялары тарихи дәстүр бойынша актив операцияларына қарағанда 

алдымен жүргізіледі, себебі актив операцияларын жүргізу үшін белгілі бір қор 

мӛлшері қажет. 

Пассив операциялары: 

 салым қабылдау (депозиттер); 

 клиенттерге шоттар (оның ішінде корреспондент – банктерге) ашу 

және оларды жүргізу; 

 ӛзінің бағалы қағаздарын шығару (облигация, вексель, депозиттік 

және жинақ сертификаттары); 

 банкаралық несие алу, оның ішінде орталықтанған несие 

ресурстарынан; 

 репо операциялары; 

 еуровалюталық несие алу. 

Банктің капиталы ӛз қаражаты, тартылған қаражат және эмиссияланған 

қаражаттардан құрылады. Банктің ӛз қаражатына акционерлік және резерв 
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капиталы, сонымен бірге бӛлінбеген пайда жатады. Акционерлік капитал 

немесе жарғылық қор бағалы қағаздар нарығында акцияларды орналастыру 

арқылы жинақталады. Жарғылық қордың мӛлшері, оны қалыптастыру және 

ӛзгерту банктің жарғысында кӛрсетіледі. Жарғылық капиталдың соммасы 

заңмен шектелмейді, дегенмен банктің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін 

ұлттық банк тӛмендегі ӛз мӛлшерін бекітеді. Жарғылық қорды ұлғайту 

акционерлер қаражаты есебінен, сондай – ақ ӛз қаражаты (резерв қорынан), 

акционерлердің девиденттері және пайда есебінен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Банктің резерв капитал ағымдағы пайдадан бӛлінген сомадан құралады. 

Ол ойда болмаған шығындарды және бағалы қағаздар курсының тӛмендеуінен 

болатын шығындарды жабуға арналады. Оның мӛлшері жарғы қорына 

байланысты процентпен белгіленеді. 

Бӛлінбеген пайда шоты деген – ол арадағы транзит шоты. Онда 

акционерлер арасында дивидент түрінде бӛлінбеген және резервке түспеген 

пайда жинақталады. Пайданы резервке бӛлу тӛлейтін салықты тӛмендету 

әдісіне жатады, себебі резервтердің кӛп түрі салықтан босатылады. Қазіргі 

екінші деңгейдегі  банктердің ресурс қорында ӛз қаражатының үлесі 10% 

шамасында. 

Екінші деңгейдегі банктердің ӛзгешелігі – олардың ӛзгенің қаражатымен 

қызмет жасауы. Банк капиталының 90%- ға жуығы тартылған қаражат. 

Тартылған қаражаттың ең үлкен мӛлшері банктің ӛз капиталына байланысты 

анықталады. Әр елдерде ӛз капиталы мен тартылған капиталдың ара қатынасы 

әртүрлі болады.  

Банктің ресурстарының құрылымында тартылған қаражаттар үлесі 

меншікті қаражаттармен салыстырғанда ӛте жоғары, олардың есебінен банктің 

активтік операцияларының басым бӛлігі жүзеге асырылады. 

Нарықтық қатынастардың дамуына байланысты, сондай-ақ ескі банктік 

жүйе үшін уақытша бос ақшалай қаражаттарды тартудың дәстүрлі емес 

тәсілдерінің болуы, тартылатын қаражаттар құрылымын толығымен ӛзгертті 

десе де болады. 

Банктік тәжірибеде барлық тартылатын қаражаттарды жинақтау 

тәсілдеріне байланысты үлкен екі топқа бӛлінеді: 

• депозиттік қаражаттар; 

• депозиттік емес тартылған қаражаттар. 

Тартылған қаражаттар ішінде ең кӛп бӛлігін депозиттер құрайды. 

Депозиттер банк үшін бірден-бірі арзан ресурс кӛзі болып табылады. 

Соңғы кездері адамдар банкке сенім арта бастады. Бұл экономиканың 

тұрақты дамуынан ғана емес, салымшылардың ақшаларын банкте сақтауы 

қауіпсіз, қайта тиімді екеніне кӛз жеткізгендігінен деп айтуға болады. Ең 

бастысы - депозиттің қажетті түрін таңдап ал, ал салған ақшаны сақтау, оның 

процентін кӛбейтуге банк әрқашанда кепілдік береді. Кӛптеген банктер банк 

қызметі нарығында белгілі бір бағытты ұстауда. 



64 

 

Депозит (латынша deposіtum - затты сақтауға берілген) - банкке уақытша 

пайдалануға сеніп берген уақытша бос ақша қаражаттары және де бұл 

клиенттердің (жеке және заңды тұлғалардың) банктегі белгілі бір шотқа салған 

және ӛздері пайдалана алатын қаражаттар. 

Депозиттік емес тартылған қаражаттар – бұл банктің алған қарыздары 

түрінде немесе ӛздерінің меншікті бағалы қағаздарын сату жолымен 

тартылатын қаражаттары. 

Депозиттік емес банктік ресурс кӛздері мен депозиттер ӛзара 

ажыратылады. Біріншіден, олар персоналдық емес, яғни банктің нақты 

клиенттің атынан тартылмайды; екіншіден, мұндай қаражаттарды тарту 

инициативасы банктің ӛзінен туындайды. 

Депозиттік емес тартылған ресурстармен кӛбіне ірі екінші деңгейдегі  

банктер айналысады. Ӛйткені, депозиттік емес қаражаттар ірі сомада сатып 

алынатындықтан да, оларды кӛтерме сауда операциялар сипатына жатқызуға 

болады. 

Депозиттік операциялар активті және пассивті болып бӛлінеді. Активті 

депозиттік операциялар - банктің уақытша бос ақша қаражаттарын басқа 

корреспондент-банктердегі шоттарда орналастыруымен байланысты 

операциялар. Олар банктің ӛтімді активтері ретінде, яғни жалпы активтердің 

ӛте аз бӛлігін алады. 

Пассивті депозиттік операциялар – бұл клиенттердің уақытша бос ақша 

қаражаттарын белгілі уақытқа және пайыз тӛлеу шартымен тартумен 

байланысты операциялар. Бұл операциялар кӛмегімен тартылған депозиттер 

пассив жағының кӛп бӛлігін алады және банктік ресурстарын 

қалыптастырудың негізгі кӛзі.  

Қазіргі банктік тәжірибеде салымдардың, депозиттердің және депозиттік 

емес ресурстардың шоттарының әр түрлері кездеседі. Бұл банктердің жоғарғы 

бәсекелестік нарықта банк қызметтеріне деген клиенттер топтарының 

сұранысын қанағаттандыруға және олардың қаражаттары мен уақытша бос 

қаражаттарын банктік шоттарға тартуға ұмтылуына жағдай жасайды. 

Экономикалық мазмұнына қарай депозиттерді келесі топтарға бӛлінеді: 

• талап етуіне дейінгі депозиттер; 

• мерзімді депозиттер; 

• жинақ салымдары; 

• бағалы қағаздар. 

Сондай-ақ, оларды тӛмендегідей белгілеріне байланысты жіктеуге 

болады: 

• мерзімдеріне қарай; 

• салым иелерінің категорияларына қарай; 

• қаражаттарды салу және қайтарып алу шартына қарай; 

• пайыз тӛлеу тәсіліне қарай; 

• банктің активтік операциялары бойынша жеңілдіктер алуына қарай; 

• басқалары. 
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Салым иелерінің категорияларына байланысты депозиттік шоттар келесі 

түрлерге бӛлінеді: 

• жеке тұлғалардың шоттарына; 

• кәсіпорындар және акционерлік қоғамдардың шоттарына; 

• жергілікті билік ұйымдарының шоттарына; 

• қаржылық мекемелердің шоттарына; 

• шетелдік азаматтарының шоттарына. 

Талап етуіне дейінгі депозиттер – бұл салым иелерінің бастапқы талап 

етуіне байланысты әртүрлі тӛлем құжаттар арқылы қолма-қол ақшаларын 

алатын әртүрлі шоттардағы қаражаттар. 

Отандық банктік тәжірибеде талап етуіне дейінгі депозиттер: 

• мемлекеттік, акционерлерлік кәсіпорындардың, сондай-ақ әр түрлі 

шағын екінші деңгейдегі құрылымдардың ағымдық шоттарындағы сақталатын 

қаражаттары; 

• әр түрлі мақсатқа тағайындалған қорлардың қаражаттары; 

• есеп-айырысудағы қаражаттар; 

• жергілікті бюджеттер қаражаттары және олардың шоттарындағы 

қаражаттар; 

• басқа банктердің корреспонденттік шоттарындағы қаражат 

қалдықтары. 

Талап етуіне дейінгі депозиттік шоттардың артықшылығы олардың иелері 

үшін жоғарғы ӛтімділігіне байланысты сипатталады. Талап етуге дейінгі 

депозиттік шоттарға қаражаттар, шаруашылық және басқа да операциялардың 

жүзеге асырылуы барысында түседі және пайдаланылады. 

Ал, кемшілігі – бұл шот бойынша пайыз мүлде тӛленбейді немесе 

біршама тӛменгі мӛлшерде тӛленеді. Міне осыдан келіп талап етуге дейінгі 

шоттардың тӛмендегідей ӛзіндік ерекшеліктері қалыптасады: 

 ақша салу және оны алу кез келген уақытта ешқандай да шектеусіз 

жүзеге асырылады; 

 шот иесі банктен осы шотты пайдаланғаны үшін пайыз түрінде немесе 

комиссиондық ақы алып отырады; 

 банктер талап етуге дейінгі шоттарда ақшалай қаражаттарды сақтағаны 

үшін ӛте тӛменгі деңгейде пайыз тӛлейді, кейде тӛлемеуі де мүмкін; 

 талап етуге дейінгі депозиттер бойынша, екінші деңгейдегі банк ұлттық 

банкте сақталатын міндетті резервтерге жоғарғы мӛлшерде аударымдар 

жасайды. 

Мерзімді депозит – бұл банктерде белгілі бір мерзімге және пайыз тӛлеу 

шартында орналастырылған клиенттердің уақытша бос ақша қаражаттары. 

 Бұл депозит түрі алдына – ала хабарлаудан кейін немесе мерзім бойынша 

алынуы мүмкін. Мерзімді депозиттер чектің кӛмегімен пайдаланылмайды, 

бірақ қолма-қол ақша түрінде еркін аударылады немесе ағымдағы шотқа 

аударылады. Егер мерзімге дейін бұл салымда алатын болса, онда шот иесі 

айып - пұл тӛлеуге міндетті. 
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Бұл салымның ерекшелігі – талап еткенге дейінгі депозитке қарағанда, 

оларға міндетті резервтердің тӛменгі мӛлшері белгіленеді. 

Депозиттің бұл түрін алдын ала хабарлау негізінде немесе уақыты жеткен 

кезде салым иесі ала алады. Мерзімді депозиттерді чектер арқылы алуға 

болмайды тек қана басқа шоттарға аударуға болады. 

Мерзімді депозиттер келесі түрлерге бӛлінеді: 

• меншікті-мерзімді депозиттер; 

• алдын ала алуы ескертілетін мерзімді депозиттер. 

Меншікті –мерзімді депозиттер сақталу мерзіміне қарай жіктеледі: 

• 30 күнге дейінгі; 

• 30-90 күнге дейінгі; 

• 90-180 күнге дейінгі; 

• 180 күннен 360 күнге дейінгі; 

• 360 күннен жоғары. 

Банкаралық несие – бұл екінші деңгейдегі банктердің бір-біріне беретін 

несиелері. Банк аралық несие бұл басқа ресурстармен салыстырғанда ӛте 

қымбат ресурс болып табылады. Банкаралық несие негізін банк аралық 

депозиттер құрайды. 

Банкаралық депозиттер – бұл банктердің бір-бірінде ашқан 

корршотындағы қаражат қалдықтары. 

Овернайт – банктердің ұлттық банк корршотында дебеттік қалдықтың 

пайда болуына байланысты бір түнге берілетін несие. 

Күндізгі несие – банктік жұмыс күні ішінде банктердің ұлттық банктің 

ашқан корршотында уақытша қаражат жоқтығына немесе жетіспеуіне 

байланысты ақшалай аударымдар мен тӛлемдер жасау мақсатында берілетін 

несие. Сонымен қатар репо операциялары мен вексельдерді жатқызуға болады. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1. Банк ісі дегеніміз не? 

A. қарыз капиталын жинақтаумен және оны бӛлумен шұғылданатын 

кәсіпкерліктің ерекше түрі; 
B. банктер арқылы халық шаруашылығын қаржыландыру; 

C. бағалы қағаздарды сатып алу - сату; 

D. несие жүйесінің негізгі буыны; 

E. айналымға несие құралдарын шығаруды айтамыз. 

 

2. Тарихта ең алғаш банктің жай қызметі қай жерде кездескен? 

A. Вавилонда VIII –V ғ.ғ; 

B. Египетте VIII-IV ғ.ғ. ; 

C. Грецияда VII-IV ғ.ғ. ; 

D. Римде VIII-V ғ.ғ. ; 

E. Англияда VII-Ivғ.ғ.  
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3. Капиталистік банктердің алғашқы қай елдерде әр түрлі елдер мен 

қалалардың ақшасын айырбастауда пайда болды? 

A. 1587 ж. Флоренция мен Венецияда; 

B. 1583 ж. Анлияда; 

C. 1573 ж. Германияда; 

D. 1573ж. Венецияда; 

E. 1587 ж. Римде. 

 

4. Ақшасыз есеп айырысуды жүргізудің мәні қандай? 

A. екі клиенттің қатысуымен банкирдің кітабына бір шоттан екінші 

шотқа белгілі бір соманы аударып жазу; 

B. қарыз капиталын жинақтау; 

C. бағалы қағаздарды сатып алу -сату; 

D. сақтандыру операцияларында; 

E. жерді және жылжымайтын мүліктерді кепілдікке алып, ұзақ 

мерзімге несие береді. 

 

5.Несие жүйесінің негізгі буыны қандай? 

A. ақша; 

B. несие; 

C. банктер; 

D. эмиссиялық банк; 

E. ипотекалық банктер. 

 

6. Орындайтын айрықша қызметтеріне байланысты банктер қандай 

түрлерге бӛлінеді? 

A. эмиссиялық, эмиссиялық емес; 

B. ипотекалық; 

C. инвестициялық; 

D. коммерциялық несие; 

E. вексельдер. 

 

7.Эмиссиялық банк: 

A. ол айналысқа ақша белгілерін эмиссиялауға құқығы бар, әдетте 

ұлттық банк; 

B. мемлекеттегі басқа банктердің барлығының да ақша белгілерін 

шығаруға құқығы жоқ; 

C. коммерциялық банктердің бір түрі; 

D. ақша қаражатын шоғырландырумен маманданады; 

E. депозиттік чектерді, вексельдерді шығаруды айтамыз. 
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8. Ипотекалық банктер дегеніміз не? 

A. жерді және жылжымайтын мүліктерді кепілдікке алып, ұзақ 

мерзімге несие береді; 

B. банктерді ұйымдастырудың жолдары; 

C. қызмет түрін үнемі ұлғайтып тұратын әмбебап үлгідегі банк; 

D. бір – екі қызмет түріне маманданған банк; 

E. айналымға несие құралдарын шығаратын банк. 

 

9. Эмиссиялық емес банктер – бұл: 

A. мемлекетте басқа банктердің барлығының да ақша белгілерін 

шығаруға құқығы жоқ банктер; 

B. айналымға несие құралдарын шығаратын банктер; 

C. қызмет түрін үнемі ұлғайтып тұратын әмбебап үлгідегі банк; 

D. коммерциялық банктердің бір түрі; 

E. депозиттік чектерді шығаратын банктер. 

 

10. Инвестициялық және инновациялық банктердің қызметі қандай? 

A. екі түрі де ұзақ уақытқа ақша қаражатын шоғырландырумен 

маманданады, яғни олар облигация, акция және басқа бағалы 

қағаздар шығару арқылы ақша тартып, кейін ұзақ мерзімге 

қарызға береді; 

B. жерді және жылжымайтын мүліктерді кепілдікке алып, ұзақ 

мерзімге несие береді; 

C. уақытша бос ақша қаражатын тарту, жинақтау және оны қарыз 

капиталына айналдыру; 

D. ақша айналымын реттеу; 

E. айналымға несие құралдарын шығару. 

 

11.Коммерциялық банктер – бұл: 

A. клиенттерге кӛрсететін қызмет түрлерін үнемі ұлғайтып 

тұратын әмбебап үлгідегі банк; 

B. бағалы қағаздар шығару арқылы ақша тартып, кейін ұзақ мерзімге 

қарызға беру; 

C. ақша қаражатын шоғырландырумен маманданады; 

D. уақытша бос ақша қаражатын тартуды айтамыз; 

E. айналымға несие құралдарын шығаруды айтамыз. 

 

12. Қай ғасырларда кӛптеген мемлекеттерде банкноталарды шығару бір 

эмиссиялық банкте шоғырланып, ол мемлекеттің несие жүйесінің 

түйіні ретінде экономиканы реттеудің қызметін атқарады? 

A. XIX ғ. аяғы – XXғ. басы; 

B. XV – XVIII ғ.ғ.; 

C. вXVII - XVIIIғ.ғ; 



69 

 

D. XVIII - XIXғ.ғ; 

E. XIV - XVғ.ғ.. 

 

13. Тарихи орталық банктер капиталды меншіктеу жӛнінен неше түрге 

бӛлінеді? 

A. а) 3; 

B. б) 4; 

C. в) 5; 

D. г) 2; 

E. д) 6. 

 

14. Ұлттық банктің міндеті – ол: 

A. ұлттың ақша ӛлшемінің тӛлем қабілеттігі мен валюталық 

курсының тұрлаулығын қамтамасыз ету, банк жүйесінің 

ӛтімділігі мен тұрақтылығын, тӛлем жүйесінің тиімділігі мен 

сенімділігін қамтамасыз ету; 

B. банкноталарды монополиялы түрде эмиссиялау; 

C. ақша қатынастарды реттеу; 

D. сыртқы экономикалық қатынастарды жүргізу; 

E. банкнота шығару. 
 

15. Ұлттық банктің ең алғашқы қызметі: 

A. ежелден қалыптасқан мемлекеттің ӛкілі ретінде заңды түрде 

банкнота шығарум; 

B. сыртқы экономикалық қатынастарды жүргізу; 

C. банкноталарды монополиялы түрде эмиссиялау; 

D. ақша – несие және қаржы саясатын мүлтіксіз орындау; 

E. экономика салалары арасында делдал ретінде қызмет атқарады. 
 

16. Ұлттық банктің басты клиенті: 

A. коммерциялық банктер, ал олар орталық банкпен экономика 

салалары арасында делдал ретінде қызмет атқарады; 

B. валюталық бақылау органы; 

C. ипотекалық банктер; 

D. инвестициялық бантер; 

E. эмиссиялық банктер. 
 

17. Ұлттық банктің ақша – несиелік реттеу қызметі: 

A. экономиканы ақша және несие айналымына әсер ету жолымен 

реттеу үкіметтің экономикалық саясатының құрамдас элементі; 

B. міндетті резервтердің нормасын бекітеді; 

C. кассалық қорларын жинақтау қызметін атқарады; 

D. клиенттерді ревизиялау; 

E. банктік қызмет түрлеріне лицензия беру. 



70 

 

18. Ұлттық банктің сыртқы экономикалық қызметі: 

A. орталық банктің мемлекеттің валюталық саясатын жүргізетін 

және валюталық бақылау органы болуы; 

B. валюталық курстың тұрлаулығын қамтамасыз ету; 

C. банкнота шығару; 

D. экономикалық және қаржылық кеңес беру; 

E. бағалы қағаздар мен операция жүргізу. 

 

19. Англия банкінің директоры Питер Куктің ұсынысы мен құрылған 

халықаралық банктік қадағалау комитеті қалай аталады? 

A. Куктің комитеті; 

B. Базель; 

C. клиенттерді ревизиялау; 

D. валюталық; 

E. резервтік. 

 

20. Базель комитеті банктік қадағалау және реттеуді ұйымдастырудың 

негізі болып саналатын 25 принциптен құрылатын «Банктің іс - 

әрекеттерін тиімді қадағалаудың басты принциптері» деп аталатын 

құжат қабылдады. Ол қай жылы қабылданған? 

A. 1997 ж. сәуірде; 

B. 1995 ж. сәуірде; 

C. 1996 ж. маусымда; 

D. 1998 ж. наурызда; 

E. 1998ж. маусымда. 

 

21. Базель комитеті қай жылы құрылған? 

A. 1976 ж ; 

B. 1975 ж; 

C. 1982ж; 

D. 1977 ж; 

E. 1978ж. 

 

22. Мемлекеттік борышты басқару дегеніміз? 

A. орталық банктің заемдарды орналастыру және оларды ӛтеу 

жӛніндегі олар бойынша табыс тӛлеуді ұйымдастыру жӛніндегі, 

конверсия және олардың мерзімін ұзарту операцияларын айтады; 

B. нормативтердің жүйесін белгілеу, сонымен бірге олардың 

орындануын тексеру; 

C. кейбір операция түрлерін жүргізу; 

D. клиенттерді ревизиялау; 

E. банктер берген қаржылық есепті тексеру және талдау. 
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23. Ұлттық банктің ақша – несие саясаты дегеніміз? 

A. оның айналымдағы ақша массасын, несие кӛлемін, проценттік 

мӛлшер деңгейі мен ақша айналымындағы және қарыз капиталы 

нарығындағы басқа кӛрсеткіштерді ӛзгертуге бағытталған іс –

шараларының жиынтығын айтады; 

B. банктік несиенің мӛлшерін немесе қарызды тікелей шектеу; 

C. несиенің белгілі бір түріне тәртіп белгілеу; 

D. депозиттер мӛлшері мен несие мӛлшерінің арасындағы айырма; 

E. банктердің міндетті қорларының мӛлшерін ӛзгерту. 

 

24. Жалпы реттеу әдісі дегеніміз: 

A. барлық коммерциялық банктердің операцияларына және толық 

қарыз капиталының нарығына әсер етеді; 

B. банктің несиенің мӛлшерін немесе қарызды тікелей шектеу; 

C. маржа мӛлшерін белгілеу; 

D. мемлекеттік облиацияларды және басқа бағалы қағаздарды сатып 

алу- сату операциялары; 

E. банктердің міндетті қорларының мӛлшерін ӛзгерту. 

 

25. Іріктеп тексеру әдісі дегеніміз: 

A. кейбір несие түрлерін немесе кейбір шаруашылық салаларын 

реттеуге қолданылуы мүмкін; 

B. несиенің белгілі бір түрінің берілуіне тәртіп белгілеу; 

C. айналымға несие құралдарын шығару; 

D. кассалық қорларын жинақтау; 

E. коммерциялық банктерге берілетін несиеге проценттік тӛлем 

мӛлшерін ӛзгерту. 

 

26. Несиелік рестрикция – бұл: 

A. орталық банк процент мӛлшерін жоғарылататын, несиені шектеу 

саясатын жүргізеді; 

B. ашық нарықтағы операциялар мемлекеттік бағалы қағаздардың 

проценттік мӛлшерін және оның курсын реттеу үшін; 

C. облигацияның табыстылығының артуы; 

D. мемлекеттік облигацияларды сатып алу-сату; 

E. ақша массасын ұлғайтып, нарықтық процентті тӛмендетеді. 

 

27. Несиелік экспансия– бұл: 

A. ұлттық банктің процент мӛлшерін тӛмендету әдісі, 

B. несиені кеңейту саясаты; 

C. мемлекеттерде ақшаның несиелік реттеудің кӛп тараған әдісі; 

D. қолма – қол ақшасыз есеп айырысу; 

E. нақты ештеңемен қамтамасыз етілмеген қарыз міндеттемесі. 
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28. Ашық нарықтағы операциялар: 

A. бағалы қағаздар нарығы дамыған мемлекеттерде ақша – несиелік 

реттеудің кӛп тараған әдісі; 

B. ақша айналымын бағдарлы жоспарлау; 

C. несие жүйесінің негізгі буыны; 

D. займдар мен келісім шарттар; 

E. барлығы дұрыс. 

 

29. Пассив операциясы– бұл: 

A. банктердің ӛзіне ақша қаражатын тартып, банктік ресурстар 

құру операциялары; 

B. бұл банктер мен қаржы министрлігінің ақшалы салымы; 

C. ақша – несие саясатының маңызды әдістерінің бірі; 

D. ұлттық банктің процент мӛлшерін тӛмендету; 

E. кейбір несие түрлерін немесе кейбір шаруашылық салаларын 

реттеу. 

 

30. Актив операциясы– бұл: 

A. қаражатты орналастыру операциясы; 

B. банктердің ӛзіне ақша қаражатын тартып, банктік ресурстар 

құру операциялары; 

C. бағалы қағаздарды сатып алу-сату; 

D. кейбір операция түрлерін жүргізу; 

E. несие жүйесінің негізгі буыны. 

 

31. Коммерциялық банктер мен қаржы министрлігінің ақша салымы: 

A. ұлттық банктің ақша ресурстарының кӛзі; 

B. несие жүйесінің негізгі буыны; 

C. вексельдерді қайта есептеу; 

D. ақша несие саясатының маңызды әдісінің бірі; 

E. банктің ақша қорларының негізгі кӛзі. 

 

32. Ұлттық банктің ӛз капиталының үлесі пассив операцияларының неше 

пайызын құрайды? 

A. 4%; 

B. 6%; 

C. 12%; 

D. 14%; 

E. 3%. 

 

33. Есеп – несие операциялары қанша түрге бӛлінеді? 

A. 2; 

B. 4; 
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C. 3; 

D. 5; 

E. 6. 

 

34. Вексельдерді қайта есептеу дегеніміз не? 

A. ұлттық банктің коммерциялық банктерден вексельдерді сатып 

алуы; 

B. ұлттық банктің әртүрлі мақсатпен бағалы қағаздарға ақша 

жұмсауы; 

C. ақша – несие саясатын жүргізу; 

D. ақша айналысқа ақша белгілерін эмиссиялау; 

E. уақытша бос ақша қаражатын тарту. 

 

35. Есептеу операциясы – бұл: 

A. ұлттық банктің мемлекет пен банктерден вексельдерді сатып 

алу; 

B. қазыналық вексельдерді есептеу; 

C. банктердің міндетті қорларының мӛлшерін ӛзгерту; 

D. валюта курсын есептеу; 

E. кейбір банктерге банктік несиенің мӛлшерін не қарызды тікелей 

шектеу. 

 

36. Ұлттық банктер операциялық банктердің ресурстарын ұлғайту үшін 

қандай операцияны қолданады? 

A. репо операциясы; 

B. инвестициялық; 

C. инновациялық; 

D. эмиссиялық; 

E. эмиссиялық емес. 

 

37. Репо операциясы деген ұғым: 

A. банктерден мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу мен қатар 

оларды белгілі бір мерзімнен кейін алдын ала бекітілген бағамен 

сату жӛніндегі ӛзіне міндеттеме алады; 

B. ұлттық банктің мемлекет пен банктерден вексельдерді сатып 

алуы; 

C. айналысқа ақша бірлігін шығарады; 

D. евровалюталық несие алу; 

E. ақша қаражаттарын салымға тарту. 

 

38. Коммерциялық банктер дегеніміз не? 

A. нарықтық экономикада несие жүйесінің негізгі буыны; 

B. бағалы қағаздарды реттеу; 
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C. айналысқа ақша бірлігін шығарады; 

D. уақытша бос ақша қаражатын тару; 

E. ақша айналымын реттеу. 

 

39. Коммерциялық банктің міндеті? 

A. ақша айналымы мен капитал айналымының үздіксіз қозғалысын 

қамтамасыз ету,ӛнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты 

несиелеу, халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау; 

B. ақша қаражатын шоғырландыру және тарту; 

C. шаруашылықтар мен есеп және тӛлем жұмыстарын жүргізу; 

D. бағалы қағаздарды шығаруды және орналыстыруды ұйымдас-

тыру; 

E. тӛлем құралдарын шығару. 

 

40. Банк дегеніміз не? 

A. бұл банктік қызметті жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым 

болып табылатын заңды тұлға; 

B. ақша жиынындағы ӛзгерістер арқылы экономикаға ықпал ету 

тәсілі; 

C. заңды тұлға депозиттерін, банк шоттарын ашуды және 

жүргізуді қабылдау; 

D. бағалы қағаздарды шығаруды және орналастыруды ұйымдастыру; 

E. тӛлем құралдарын шығару. 

 

41. Банктік несие дегеніміз не? 

A. бұл банктік мекемелерден қарыз алушыларға ақшалай түрде 

берілетін несие; 

B. бұл коммерциялық банктердің бір – біріне беретін несиелері; 

C. бұл халықаралық есеп айырысуларды қамтамасыз ету; 

D. бұл міндеттемелерге жататын резервтік және бастапқы 

ақшалар; 

E. ақша және несие жүйесіндегі салымдарды ұлғайту және 

салыстыру; 

 

42.Кассалық операциялар – бұл: 

A. банкноттар мен монеттерді қабылдау, беру, қайта есептеу, 

айырбастау, сұрыптау, қаптап буу және сақтау; 

B. тӛлемдерді жинау, салыстыру, сорттау және растау; 

C. тӛлем, мерзім, қайтарым талаптарына сәйкес ақшалай түрінде 

несие беру; 

D. тӛлем карточкаларын шығару; 

E. ақша түрінде орындалуды кӛздейтін банк кепілдіктерін беру. 
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43. Ӛнеркәсібі дамыған мемлекеттерде коммерциялық банктер бір – 

бірінен несіне байланысты ажыратылады: 

A. ӛзгешеліктеріне; 

B. қызметіне; 

C. міндетіне; 

D. қағидаларына; 

E. типтеріне. 

 

44.Жарғылық капиталды иелену және оны қалыптастыру жӛнінен 

банктер қандай қоғамдар болып құрылуы мүмкін? 

A. банктер акционерлік қоғам немесе шетел капиталының 

қатысуымен, жауапкершілігі шектеулі қоғамдар; 

B. коммерциялық банктер әмбебап және маманданған болып бӛлінеді; 

C. экономиканың әртүрлі салаларына қызмет кӛрсету жӛнінен 

салалық және салааралық болып бӛлінеді; 

D. жылдық жиналыста ірі акционерлерден тұратын топтар 

құрылып, олар банктің жұмысын қадағалайды; 

E. банктер бірнеше басқарма мен бӛлімдерден құралады. 

 

45. Уақытша бос ақша қаражатын шоғырландырып, оны капиталға 

айналдыру: 

A. заңды және жеке тұлғалардың уақытша бос ақшасын банкке 

тарту, бір жағынан олардың иесіне процент түрінде табыс 

түсірсе,ал екінші жағынан банктің несие операцияларын 

жүргізуіне негіз қалайды; 

B. айналымдағы ақшаны кӛбейту немесе жою; 

C. банкаралық несие алу; 

D. клиенттерге шоттар алу және оларды жүргізу; 

E. банкке тартылған мерзімдік депозиттерді және банкаралық 

несиелерді біріктіреді. 

 

46. Резерв капиталы неден құралады? 

A. ағымдағы пайдадан, бӛлінген сомадан құралады; 

B. ағымдағы пассивтерден; 

C. салымнан; 

D. мерзімді салымдардан; 

E. жинақ салымдарынан. 

 

47. Коммерциялық банктердің ӛзгешелігі: 

A. олардың ӛзгенің қаражаты мен қызмет жасауы; 

B. ағымдағы пайдадан бӛлінбеген сомадан құралады; 

C. ол мерзімі және проценттік ӛсім тӛлеу мӛлшері анық кӛрсетілген 

депозиттік шотқа салынған ақша қаражаты; 
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D. ақша қаражатын салымға тарту; 

E. банкаралық несиелерді біріктіруінде. 

 

48. Банк капиталының қанша пайызға жуығы тартылған қаражат: 

A. 90%; 

B. 80%; 

C. 92%; 

D. 95%; 

E. 85%. 

 

49. Басқарылатын ресурстар – бұл: 

A. банкке тартылған мерзімдік депозиттерді және банкаралық 

несиелерді біріктіреді; 

B. ол белгілі бір шартпен иесінің банке сақтауға салған ақша 

қаражаты; 

C. есептесу, ағымдағы және корреспонденттік шоттардағы 

қалдықтардан құралады; 

D. мӛлшері анық кӛрсетілген депозиттік шотқа салынған ақша 

қаражаты; 

E. ақша қаражатын салымға тарту. 

 

50. Бӛлінбеген пайда шоты дегеніміз не? 

A. ол арадағы транзит шоты; 

B. ол ӛзгенің қаражатымен қызмет жасау; 

C. ағымдағы пайдадан бӛлінген сомадан құралады; 

D. ақша қаражатын салымға тарту; 

E. депозиттер және банкаралық несиелерді біріктіреді. 
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IV Тарау. САЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ 

 

4.1 Салықтардың экономикалық мәні мен қажеттілігі 

 

Салықтар – тауарлы ӛндіріспен бірге, қоғамның топқа бӛлінуінің және 

мемлекеттің пайда болуымен, оған әскер, сот, қызметкерлер ұстауға 

қаражаттың қажет болуынан пайда болды. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық – экономикалық құрылысы 

мен саяси іс бағытына қарамастан мемлекет кірістерінің негізгі кӛзі, ұлттық 

табысты қайта бӛлудің басты қаржылық тетігі, мемлекеттің кірістерін және 

бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-бабында: заңды түрде 

белгіленген салықтарды, алымдарды және ӛзге де міндетті тӛлемдерді тӛлеу 

әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады, - деп жазылған. 

Салықтар мемлекеттің ӛмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті 

ұстау үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық нысанда тұрақты түрде 

тӛлейтін жарналары қажет болады. Адамзаттың даму тарихында салықтың 

нысандары мен әдістері мемлекеттің сұранымдары мен қажеттеріне қарай 

бейімделіп, ӛзгерістерге ұшырап отырады. 

Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттің 

ӛмір сүріп, дамуының негізі болып табылады. Мемлекет құрылымының ӛзгеруі, 

ӛркендеуі қашан да болса, оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, 

жаңаруымен бірге қалыптасады. 

Салықтар тауар-ақша қатынастарынан тыс қолданылады. Натуралды 

салықтардың мӛлшері мен түрі нақты жергілікті жағдайларға бағынған. 

Мысалы: бір адамнан 1 құндыз терісі немесе 10 пұт тұз және тағы басқа 

алынған. Тауар-ақша тауарларының нығаюмен натуралды салықтың рӛлі 

айтарлықтай азайды. Дегенмен, олар соңғы уақытқа дейін пайдаланылды (1953 

жылға дейін жүн, жұмыртқа, сүт, май ӛткізілген). 

Егер екі мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет жеңілген 

мемлекеттің барлық байлығын тонап алады, болмаса белгілі бір мӛлшерде 

салық салып отырған. 

Еліміздегі салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. 

Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тиым салынады. Салық салу 

мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер ресми басылымдарда 

міндетті түрде жариялануға жатады. 

Мемлекетке түсетін салық түсімдерінің сипатты ерекшелігі олардың сан 

алуан қоғамдық қажеттерге кейін иесіз пайдаланылуы болып табылады. 

Осынысымен салықтардың мемлекет, сондай-ақ басқа жергілікті органдар 

белгілейтін түрлі міндетті мақсатты жарналардан, тӛлем аударымдарынан 

айырмашылығы болады.  
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Салық– мемлекет бір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір 

мӛлшерде қайтарымсыз және ӛтеусіз, тұрақты сипатта бюджетке тӛленетін 

тӛлемдер. 

Салықтар – қайтарымсыз, баламасыз және тұрақты сипаттағы құқықтық 

формадағы мемлекет арқылы белгіленген міндетті тӛлемдер. 

Салықты басқа да тӛлемдерден ажырата білуіміз керек. Себебі салық 

белгілі бір обьектілерден (табыс, мүлік, тауар, жер, кӛлік, мұра) тӛленеді. 

Сонымен қатар салықты тӛлеудің ӛзіндік бір мерзімі болады (салық кезеңі – бір 

күндік, он күндік, айлық, тоқсандық, жылдық) және белгілі бір кӛлемде немесе 

мӛлшерде (салық ставкасы) алынады. 

Салық материалдық тұрғыдан алғанда, бұл белгілі бір уақытта, 

белгіленген тәртіппен белгілі мӛлшерде салық тӛлеушінің мемлекетке тӛлейтін 

ақшалай сомасы, ал экономикалық мағынада – белгілі уақытта белгіленген 

тәртіппен белгілі бір мӛлшердегі құнының мемлекет пен тӛлеуші арасындағы 

бір жақты қозғалысын байланыстарын ақша қатынастары, заңдық не құқықтық 

мағынада – бұл тұлғаның мемлекетке белгілі бір мӛлшердегі ақшалай беретін 

міндеттемені тудыратын мемлекеттік қарар. 

 

4.2 Салықтардың экономикалық мазмҧны мен функциялары 

 

Салықтардың экономикалық мәні салықтарды мемлекеттің ӛзінің 

функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін жұмылдырылатын 

шаруашылық жүргізуші субъектіден, азаматтардан ұлттық табыстың белгілі бір 

үлесін алу жӛніндегі ӛндірістік қатынастардың бӛлігі болып 

табылатындығында және мемлекеттің заңды және жеке тұлғалармен 

қалыптасатын ақша қарым–қатынастарымен сипатталады, сондықтан салықтар 

экономикалық категория ретінде қаралады. Салықтардан мемлекеттің 

экономикалық мазмұны нақты түрде кӛрінеді, ал салықтардың әлеуметтік–

экономикалық мәні, олардың түрлері мен рӛлі қоғамның экономикалық 

құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен айқындалады. 

Белгілі философ Френсис Бэкон салықтарды тӛлеу – әрбір азаматтың 

қасиетті борышы деген еді. 

Әрбір мемлекетке ӛзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі 

бір мӛлшерде қаржы кӛздері қажет. Салықтар – мемлекеттің тұрақты қаржы 

кӛзі. 

Салықты бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдерден 

ерекшелендіретін айрықша белгілері бар, атап айтсақ: 

- салық – мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық ӛнімді бӛледі; 

- салық –ақшалай нысанда тӛленеді; 

- салық –қайтарылмайтын тӛлем болып табылады; 

- салық –баламасыз сипатта болады; 

- салық – салықты тӛлеген кезде меншік нысандары айқындалады; 

- салық – тұрақты экономикалық қатынас туғызады. 
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Осы белгілердің мазмұнын тереңірек қарастырайық. 

1.Салық – мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді бөледі. 

Мемлекеттік аппарат мемлекетке тиесілі ақша сомасын ӛндірмейді. 

Сондықтан мемлекет заңды және жеке тұлғаларға салық салу арқылы қажетті 

соманы ӛндіріп алып отырады. Мұның экономикалық сипаттамасы мемлекет 

салықты белгілеу және ӛндіріп алу арқылы ӛндірілген қоғамдық жиынтық 

ӛнімнің бір бӛлігін ӛзіне тиесілі сома ретінде айналдырып алады. Бұл жерде 

салық қатынасы бӛлуші сипатта болады. 

2. Салық – ақшалай нысанда төленеді. 

Натуралдық нысанда тӛленуі де мүмкін. Мәселен, ауыл шаруашылығы 

саласында жиналған ӛнімнің бір бӛлігі салық ретінде тӛленеді. 

Салық кодексінде салық ақшалай нысанда тӛленуі тиіс деп атап 

кӛрсетілген. 

3.Салық – қайтарылмайтын төлем болып табылады. 

Салықты тӛлеген кезде ақша тек бір бағытта ғана қозғалады, яғни салық 

тӛлеушіден мемлекетке бағытталады. 

Мұның қайтарымды тӛлемдерден (мысалы, мемлекеттік қарыз) 

айырмашылығы: 

- біріншіден, ақша салық тӛлеушілерден мемлекетке қарай қозғалады; 

- екіншіден, кері қайтады, яғни мемлекеттен салық тӛлеушілерге бағыт-

талады. 

Қайтарымсыздық дегеніміз – ақшаны мерзімсіз алуды білдіреді, яғни ол 

соманы қашан қайтатыны белгісіз. 

4. Салық – баламасыз сипатта болады.  

Салық құнның ақшалай нысанда бір бағытта қозғалысын айқындайды, 

тӛлеген салыққа қарсы тауар түрінде болса да қозғалыс жоқ. Толығырақ 

айтқанда, салық қандай да бір тауарға, немесе мемлекеттік қызметке тӛлем 

болып есептелмейді, яғни ақшаның ӛтеусіз алынуын кӛрсетеді. 

Сондықтан салық – баламасыз тӛлем болып табылады. 

5. Салықты төлеген кезде меншік нысандары айқындалады. 

Салықты тӛлеген кезде меншік нысандары ақша қаражаттарына, немесе 

материалдық құндылықтарда жеке меншіктен мемлекеттік меншікке ӛтеді. 

Анығын айтқанда, салық салу мемлекетке тиесілі меншіктерді иеліктен 

шығарады, ал меншік иелері арасындағы туындайтын салық қатынастарында 

мемлекет жеке меншіктен мемлекеттік меншікке салық тӛлемдерінде меншік 

құқықтарын ӛзгерте алады. 

6.Салық – тұрақты экономикалық қатынас тудырады.  

Салықты белгілеуде тұрақты салық қатынастары пайда болады. 

Тұрақтылықты мынадан байқауға болады, яғни салық жеке түрде емес, 

нормативті құқықтық актілермен белгіленеді. Мәселен, бір тұлғаның нақты 

салық салу объектісі бар болса, ол салық міндеттемелерін орындаушы болып 

табылады. 
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Салық қатынастарының тұрақтылығы салық тӛлеу арқылы жүйелі 

тӛлемдерге бармауы тиіс. Кейбір салықтарда салық тӛлеушілер үшін салық 

тӛлеу жеке тӛлемдік сипатта болады (мысалы, мүлік салығын жеке азаматтар 

жылына бір рет тӛлейді) немесе кейде кенеттен салық тӛлеу сипаты пайда 

болады (мәселен, ойламаған жерден жасаған жұмысына жалақы алады). 

Азаматтардың мүлік салығын тӛлеген кезде, оның салық қатынастары 

қысқартылмайды, қайта салық тӛлеушілердің ағымдағы кезеңдегі тӛлеген 

салықтарымен қоса, келесі салық кезеңдерінде де салық тӛлеуге міндетті 

болады. Бұл процесс салық тӛлеушілердің меншік иесі ретінде құқынан 

айрылғанға дейін жалғасын таба береді. 

Сонымен қатар салықтың құқықтық бірнеше белгілері бар, атап 

айтқанда: 

 салықты – мемлекет немесе уәкілдік берілген мемлекеттік орган 

белгілейлі; 

 салық – құқықтық нысанда жүзеге асады; 

 салық – мемлекеттің бір жақты белгіленімі болып табылады; 

 салықты белгілеу арқылы салық міндеттемесі туындайды; 

 салық – мәжбүрлеме сипатта болады; 

 салық тӛлеу арқылы ақшаны алу құқықтық сипатта жүзеге асырылады. 

Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында 

қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланады. 

Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың экономикалық маңызын 

түсіну қажет. Ал салықтардың маңызы олардың атқаратын қызметіне тікелей 

қатысты. 

Салықтардың мынадай негізгі қызметтері (функциялары) бар: 

- фискальды (тіркелген) немесе жұмылдыру қызметі. Салық түсімі 

арқылы алынатын қаражаттар мемлекеттің саяси-шаруашылық қызметін 

атқарудың қаржы негізі болып табылады. 

- бӛлу қызметі. Салық механизм арқылы мемлекеттік бюджетке жалпы 

ұлттық ӛнімнің кӛп бӛлігі жұмылдыруда болады. Салық арқылы мемлекет 

әскери, әлеуметтік бағдармаларды қаржыландырады. Салық мемлекетке 

қаржыны әртүрлі топтардың арасында территория, облыс, аудандар бойынша 

барынша біркелкі бӛлуге мүмкіндік береді. 

- реттеуші қызметі, мемлекет салықтың кӛмегімен тұтыну және қорлану 

арасындағы пропорцияны реттейді. Салықтар дағдарыстық құбылыстарды 

жоюға, нарық конъюнктурасына әсер етуге, экономиканы тұрақтандыруға 

пайдаланады. 

- ынталандыру қызметі, мемлекет ӛндіріс пен техникалық прогресті 

дамыту үшін әртүрлі ынталандыру шараларын жүзеге асырады. 

- бақылап-есептеу қызметі, мұнда кәсіпорын мен тұрғындар топтарының, 

қаржы қоры кӛлемінің табысын есептеуді жүзеге асырады. 
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4.3 Салықтардың қҧрылу негіздері 

 

Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесі салықтарды құру мен 

алудың нақты әдістерін анықтайды, салықтың тиісті элементтері арқылы салық 

салудың тәртібін белгілейді. 

Салық элементтері-бұл мемлекеттің заң актілерімен анықталатын 

салықтың құрылу принциптері мен салық салуды ұйымдастыру. 

Негізгі салық элементтері: 

- салық субъектісі; 

- салық салынушы; 

- салық объектісі; 

- салық базасы; 

- салық салу бірлігі; 

- салық ставкасы; 

- салық жеңілдіктері; 

- салық тӛлеу мерзімі мен тәртібі; 

- салық тӛлеушілер мен салық органдарының міндеттері мен құқықтары; 

- салық тӛлеуді бақылау; 

- салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар және тағы басқа. 

Салық субъектісі немесе салық тӛлеуші. Ол - заң бойынша салық тӛлеу 

міндеттілігі жүктелген тұлға, алайда нарық механизмі арқылы салық 

ауыртпалығы басқа тұлғаға – салық салынушыға аударылуы мүмкін. 

Салық салынушылар – нақты салық ауыртпалығы (салық жүктемесі) 

түсетін жеке тұлғалар, түпкілікті салық тӛлеушілер (салықтың ең соңғы, нақты 

тӛлеушісі), яғни мемлекет азаматтары. 

Салық объектісі. Салық тӛлеушіге салық тӛлеу міндеттілігін жүктейтін 

құқықтық фактілер жиынтығы (дерек, іс-қимыл, жағдай, оқиға). Мүлік пен іс-

әрекеттер салық объектілері және салық салуға байланысты объектілер болып 

табылады, олардың болуына байланысты салық тӛлеушінің салықтық 

міндеттемесі туындайды. 

Салық базасы – салық салу объектісі мен салық салуға байланысты 

объектінің құндық, заттай немесе ӛзге де сипаттамалары, олардың негізінде 

бюджетке тӛленуге тиіс салықтар және басқа да міндетті тӛлемдердің сомасы 

анықталады. 

Салықтың негізгі базасы мыналар болып табылады: 

 - табысқа салынатын салық. Бұған кәсіпорын және жеке табыс салығы 

жатады; 

-  тауарларға салынатын салықтар. Олар қосылған құнға салынатын 

салықтарды, кеден баждарын біріктіреді; 

- капиталға салынатын салық. Оған жер салығы, мүлікке салынатын 

салық және басқалары жатады. 

Салық салу ӛлшем бірлігі – салық базасын сандық тұрғыдан кӛрсетуге 

пайдаланылатын салық салу ауқымының ӛлшем бірлігі. Мысалы, автокӛлік 
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двигателінің қуаты кӛлік құралдарына салынатын салық ауқымы болып 

табылады, ал қуат ат күші, киловатт ӛлшемінде кӛрсетілуі мүмкін; алаң жер 

салығының ауқымы болып табылады, бұл ір елде түрлі ӛлшемде: гектар, 

шаршы метр ӛлшемдерінде кӛрсетіледі; бензинге акцизді есептеу кезінде литр, 

баррель, галлон қолданылады. 

Салық ставкасы – салық базасының ӛлшем бірлігіне абсолютті сомада 

немесе процентпен белгіленетін салықтық есептеу мӛлшері. 

Салық салу практикасында ставкалар тұрақты және процентті болып 

бӛлінеді. 

Тұрақты ставкалар – табыс кӛзіне қарамастан салық салу бірлігіне 

абсолюттік сомада белгіленеді (мысалы, мұнайдың 1 тоннасына, газдың 1 

текше метріне). 

Проценттік ставкалар – салық базасына қарай алынатын табыстың 

мӛлшеріне байланысты салық ӛлшем бірлігіне салынады. 

Проценттік ставканың 3 түрі бар: 

- үйлесімді; 

- прогрессивті; 

- регрессивті. 

Үйлесімді салық ставкалары – салық объектісіне (оның мӛлшерін 

саралауды есепке алмай) бірдей проценттік қатынаста іс-әрекет етеді. 

Прогрессивті ставкалар – салық салынатын табыстың артуына сәйкес 

ӛсіп отыратын салық ставкалары. Нәтижесінде салық тӛлеуші салықтың үлкен 

абсолюттік сомасын ғана емес, сонымен бірге оның үлесін де тӛлейді. Мұндай 

ставкалар ең алдымен табысы кӛп тұлғаларға ауыртпалық түсіреді. 

Регрессивті ставкалар – табыстың ӛсуіне қарай тӛмендейді және табысы 

кӛп тұлғаларға тиімді болып келеді, ал табысы аз адамдардың иығына 

ауыртпалық түсіреді. 

Табысқа салынатын жоғары салық кәсіпкердің белсенділігінің 

тӛмендеуіне, басқа да жағымсыз факторларға әкеледі. Осы проблемаларды 

американ экономисі Артур Лаффер 80 - шы жылдардың басында зерттеп келесі 

қорытындыға келді: табыс салығы ӛсімінің жоғары болуы қай бір елде 

болмасын оның ӛндірісінің тоқырауына, инфляция деңгейінің тереңдеуіне және 

халық байлығының тӛмендеуіне әкеледі. А.Лаффер салықтардың бюджетке 

түсуі және оның мӛлшері арасындағы тәелділікті зерттеген. Графиктегі мұндай 

кӛріністі «Лаффер қисығы» деп атайды.  

Лаффер қисығы салық мӛлшерімен келіп түсетін салық кӛлемінің 

арасындағы байланысты кӛрсететін қисығы. Корпорациялардың табыстарына 

салық мӛлшерінің тым кӛп ӛсуі олардың капиталдық салымдар жасауға 

ынтасын жоққа шығарады, экономикалық ӛсуді тӛмендетеді. Соның 

нәтижесінде мемлекет бюджетінің түсімі азаяды. Осы қисық кӛмегімен келіп 

түсетін салық кӛлемдерінің сомасының ең жоғары деңгейде болатын салықтың 

мӛлшерің анықтауға болады. Артур Лаффер ойы бойынша, табыс салығы 50% 

асқанда фирмалар мен адамдардың іскерлік белсенділікгі тӛмендейді.  
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Салық жеңілдіктері –заңға сәйкес тӛлеушілерді салықтан толық немесе 

ішінара босату. Салық жеңілдіктеріне мыналар жатады: 

- салық салынбайтын минимум – салық салудан толық босатылатын 

салық объектісінің ең аз бӛлігі; 

- табыстың есептелген сомасынан шегерілетін шегерімдер (асырауындағы 

жандарға, мүгедектерге – жеке табыс салығы бойынша; күрделі қаржыларға, 

әлеуметтік объектілерді ұстауға, табиғат қорғау шараларына жұмсалатын 

шығындардың сомасынан-кәсіпорынлық табыс салығы бойынша және тағы 

басқа); 

- салық салынатын табыстың құрамына енбейтін сома (мысалы, босату 

кезіндегі ұйғарымды жәрдемақы, жеке табыс салығы бойынша ӛтемақы 

тӛлемдерінің сомасы); 

- салық салудың жеке субъектілері мен тӛлеушілердің санаттары үшін 

салық ставкасын тӛмендету. 

Салық жеңілдіктеріне сонымен бірге тӛлеу мерзімін ұзарту және салық 

бойынша бересіні есептен шығару да жатады. 

Жеңілдік кезеңі – салықтар бойынша заңмен белгіленген жеңілдіктердің 

іс-әрекет ететін уақыты. 

Салық тӛлеу мерзімі мен тәртібі – заңмен белгіленген әдістер мен 

салықты бюджетке аудару шаралары. Салық тӛлеу тәртібі салықты бюджетке 

түсіру шараларын тәртіпке келтіру үшін белгіленеді. 

Салық тӛлеушілер мен салық органдарының құқықтары мен міндеттері 

салық кодексінің жалпы бӛлімінде берілген. 

Салықтық бақылау – салық қызметі органдарының салық заңының 

орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы 

жарналарының толық және уақытылы аударылуын бақылауы. 

Салық заңын бұзған салық тӛлеушілерге олардың жасырған сомасын, 

тӛмендеткен табыстарын тӛлеттіріп алу, салық заңын бұзу ауыртпалығына 

қарай үлестік не еселенген кӛлемде айыппұлдар, бюджетке тӛленетін тӛлемдер 

мерзімін ӛткізіп алғаны үшін ӛсімдер түрінде санкциялар қолданылады. 

Салық салу әдістері. 

Салық салу объектілерін есепке алу және оларды бағалау тәсілдеріне  

қарай салық алудың мынадай тӛрт әдісі қолданылады: 

- кадастрлық; 

- салық тӛлеушінің декларациясы бойынша; 

- табысты алу кӛзінен ұстап қалу; 

- патенттік негізде. 

Бірінші жағдайда салықты есептеу мен оны алу, салық салу 

объектілерінің нақты табыстылығын есепке алмай табыстылық (жер салығы, 

мүлік салығы) нормасын кӛрсете отырып, олардың тізімдемесі негізінде жүзеге 

асырылады. 

Декларацияда салық тӛлеушілер табыстың кӛлемі, қажетті жеңілдіктерді, 

шегерімдерді кӛрсетеді және салық сомасын есептеп, тӛлейді. Олар 
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салықтардың түрлері бойынша салық декларациясын есепті салық кезеңіне 

сәйкес тапсырып отырады. Мысалы, кәсіпорын табыс салығын, жеке табыс 

салығын, кӛлік құралдарына салынатын салықты және жер салығын тӛлеушілер 

(арнаулы салық режімін қолданатын заңды тұлғаларды қоспағанда) салық 

органына олар бойынша декларацияны есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 

31-наурызынан кешіктірмей ӛткізеді. 

Жеке табыс салығы бойынша декларациясын салық төлеушілер: 

- тӛлем кӛзінен салық салынбайтын табыстары барлар; 

- тұрғын үй салу мен осындай құрылыс материалдарын сатып алуды 

жүзеге асырғандар; 

- Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден табыстар алатын 

жеке тұлғалар; 

- Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетел банктерін-

дегі шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар; 

- Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заң актілеріне сәйкес декларация беру жӛнінде міндеттеме жүктелген 

адамдар; 

- Қазақстан Республикасының Парламентінің депутаттары, судьялар 

табыс етеді. 

Әскери қызметкерлер мен ішкі істер органдарының қызметкерлері жеке 

табыс салығы бойынша декларацияны уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген 

тәртіппен ұсынады. 

Салық тӛлеушіден салық декларациясын табыс етудің белгіленген 

мерзіміне дейін жазбаша ӛтініш алған жағдайда уәкілетті мемлекеттік орган 

салық декларациясын табыс ету мерзімін екі айдан аспайтын мерзімге ұзартуға 

құқылы. Бірақ салық декларациясын тапсыру мерзімін ӛзгертпейді. 

Үшінші әдіс бойынша салық тӛлеуші жұмыс істейтін ұйымның, 

мекеменің бухгалтериясы одан салықты табыс алынған жерде есептеп, ұстайды. 

Тӛртінші әдіспен салық кәсіпкерлік қызметтің сан алуан түрлеріне 

берілетін патент негізінде тӛленеді. Патент – арнаулы салық режімін қолдану 

құқығын куәландыратын және салық сомасының бюджетке тӛленгендігін 

растайтын құжат. 

Салықтық есептің екі әдісі қолданылады: 

- кассалық; 

- есептеу. 

Кассалық әдіске сәйкес табыстар мен шегерімдер жұмысты орындау, 

қызмет кӛрсету, мүлікті жӛнелту мен кірістеу және ол бойынша жасалынған 

ақы тӛлеу мезетінен бастап есепке алынады. 

Есептеу әдісі бойынша табыстар мен шегерімдер ақы тӛлеудің уақытына 

қарамастан жұмысты орындау, қызмет кӛрсету, тауарларды ӛткізу және кіріске 

алу мақсатымен тиеп жіберу мезетінен бастап есепке алынады. Бұл әдіс салық 

органдары үшін қолайлырақ және оны Қазақстанның барлық тӛлеушілері 

қолдануға қабылданған. Тӛлеушілер үшін оның кемшілігі – салық тӛлемдері 
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жеткізілім тіпті уақытында тӛленбеген жағдайда да аударылуы тиіс, бұл 

айналым қаражаттарын оқшауландыруға ұрындырады. 

 

4.4 Салық салу механизмі және қағидалары 

 

Салық механизмі - салықтың ұйымдық—құқықтық нормалары мен 

басқару әдістерінің жиынтығы, бұған әр түрлі салықтық реттеу құралдары да 

(салық ставкасы, салық жеңілдіктері, салық салу әдістері және тағы басқа) 

енеді. Мемлекет ӛзінің салық механизміне салық заңдылықтары арқылы 

құқықтық нысан беріп, оны реттеп отырады. Салық механизмі практикалық 

салық іс-қимылдарының жиынтығы, яғни салық заңдары ережелерін 

практикада жүзеге асырудың шарттары мен тәртіптерінің жиынтығы. 

Объективті негізгі бағытталмаған кез-келген салықтық іс-қимыл ұдайы ӛндіріс 

процесіне субъективтік қол сұғу ретінде қарастырылады және олардың 

нысанының ӛзгеруіне әкеледі. Салық механизмі салық салуды басқарудың 

негізі болып табылатын салықтық құқыққа сүйеніп, салық қатынастарын 

реттеуге мүмкіндік береді. 

Салық механизмі – бұл ұйымдық-экономикалық категория ретінде осы 

ұғымды түсіндіретін салық теориясының аясы, сәйкесінше, ұлттық табыстың 

бӛлігінде ӛндірісте жасалынған бӛлігін қоғамдастыру кезінде қалыптасатын 

қайта бӛлу қатынасы кезіндегі объективті қажетті басқару процесі. Салық салу 

механизмі салықтарды белгілеудің принциптерінен, нысандары мен 

әдістерінен, оларды ӛзгерту мен күшін жоюдан, оларды тӛлеуді қамтамасыз ету 

бойынша шаралардан тұрады.  

Бұл процесте қалыптасатын қатынастың барлық саласын үш қосалқы 

жүйемен шектеуге болады: салықтық жоспарлау, салықтық реттеу және 

салықтық бақылау.  

Салық жүйесі және оның қызмет ету механизмі белгілі бір принциптерге 

сәйкес қызмет етуі керек. Сонда ғана салық жүйесі ӛз қызметін жан-жақты 

және тиімді түрде жүзеге асырады. 

Салық принциптерінің, жалпы салық салу теориясының негізін қалаушы 

болып шотландық экономист, әрі философ Адам Смит табылады. А.Смиттің 

классикалық принциптері тӛмендегідей: 

1. Салық салық тӛлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиіс 

(әділеттілік принципі); 

2. Салықтың мӛлшері мен оны тӛлеу мерзімі алдын ала және дәл анық-

талуы керек (анықтылық принципі); 

3. Әрбір салық салық тӛлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта және 

әдіспен алынуы тиіс. (қолайлылық принципі); 

4. Салықтан жиналған түсімнен оны жинауға кеткен шығын аз болуға тиіс 

(үнем принципі); 
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Бұл принциптерді пайдалану салық салуда зорлық-зомбылықты азайтты, 

бұл процеске реттемелеуді енгізді. Салық салудың кейінгі даму барысында 

принциптердің тұжырымдамалары дәлелденді, толықтырылды. 

Салық салудың қазіргі халықаралық принциптері: 

1. Қарапайымдылық принципі. Салық механизмі салық тӛлеушіге 

түсінікті болуы тиіс, ол айқын әрі жеңіл болуы керек. Ол үшін мына шарттар 

орындалуы қажет: 

- салық түрлері ӛте кӛп болмай, нақты да дәлелді болуы керек; 

- бір салық түріне бірыңғай салық ставкасын белгілеу қажет; 

- салық салу объектісін, салық салынатын табысты немесе айналымды 

анықтау әдісі барынша жеңіл, қарапайым, қолдануға ыңғайлы және түсінікті 

болғаны дұрыс; 

- салық жеңілдіктері не үшін беріледі, оған қандай негіздер бар екенін 

дәлелді болуы керек. Салық жеңілдіктерінің мейлінше аз болғаны дұрыс; 

- салық тӛлеуде, салықты табыс кӛзінен, яғни тӛлем жүргізілген кӛзден 

тӛлеген ыңғайлы. 

2. Әділеттілік принципі. Салық жүйесінде әділеттілік принципі тікелей 

және кӛлденең екі бағытта сақталуы тиіс. 

Тікелей әділеттілік принципі – салық тӛлеушілердің табыстарына тең 

жағдайда біркелкі салық салынады; 

Кӛлденең әділеттілік принципі – тиісті жағдайда бірыңғай салық 

тӛлеушіге бірдей талап, бірдей шарт қойылуы керек. Салық тӛлеушілер белгілі 

бір табыс не қызмет түрінен, мүлкінен бірдей ставкамен салық тӛлеуі тиіс. 

3. Салыстыру принципі. Бұл принцип бойынша салық ставкаларын 

бекіткен кезде, олардың мӛлшері басқа елдерде қолданылып жүрген салық 

ставкаларымен салыстырылып отырылуы қажет. 

4. Салықтардың анықтылығы – алдын ала белгіленген шарттар мен 

талаптардың мызғымас теңдігі елдің барлық аумағында және барлық 

шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін түсіндіру мен қолданудың 

біркелкілігі. 

5. Жеңілдіктердің ең аз саны. Жеңілдіктер құндық үйлесімдерді 

бұрмалайды және салық салу субъектілерін тең емес жағдайларға әдейі қояды. 

6. Салық салудың экономикалық бейтараптығы. Салықтар 

экономиканың жұмыс істеуін жақсартуға және инвестициялардың ӛсуіне 

кедергі жасамауы тиіс. 

Қазақстанның салық заңнамасында сонымен бірге салық және бюджетке 

тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдерді тӛлеудің міндеттілігі, салық салудың 

айқындылығы, әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы және салық заңдарының 

жариялылығы принциптері негізделеді. 

Салық тӛлеуші салық заңына сәйкес салықтық міндеттемелерін толық 

кӛлемде және белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті. 

Салықтар мен бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер айқын 

болуға тиіс. Салық салудың айқындылығы салық тӛлеушінің салықтық 
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міндеттемелерінің туындауының, орындалуының және тоқтатылуының барлық 

негіздері мен тәртібін салық заңында белгілеу мүмкіндігін білдіреді. 

Еліміздің салық салу жалпыға бірдей және міндетті болып табылады. 

Жеке сипаттағы салық жеңілдіктерін беруге тиым салынады. 

Қазақстанның салық жүйесі оның бүкіл аумағында барлық салық 

тӛлеушілерге қатысты бірыңғай болып табылады. 

Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік - құқықтық актілер ресми 

басылымдарда міндетті түрде жариялануға жатады. 

Салықтар – тауарлы ӛндіріспен бірге, қоғамның топқа бӛлінуінің және 

мемлекеттің пайда болуымен, оған әскер, сот, қызметкерлер ұстауға 

қаражаттың қажет болуынан пайда болды. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық – экономикалық құрылысы 

мен саяси іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі кӛзі, 

ұлттық табысты қайта бӛлудің басты қаржылық тетігі, мемлекеттің кірістерін 

және бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. 

Салық – мемлекет бір жақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір 

мӛлшерде қайтарымсыз және ӛтеусіз, тұрақты сипатта бюджетке тӛленетін 

тӛлемдер. 

Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту, тұрақтандыру барысында 

қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланады. 

Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың экономикалық маңызын 

түсіну қажет. Ал салықтардың маңызы олардың атқаратын қызметіне тікелей 

қатысты. 

Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесі салықтарды құру мен 

алудың нақты әдістерін анықтайды, салықтың тиісті элементтері арқылы салық 

салудың тәртібін белгілейді. 

Қазақстанның салық заңнамасында салық және бюджетке тӛленетін басқа 

да міндетті тӛлемдерді тӛлеудің міндеттілігі, салық салудың айқындылығы, 

әділдігі, салық жүйесінің біртұтастығы және салық заңдарының жариялылығы 

принциптері негізделеді. 

 

4.5 Тікелей салықтар және жанама салықтар 

 

Салық салу объектісіне қарай салықтар тікелей және жанама салықтар 

болып жіктеледі. 

Тікелей салықтар жалғаусыз немесе тікелей табысқа немесе мүлікке 

салынады. 

Тікелей салықтарға мынадай салықтар жатады: 

- заңды және жеке тұлғалардың табысына салынатын салық; 

- мүлік салығы; 

- жер салығы; 

- бағалы қағаздармен жүргізілетін операцияларға салынатын салық. 
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Тікелей салықтар - бұл жеке адамдар мен заңды ұйымдардың табыстары 

мен мүлкіне салынатын салықтар. Нақты салықтардың айырмашылығы-жеке 

салық салу әрбір салық тӛлеушінің жеке табысы мен мүлкін де, оның қаржы 

жағдайын да ескереді. 

Жанама салықтар-баға немесе тарифке үстеме түрінде белгіленген 

салық тӛлеушінің кірістері мен мүлкіне тікелей байланысты емес салықтар. 

Жанама салықтарға қосылған құнға салынатын салық, акциздер жатады. 

Жанама салықтарға сондай-ақ сыртқы экономикалық қызметтен түсетін 

түсімдер де (кеден баждары түріндегі, экспортқа және импортқа салынатын 

салық түріндегі кеден кірістері, ішкі нарықта сатылатын тауарлар бағасы мен 

олардың фактуралық құнының айырмасы) жатады. 

Жанама салықтар мемлекеттің фискалдық мүдделерін білдіреді. Оларды 

саналы қолдану баға белгілеудің процесіне жағымды ықпал жасауы және 

тұтынудың құрылымына әсер етуі мүмкін. 

Жанама салықтар салудың мәні салықтың тауар бағасына (немесе 

қызметтің тарифіне) қосылатындығында, кіріктілетіндігінде. Бұл жағдайда 

салықты тауардың (қызметтің) нақты тұтынушысы тӛлейді, алайда тұтынушы 

мен мемлекет арасында тікелей байланыс болмайды. 

Салықты алатын және оған билік жасайтын органға қарай орталық 

(жалпымемлекеттік) және жергілікті салықтарды ажыратады. 

Пайдалану тәртібіне қарай барлық салықтар жалпы және мақсатты 

(арнаулы) болып бӛлінеді. 

Жалпы салықтар тиісті деңгейлердегі бюджеттерде шоғырландырылады 

және жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қаржыландыруға пайдаланылады. 

Мақсатты (арнаулы) салықтардың нысаналы арналымы болады және 

әдеттегідей түрлі арнаулы қорлардың қаржы базасын құруға арналады. 

Объектінің экономикалық белгілері бойынша табысқа салынатын 

салықтар және тұтынуға салынатын салықтар болып ажыратылады. Табысқа 

салынатын салықтар тӛлеушінің салық салынатын кез келген объектіден алған 

табыстарынан алынады. Тұтынуға салынатын салықтар-бұл тауарлар мен 

қызметтер кӛрсетуі тұтыну кезінде тӛленетін шығынға салынатын салықтар. 

Бірінші жағдайда салықты есептеу мен оны алу, салық салу 

объектілерінің нақты табыстылығын есепке алмай табыстылық (жер салығы, 

мүлік салығы) нормасын кӛрсете отырып, олардың тізімдемесі негізінде жүзеге 

асырылады. 

Мағлұмдамада салық тӛлеушілер табыстың кӛлемін, қажетті 

жеңілдіктерді, шегерімдерді кӛрсетеді және салық сомасын есептеп, тӛлейді. 

Олар салықтардың түрлері бойынша салық мағлұмдамасын есепті салық 

кезеңіне сәйкес тапсырып отырады. Мәселен, кәсіпорын табыс салығын, жеке 

табыс салығын, кӛлік құралдарына салынатын салықты және жер салығын 

тӛлеушілер (арнаулы салық режімін қолданатын заңды тұлғаларды қоспағанда) 

салық органына олар бойынша мағлұмдаманы есепті салық кезеңінен кейінгі 

жылдың 31-інші наурызына дейін береді. 
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Жеке табыс салығы бойынша мағлұмдаманы мынадай салық тӛлеушілер: 

Тӛлем кӛзінен салық салынбайтын табыстары барлар; 

Тұрғын үй салу мен осындай құрылыс үшін құрылыс материалдарын 

сатып алуды қоспағанда салық жылында 2000 айлық есептік кӛрсеткіштен 

жоғары сомаға біржолғы ірі сатып алуды іске асырғандар; 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден табыстар алатын 

жеке тұлғалар; 

Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлердегі шетел банктеріндегі 

шоттарда ақшасы бар жеке тұлғалар; 

Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 

заңнамалық актілеріне сәйкес мағлұмдама беру жӛнінде міндеттеме жүктелген 

адамдар; 

Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, судъялар табыс 

етеді. 

Салық тӛлеушіден салық мағлұмдамасын табыс етудің белгіленген 

мерзіміне дейін жазбаша ӛтініш алған жағдайда уәкілетті мемлекеттік орган 

салық мағлұмдамасын табыс ету мерзімін екі айдан аспайтын мерзімге ұзартуға 

құқылы. Бірақ салық мағлұмдамасын тапсыру мерзімін ұзарту салық тӛлеу 

мерзімін ӛзгертпейді. 

Үшінші әдіс бойынша салық тӛлеуші жұмыс істейтін ұйымның, 

мекеменің бухгалтериясы одан салықты табыс алынған жерде есептеп, ұстайды 

(тӛлейді). 

Тӛртінші әдіспен салық кәсіпкерлік қызметтің сан алуан түрлеріне 

берілетін патент негізінде тӛленеді. Патент-арнаулы салық режимін қолдану 

құқығын куәландыратын және салық соммасының бюджетке тӛленгендігін 

растайтын құжат. 

Салық есебінің екі әдісі қолданылады: 

1) кассалық; 

2) есептеу әдісі; 

Кассалық әдіске сәйкес табыстар мен шегерімдер жұмысты орындау, 

қызмет кӛрсету, мүлікті жӛнелту мен кірістеу және ол бойынша жасалынған 

ақы тӛлеу мезетінен бастап есепке алынады. 

Есептеу әдісі бойынша табыстар мен шегерімдер ақы тӛлеудің уақытына 

қарамастан жұмысты орындау, қызмет кӛрсету, тауарларды ӛткізу және кіріске 

алу мақсатымен тиеп жіберу мезетінен бастап есепке алынады. Бұл әдіс салық 

қызметтері үшін қолайлырақ және оның Қазақстанның барлық тӛлеушілері 

қолдануға қабылдаған. Тӛлеушілер үшін оның кемшілігі – салық тӛлемдері 

жеткізілім тіпті уақытында тӛленбеген жағдайда да аударылуы тиіс, бұл 

айналым қаражаттарын оқшауландыруға ұрындырады.  

Қазақстан Республикасының салық жүйесі салықтардың және баждардың 

түрлерін, салық қатынастарын реттейтін құқықтық нормаларды және салық 

қызметінің органдарын қамтиды. 
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Қазақстан Республикасындағы салықтардың, салық сипатындағы 

алымдардың тізбесі осыларды қамтиды: 

А) Салықтар: 

1. кәсіпорынның табыс салығы; 

2. жеке табыс салығы; 

3. қосылған құн салығы; 

4. акциздер; 

5. жер қойнауын пайдаланушылардың салықтары мен арнаулы тӛлімдері; 

6. әлеуметтік салық; 

7. жер салығы; 

8. кӛлік құралына салынатын салық; 

9. мүлікке салынатын салық. 

Б) Алымдар: 

1. заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

2. жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

3. жылжымайтын мүлікке құқықтарды және олармен жасалған мәміле-

лерді мемлекеттік тіркегені үшін алым; 

4. радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі жоғары құрылғыларды 

мемлекеттік тіркегені үшін алым; 

5. механикалық кӛлік құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік тіркегені 

үшін алым; 

6. теңіз, ӛзен кемелері мен шағын кӛлемді кемелерді мемлекеттік 

тіркегені үшін алым; 

7. азаматтық әуе кемелерін мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым; 

8. дәрі-дәрмек құралдарын мемлекеттік тіркегені алым үшін; 

9. автокӛлік құралдарының Қазақстан Республикасының аумағы арқылы 

жүру алымы; 

10. аукциондардан алынатын алым; 

11. елтаңбалық алым; 

12. жекелеген қызмет түрлерімен айналасу құқығы үшін лицензиялық 

алым; 

13. телевизия және радио хабарларын тарату ұйымдарына радио жиелік 

спектрін пайдалануға рұқсат беру үшін алым. 

В) Тӛлемақылар:  

1. жер учаскелерін пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

2. жер бетіндегі кӛздердің су ресурстарын пайдаланғаны үшін тӛлем ақы; 

3. қоршаған ортаны ластанғаны үшін тӛлемақы; 

4. жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

5. орманды пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

6. ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

7. радиожиілік спектрін пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

8. кеме жүретін су жолдарын пайдаланғаны үшін тӛлемақы; 

9. сыртқы (кӛрнекі) жарнаманы орналастыру үшін тӛлемақы; 
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Г) Кеден тӛлемдері: 

1. кеден бажы; 

2. кеден алымдары; 

3. тӛлемақы; 

4. алымдар. 

Салықтардың және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің 

сомасы «Бюджет жүйесі туралы» Заң мен тиісті жылға арналған республикалық 

бюджет туралы заңда белгіленген тиісті бюджеттердің кірісіне түседі. 

Салық жүйесі ӛзінің құрамына мемлекеттік салық қызметінің – Қаржы 

министрлігін, облыстардағы, аудандардағы, қалалардағы және қалалардағы 

аудандардың салық комиттеттерін қамтиды. Салық қызметі салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің толық түсуін, міндетті 

зейнетақы жарналарының толық және дер кезінде аударылуын қамтамасыз ету 

жӛніндегі, сондай-ақ салық тӛлеушілердің салықтық міндеттемелерін 

орындауына салықтық бақылауды жүзеге асырады. 

«Салық» және «салық салу» ұғымдарын ажырата білген жӛн: бірінші 

жағдайда - бұл экономикалық және қаржы категориясы, екіншісінде-

экономикалық - құқықтық механизмді пайдалана отырып салық тӛлемдерін 

ӛндіріп алу. Жанама салықтар – жоғарыда атап ӛткендей, баға немесе тарифке 

үстеме түрінде белгіленген салықтар, олар салық тӛлеушінің табыстарына 

немесе мүлкіне тікелей байланысты емес. Жанама салықтар мемлекеттің 

фискалды мүдделерін білдіреді. Оларды саналы пайдалану баға белгілеу 

процесіне оңтайлы ықпал жасауы және тұтыну құрылымына әсер етуі мүмкін. 

Бұдан басқа, салық тӛлеушілер үшін табыстарға тура салық салудың ӛсуінен 

гӛрі олардың шығыстарына салық салудың ӛсуі жақсырақ. Сонымен бірге 

тұтынуға салынатын салықтар болып табылатын акциздердің, сатудан 

алынатын салықты, қосылған құнға салынатын салықты пайдаланудың кӛбірек 

артықшылығы болады, ӛйткені: олардан жалтарыну қиынырақ; олармен 

экономикалық бұзушылық аз байланысты; олар еңбекке деген 

ынталандырмаларды аз қысқартады; тапшылықтың жоқтығы жағдайында, 

ауыстырушы тауарға да тапшылықтың жоқтығын қоса олар тұтынушыға таңдау 

құқығын сақтап қалады; салықтардың жасырымдылығын қамтамасыз етеді. 

Алайда тұтынуға салынатын салық ӛсуінің кемшіліктері де бар, бұл 

кемшіліктерге олардың инфляциялық және регресифтік сипатын жатқызуға 

болады. Бірақ бұл салықтардың оң нәтижесі олардың теріс әсерін жауып кетеді. 

Егер баға ӛсетін болса, сонымен бірге бюджет шығыстары да ӛсетін болса, онда 

бұл салықтардан түсетін түсімдер бағаның ӛсуімен кӛбейтетін болады. Бұл 

әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға қаражаттар алуға мүмкіндік береді. 

Бюджет жүйесіне инфляцияға қарсы автоматты механизм біріктірілетін болды. 

Салық салу жүйесінде ортақ заңдылықтың болатының есте ұстау қажет: 

экономиканың дағдарысы жағдайында, тұралаушылықты - ӛндірістегі, 

саудадағы және экономиканың басқа секторларындағы тоқырауда – салық 

салуды тұтынысқа объективті қайта бағдарлау болады. Осы кезде мемлекеттің 



92 

 

шығыстары мұндай жағдайда қысқармайды, тіпті кейде халықтың жұмыспен 

қамтылуының тӛмендеуінің нәтижесінде оны әлеуметтік қолдануды кеңейту, 

экономиканың құрылымын қайта құруға, оның тіршілікті қамтамасыз ететін 

салаларын қолдауға жұмсалатын шығыстарды және басқа кезек күттірмейтін 

шығыстарды арттыру қажеттілігінен кӛбейеді. Сондықтан салық ауыртпалығын 

кӛп тұтынатындарға ауыстырудың қажеттігі пайда болады. Бӛлгіштік 

процестегі белгілі бір теңестіруге жанама салықтардың ӛзіндік әлеуметтік 

бағыттылығы осында кӛрінеді. Дүниежүзілік тәжірибе мұндай практиканы 

қолдап отырады. 

Жанама салықтардың ішіндегі ең маңыздысы 1992 жылы еңгізілген 

қосылған құнға салынатын салық – (ҚҚС) болып табылады. Салық тӛлеуші 

мемлекетке оны тӛлеу нәтижесінде шеккен шығысының орнын бағаны кӛтеру 

жолымен толықтырады және салықты тӛлеуді сатып алушыға аударады. Салық 

салу объектісі материялдық шығындарсыз ӛндірілген ӛнім (амортизациясы бар 

таза ӛнім) болып саналатын қосылған құн болып табылады: қосылған ӛнімге 

кешенді шығыстар, мысалы, жарнамаға жұмсалатын және басқа бірқатар 

шығындар қамтылуы мүмкін. 

Демек, бұл салықтың ерекшелігі – оның салық салынатын объектісі 

сатудан (ӛткізуден) түскен бүкіл түсім – ақша емес, тек салық салынатын 

айналым мен салық салынатын импортты қамтитын қосылған құн болып 

табылатындығында. ҚҚС дүние жүзінің 40-тан астам елдерінде, соның ішінде 

Еуропа экономикалық одағының 17 елінде пайдаланылады. Бұл салықтың 

артықшылығы мынада: ол жаңа құн жасалынған орын бойынша салық 

тӛлеушілдердің үлкен тобынан алынады; екіншіден, тӛлеушілер үшін де 

есептеудің салыстырмалы қарапайымдылығымен ерекшеленеді және 

үшіншіден, бағалардың ӛзгеруіне, тӛлеушінің қаржылық ахуалына, инфляция 

деңгейіне қарамастан мемлекет бюджетінің кірістерін қалыптастырудың 

сенімді және тұрақты базасын қамтамасыз етеді. ҚҚС қазіргі кезде Қазақстан 

Республикасының бюджет кірістерінің аса маңызды кӛздерінің бірі болып 

саналады. 2010 жылы мемлекеттік бюджет кірістерінің жалпы сомасында бұл 

тӛлемнің үлес салмағы 32,8 % құрайды. 

Салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы 

Қазақстан Республикасының кодексі (Салық кодексі) бойынша қосылған құнға 

салынатын салық деп тауарларды (жұмыстарды, қызметтер кӛрсетуді) ӛндіру 

және олардың айналысы процесінде қосылған, оларды ӛткізу бойынша салық 

салынатын айналым құнының бір бӛлігін бюджетке аударуды, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының аумағында тауарлар импорты кезіндегі 

аударымды айтады. Салық салынатын айналым бойынша бюджетке тӛлеуге 

тиісті ҚҚС сатылған тауарлар (жұмыстар, қызметтер кӛрсету) үшін есептелген 

ҚҚС сомасы арасындағы айырма ретінде анықталады. Соңғыда салық бойынша 

есепке алу механизмі кӛрінісін табады. Заңнамаға сәйкес салық салынатын 

айналым және салық салынатын импорт ҚҚС-тың салық салу объектілері 

болып есептеледі. ҚҚС-тың тӛлеушінің тауарларды (жұмыстар, қызметтер 
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кӛрсетуді) ӛткізу бойынша жасаған айналымы салық салынатын айналым 

болып табылады, оған Салық кодексіне сәйкес қосылған құн салығынан 

босатылған және ӛткізу орны Қазақстан Республикасы болып табылмайтын 

айналым қосылмайды. Салық салынатын айналым мӛлшері, оған қосылған құн 

салығын қоспай, мәміле жасаған тараптар қолданатын бағалар мен тарифтерді 

негізге ала отырып, ӛткізілетін тауарлар (жұмыстар, қызметтер кӛрсету) құны 

негізінде анықталады. Ӛткізілген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер 

кӛрсетудің) құны қандай бір ӛзгеріске түскен жағдайда, салық салынатын 

айналым мӛлшері тиісті түрде түзетіледі. Қазақстан Республикасының кеден 

заңнамасына сәйкес мағлұмдамалануға тиісті, Қазақстан аумағына әкелінетін 

немесе әкелінген тауарлар қосылған құн салығынан босатылғандарын 

қоспағанда салық салынатын импорт болып табылады. Салық салынатын 

импорт мӛлшеріне кеден заңнамасына сәйкес белгіленетін импортталатын 

тауардың кедендік құны, сондай- ақ қосылған құнға салынатын салықты 

қоспағанда, Қазақстан Республикасына тауарлар импорты кезіндегі салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер соммалары қосылады. 

Жанама салықтар арасындағы фискалдық маңызы жағынан екіншісі кеден 

тӛлемдері - әкелім, әкеттілім, сондай – ақ транзит тауарларынан, заттары мен 

қызметтер кӛрсетуден, ӛндіріліп алынатын баждар мен алымдар болып 

табылады. 

Акциздер – бағаға қосылатын және сатып алушы тӛлейтін тауарларға 

салынатын салық. Акциздерді ӛзінің ерекшеліктеріне қарай монополды түрде 

жоғары бағалары мен тұрақты сұранымы болатын тауарларды ӛндірушілер 

тӛлейді. Акциздер кӛрсетілетін қызметтерге де салынуы мүмкін, бұл орайда 

салық сомасы тарифке кіріктіріледі. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1 Натуралды формада бюджеттен, бюджеттен тыс және арнайы қорлардан 

қайтарымсыз берілетін кӛмек: 

A. дотация; 

B. субвенция; 

C. субсидия ; 

D. жәрдемақы; 

E. жалақы. 

 

2 Мемлекеттің орталықтандырылған қорының ақша құралдарының 

қалыптасу және қолдану формалары мен әдістерінің жиынтығы: 

A. бюджет процесі; 

B. бюджет механизмі ; 

C. бюджет принциптері; 

D. бюджет жүйесі; 

E. бюджет балансы; 
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3. Сақтандыру резервтері мен қорларының қалыптасу әдістері? 

A. сақтандыру, жеке сақтандыру; 

B. жеке және мүліктік; 

C. бюджеттік сақтандыру ; 

D. жеке, мемлекеттік, мүліктік; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

4. Салық салу объектілеріне қарай салықтар қалай бӛлінеді? 

A. тікелей, жанама; 

B. орталықтандырылған, жергілікті; 

C. жалпымемлекеттік, жанама; 

D. жанама, тұтыну, арнайы; 

E. жанама, арнайы. 

 

5. Мемлекеттік бюджет, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие – 

бұлар келесі мағынаны құрайды? 

A. а) қаржы жүйесінің бӛлігі; 

B. б) мемлекеттік кірістер; 

C. в) қаржы жүйесінің негізгі элементтері; 

D. г) мемлекеттің қаржысы; 

E. д) жеке меншік қаржысы. 
 

6. Мемлекеттік кірістің негізгі кӛзі болып табылатын? 

A. ұлттық табыс; 

B. ұлттық байлық; 

C. валюталық кіріс; 

D. дұрыс жауабы жоқ; 

E. салықтар. 
 

7. Бюджет механизмі дегеніміз? 

A. экономикалық категория; 

B. экономикалық қатынастар жиынтығым 

C. мемлекеттің және шаруашылық субъектілердің мақсатты ақша 

қорлары; 

D. мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорын жасаудың 

нысандары мен әдістерінің жиынтығы; 

E. барлық жауабы дұрыс. 
 

8. Жалпымемлекеттік бақылаудың түрлері: 

A. валюталық, кедендік, аудиторлық; 

B. аудиторлық, қоғамдық; 

C. аудиторлық, кедендік, салықтық; 

D. барлық жауабы дұрыс; 

E. бюджеттік, кедендік, валюталық. 
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9. Бюджеттен тыс қорлар басқару деңгейіне байланысты тӛмендегідей 

бӛлінеді? 

A. міндетті, ерікті; 

B. әлеументтік, экономикалық; 

C. ғылыми-зерттеу, табиғатты қорғау; 

D. мемлекетаралық, мемлекеттік, аймақтық; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

10. Бюджет жүйесі қай құрылым арқылы қалыптасады? 

A. бюджет процесі; 

B. бюджет механизмі; 

C. бюджет құрылымы; 

D. бюджет принциптері; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

11. Салық қай кезде тӛленеді? 

A. белгілі бір уақыт аралығында; 

B. әр уақытта; 

C. бес жыл аралығында; 

D. он жыл аралығында; 

E. он бес жыл аралығында. 

 

12. Салық қайдан тӛленеді?  

A. салық кӛзінен; 

B. табыс кӛзінен ; 

C. мемлекеттік кӛздерден; 

D. тек салық және салық тӛлемдерінен; 

E. еңбек ақыдан. 

 

13. Салық жауапкершілігі кімге жүктеледі? 

A. салық тӛлеушіге; 

B. салық инспекторына; 

C. ұйымдардың жетекшілеріне; 

D. ұйымдардың бухгалтеріне 

E. мемлекеттік басқару органдарына. 

 

14. Салықтың қанша функциясы бар? 

A. 3; 

B. 4; 

C. 5; 

D. 2; 

E. 6. 
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15.Жалпы салықты кім белгілейді? 

A. мемлекет; 

B. үкімет; 

C. президент; 

D. парламент; 

E. арнаулы салық ведомоствалары. 

 

16. Қазақстан Республикасында салықты белгілеу, енгізу және салыққа 

байланысты шешімдерді кім шығарады? 

A. Парламент; 

B. Президент; 

C. мемлекет; 

D. арнаулы салық ведомоствалары; 

E. Үкімет. 

 

17. Қазақстан Республикасында салық жүйесінің құрылуын және 

қалыптасуын, дамуын неше кезеңге бӛліп қарастыруға болады? 

A. 4; 

B. 5; 

C. 6; 

D. 3; 

E. 2. 

 

18. 1- кезең қай жылдарды қамтиды? 

A. 1991-92ж; 

B. 1992-93ж; 

C. 1993-94ж; 

D. 1994-95ж; 

E. 1995-96ж. 

 

19. 2-кезең қай жылдарды қамтиды? 

A. 1993-95ж; 

B. 1995-96ж; 

C. 1996-98ж; 

D. 1998-99ж; 

E. 2000-03. 

 

20. 3-кезең қай жылдарды қамтиды? 

A. 1996-99ж; 

B. 1996-97ж; 

C. 1996-98ж; 

D. 1998-99ж ; 

E. 1999-2000ж. 
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21. 4-кезең қай жылдарды қамтиды? 

A. 2000-2001ж; 

B. 2001-2002ж; 

C. 2002-2003ж ; 

D. 2003-2004ж; 

E. 2004-2005ж. 

 

22. Тәуелсіз салық жүйесін құрудың ең алғашқы бастамасы болып 

Қазақстан Республикасында салық жүйесі туралы заң қай жылы қабылданды? 

A. 1991 25 желтоқсанда; 

B. 1992 20 мамырда; 

C. 1993 10 тамызда; 

D. 1993 1 мамырда; 

E. 1994 14 қаңтарда. 

 

23. Қазақстан Республикасында қанша салық жүйесі жұмыс істейді? 

A. 1; 

B. 10; 

C. 5; 

D. 4; 

E. жоқ. 

 

24. Қазақстан аумағында салық кодексінде кӛрсетілмеген басқа да 

салықтың қанша түрі ӛмір сүреді? 

A. ӛмір сүрмейді; 

B. 5; 

C. 6; 

D. 7; 

E. 10. 

 

25. Окладты салықтарға тӛмендегінің қайсысы жатады? 

A. жер салығы, мүлік салығы; 

B. акциздер мен ҚҚС; 

C. К.Т.С. мен Ж.Т.С. ; 

D. кӛлік құралдарына салық; 

E. жер салығы,  ҚҚС. 

 

26. Нақты бір салық салу обьектілеріне салынатын салықтарды,  

салықтың қай түріне жатқызамыз? 

A. сандық салықтар; 

B. активті салықтар; 

C. пассивті салықтар; 
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D. окладты салықтар; 

E. тұрақты салықтар. 

 

27. Мүліктерге (ғимараттарға, кӛлік құралдарына, жер учаскілеріне, үй-

жайларға) салынатын салықтарды салықтың қай түріне жатқызамыз? 

A. пассивті салықтар; 

B. біржолғы салықтар; 

C. тұрақты салықтар; 

D. антивті салықтар; 

E. окладты салықтар. 

 

28. Дербес салықтардың нақты салықтан айырмашылығы? 

A. ол салық тӛлеушінің тӛлем қабілеттілігін ескереді; 

B. айырмашылығы жоқ; 

C. дұрыс жауабы жоқ; 

D. дербес салық мүлкіне нақты салық жерге салынады; 

E. ол салық тӛлеушінің тӛлем қабілеттілігін ескермейді. 

 

29. Қай салықтың түрін салық тӛлеушілер ӛздері есептеп, тӛлейді? 

A. аокладты емес салық; 

B. пассивті салық; 

C. тұрақты салық; 

D. окладты салық; 

E. активті салық. 

 

30. Салық органдарының салық жобасын жасаудағы кемшілігі? 

A. заң жобасы ведомоствалық сипатта болып, фискалдық бағытты 

ұстанады; 

B. заң жобасы ведомоствалық сипатта болады; 

C. фискалдық бағытты ұстанады; 

D. кемшілігі жоқ; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

31. Салық органдарының салық жобасын жасаудағы артықшылығы: 

A. заң жобасын жасауға профессионалды мамандар тартылып, 

техникалық жағынан жоғары сапалы заңдар жасалады; 

B. техникалық жағынан жоғары сапалы заңдар жасалады; 

C. заң жобасын жасауға профессионалды мамандар тартылады; 

D. заң жобасы ведомоствалық сипатта болады; 

E. фискалдық бағытты ұстанады. 

32. Қазақстан Республикасында Парламент пен Президент енгізген 

салықтар не деп есептелінеді: 

A. заңды салықтар; 
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B. заңсыз салықтар; 

C. тұрақты салықтар; 

D. біржолата салықтар; 

E. мақсатты салықтар. 

 

33. Салық тӛлеу тәртібі дегеніміз не? 

A. тӛлеу кезінде белгілі бір дәйектілікті белгілейді; 

B. пайда алмаса да тӛлейтін тӛлем; 

C. жалға бергенде тӛленетін тӛлем; 

D. кәсіпорынға түсетін пайда; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

34. Дербес салықтар - бұл: 

A. салық тӛлеушінің табысының мӛлшеріне байланысты алынады; 

B. салық тӛлеушінің табысының мӛлшеріне байланысты емес, 

тұрақты кӛлемде алынады; 

C. салық тӛлеушінің табысының мӛлшеріне байланысты, тұрақты 1 

процент мӛлшерінде алынады; 

D. салық тӛлеушінің табысының мӛлшеріне байланысты 20 процент 

мӛлшерінде; 

E. барлық жауаптары дұрыс. 

 

35. Салық  бірлігі дегеніміз не? 

A. салық жинау негізінде кіретін салық объектісінің бір бӛлігі; 

B. салық объектісінің ақшалай мәні; 

C. салық объектісінің ең бағалысы; 

D. салық объектісінің мың теңгеге бӛлінген құны; 

E. салық объектісінің жүз теңгеге бӛлінген құны. 

 

36. Салық жылы – бұл: 

A. күнтізбелік жыл; 

B. күнтізбелік ай; 

C. күнтізбелік апта; 

D. күнтізбелік тоқсан; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

37. Кадастрлық тәсіл қалай жүргізіледі? 

A. салық салу объектісінен түсетін табыстың нақты мӛлшеріне 

байланыссыз алынады; 

B. табыс кӛлеміне байланысты және онда кӛрсетілген шегерістер; 

C. шаруашылықта жүргізілетін тәсілдер; 

D. салық тӛлеушінің табыс алуға ынтасы; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 
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38. Салық тӛлеушінің  декларациясы бойынша тәсілі: 

A. табыс кӛлеміне байланысты және ондағы шегерістер мен 

жеңілдіктері анықталады; 

B. салық тӛлеушілер мен салық салынатын объектілердің есебін 

уақытылы алу; 

C. мәліметтер құпиясын сақтау; 

D. салық заңдарының орындалуын қамтамасыз ету; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

39. Табыс табу тәсілі: 

A. табыс кӛзі бойынша салық ; 

B. мүлікке салынатын салық; 

C. акциздер; 

D. ҚҚС 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

40. Нарықтық экономиканың қалыптасу кезінде салық саясатының негізгі 

мақсаты: 

A. салық жүйесін құру және оның тиімді қызмет етуіне мүмкіншілік 

беру; 

B. салық жүйесін құру және оны заңдармен қамтамасыз ету; 

C. салық механизмін жүзеге асыру мақсатында әрекеттер жасау; 

D. бағалы қағаздар мен жасалатын операцияларға салық; 

E. жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы салығы.  

 

41. Жанама салықтар дегеніміз не? 

A. тікелей емес жанама түрде тауар немесе қызмет құны арқылы 

алынады; 

B. жанама түрде қызмет немесе тауар құны арқылы, сатушы 

тӛлейді; 

C. тікелей түрде сатып алушының тӛленетін салығы; 

D. жекелеген қызмет түріне айналысу құқы үшін алынатын алымдар; 

E. аукциондық сатудан алынатын алым. 

 

42. Заңды тұлғалардан жиналатын табыс салығының салық бірлігі ретінде 

не есептеледі? 

A. теңге; 

    В. 10 теңге;  

    С. 1 сом;    

     Д 1 долл;    

     Е. 1 рубл. 
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43. Жер салығында салық бірлігі ретінде не есептеледі? 

A. а) гектар; 

B. б) 1акр; 

C. в) 1 км.квадрат; 

D. г) 1м.кв; 

E. д) 1 см. кв. 

 

44. Акциз салығында салық бірлігі ретінде не саналады? 

A. тауар бірлігі; 

B. 1 бӛтелке; 

C. 1 қорап темекі; 

D. 1 қорап сіріңке; 

E. 1 пальто. 

 

45. Салық жүйесі дегеніміз не? 

A. салықтың ӛзара байланысты жиынтығы; 

B. жалпы мемлекеттік салықтар жиынтығы; 

C. жергілікті салықтар жиынтығы; 

D. салық және салық салу тӛлемдерінің жиынтығы; 

E. салық ставкаларының жиынтығы. 

 

46. Салық жүйесі қалай құрылады? 

A. әрбір мемлекетте; 

B. әрбір облыста; 

C. әрбір ауданда; 

D. әрбір ұйымда; 

E. әрбір мемлекет бӛлімшесінде. 

 

47. Салық жүйесінің құрылымына қандай жағдайлар әсер етеді? 

A. саяси әлеуметтік; 

B. тек діни; 

C. рухани; 

D. эстетикалық; 

E. рухани таза. 

 

48. Салық жүйесінің құрылуына әсер ететін? 

A. экономикалық жағдай; 

B. климаттың ӛзгеруі; 

C. техника деңгейі; 

D. білім беру деңгейі; 

E. тұрғындардың ӛсімі. 
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49. Жылдық жиынтық табыс дегеніміз не? 

A. заңды тұлғалардың күнтізбелік жыл ішінде түрлі кӛздерден алған 

табысы; 

B. ӛндірістік мақсаттар үшін пайдалануға болатын жабдықтар 

құны; 

C. бюджетке енгізілуіне жататындарды қоспағанда, айыппұлдар мен 

ӛсімдерді қоса ақшалай айыптар; 

D. кәсіпкерлік қызметке байланысты табыстар; 

E. дұрыс жауабы жоқ. 

 

50. Заңды тұлғалардың жылдық жиынтық табысына кәсіпкерлік 

қызметтен түскен табыстартың түрлері? 

A. барлық жауабы дұрыс; 

B. ӛнімді ӛткізуден түскен табыс; 

C. үйлер, ғимараттардан түскен табыс; 

D. сату операцияларынан тыс табыстар; 

E. мүлікті жалға беруден тыс табыстар. 
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V Тарау. ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ВАЛЮТА НАРЫҒЫ, ҚҦНДЫ ҚАҒАЗДАР 

ТҤРЛЕРІ 

 

5.1 Қаржы нарығының экономикалық мәні мен функциясы 

 

Қаржылық қатынас кез келген ел экономикасының даму негізі болып 

табылады. Қаржы ресурстарының айналымы мен қайта бӛлінуі қаржы нарығын 

анықтап берді және оның айналысының ӛзіндік аймағын қалыптастырды. 

Нарықтық экономика жағдайында каржы нарығы тұтастай алғанда елдегі 

нарықтық қатынастар жүйесінің құрамдас бӛлігі болып табылады. «Қаржы 

нарығы» ұғымы қалыптасқан әлемдік тәжірибе мен әрбір мемлекеттің 

экономикалық дамуының ӛзіндік ерекшеліктеріне сай әр түрлі түсіндіріледі. 

Ол ақша, депозит, несие, валюта, қор, сақтандыру, зейнетақы 

нарықтарының қаржылық құралдарымен ұйымдастырылған сауда жүйесін 

білдіреді. Мұнда ақша қаражаттарының ағымын меншік иелерінен қарыз 

алушыларға бағыттап отыратын каржы институттары негізгі рӛлді атқарады. 

Онда тӛлем құралдары мен бағалы қағаздар тауар ретінде қолданылады. Қаржы 

нарығы кез келген нарық секілді қаржы ресурстарының сатушылары мен сатып 

алушылары арасындағы тікелей байланысты орнатуға бағытталған. 

Сондықтан, қаржы нарығы - бұл капиталға деген сұраныс пен ұсынысты 

қалыптастыру шеңберінде делдалдардың кӛмегімен несие берушілер мен қарыз 

алушылар арасындағы капиталды қайта бӛлу механизімінің жүйесі. Тәжірибеде 

ол ақша қаражаттары ағымын меншік иелерінен қарыз алушыларға және 

олардан кері бағыттайтын қаржы-несие институттарының жиынтығын 

білдіреді. Қаржы нарығының негізгі функциялары мыналар: 

• реттеушілік - оның кӛмегімен мемлекеттік басқару органдарынын және 

ӛзін-ӛзі реттеу ұйымдарының тарапынан нарықты реттеу жүзеге асырылады; 

• ақпараттық - қаржы нарығына қатысушылардың барлығын ақпарат-

тармен толық және теңдей қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 

Қаржы нарығы - ақша операцияларының арнайы саласы болып 

табылатын нарықтық қатынастар жүйесі; капитал несиегерлер мен қарызгерлер 

арасында бағалы қағаздарды шығару және сатып алу - сату нысанында қайта 

бӛлінетін несие капиталдары нарығының бір бӛлігі. Мұнда халықтың, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің, мемлекеттік құрылымдардың 

клиенттерге не бағалы қағаз кепілдігімең немесе несие түрінде берілетін бос 

ақшалай қаражаты мәміле объектісі болып табылады. Сондықтан ол бағалы 

қағаздар нарығы ретінде де, несие капиталының нарығы ретінде де әрекет етеді.  

Қаржы нарығы жаңа бағалы қағаздар шығару ісімен айналысатын 

бастапқықаржы нарығы және бұрын шығарылған бағалы қағаздарды қайта 

сатумен айналысатын қайталама қаржы нарығы түрлеріне бӛлінеді. Қайталама 

нарық ӛз кезегінде биржалық және биржадан тыс нарық түрлеріне бӛлінеді. 

Биржалық нарықта мамандандырылған қор биржалары жетекші 

компаниялардың акцияларын сатып алу-сату операцияларын жүргізеді. 
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Әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында дамыған елдердің ұлттық 

қаржы нарығы әлемдік қаржы нарығының бір бӛлігі болып табылады. Бұған 

қаржы нарығында сауданы ұйымдастырушылар кӛрсететін қызметтер 

ұсынысының ақпараттық технологиялар негізінде ұлтаралық сипаталуы 

септігін тигізуде. ұлттық несие-қаржы институттарының мүдделерін қорғау 

үшін мемлекет қаржы нарығына қатысу- шылардың қызметін арнаулы 

мекемелер арқылы реттеп отырады. Мысалы, Қазақстанда мұндай міндетті 

Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

орындайды. 

 

5.2 Қаржы және валюта нарығы 

 

Қаржы нарығы құнды қағаздар айналысына байланысты экономикалық 

қатынастар және мемлекеттің бүкіл ақша қорының жиынтығы. Ол нарық 

қатынастарының құрамды бӛлігі болып табылады және тауар, ақша, несие, 

валюта, Сақтандыру және тағы басқа капитал, жұмыс күші, тұрғын үй, алтын 

нарықтарымен байланысты болады. Қазіргі кезде дүние жүзінде АҚШ, Еуропа 

бірлестігі мен Жапония қаржы нарығының ең үлкен қорларын иемденуде. 

Қаржы нарығы біріне бірі байланысты және бірін бірі толықтырып тұратын, 

бірақ әрқайсысы ӛз алдына қызмет жасайтын үш нарықтан тұрады: қолма қол 

ақша нарығы, несие капиталының нарығы және бағалы қағаздар нарығы. 

Қаржы нарығының ұғымы кӛбінесе кең түрде, оған ақша, несие, валюта 

нарықтары қоса түсіндіріледі. Қаржы нарығынан айырмашылығы ақша нарығы 

тӛлем қаражаттарының нарығы болып табылады, ол қолма қол ақшаны ғана 

емес, сондай – ақ  қолма – қол  емес тӛлем қаражаттарының, оның ішінде қысқа 

мерзімді банк несиесін қамтиды. 

Несие нарығы банктердің орташа және ұзақ мерзімді несие жӛніндегі 

банктік несие операцияларына байланысты, бұған коммерциялық несие де 

жатады. 

Қаржы нарығы негізінен ұзақ мерзімді сипаттағы міндеттемелер немесе 

куәліктер нарығы деп те атайды. Ақша мен несие нарықтары әдеттегідей 

айналым активтерінің қозғалысына қызмет етеді.  

Қызмет жағынан алғанда қаржы нарығы кәсіпорындардың, банктердің, 

мемлекеттің құнды қағаздар сату арқылы халықтың уақытша бос қаржысын 

жинап, қайта бӛлуді қамтамасыз ететін нарықтық қатынастар жүйесі. 

1. Реттелген тауар нарығының болуы, яғни тауарлар мен қызметтің кез 

келген түрлері мен арнауы бойынша сұраныс пен ұсыныстың тепе теңдігі. 

2. Ұлттық банк тарапынан ақша айналысын дұрыс реттеу; бұған қолма – 

қол және қолма – қол  емес айналым эмиссиясына бақылау жасау жатады. 

3. Несие нарығын жандандыру, оны толық коммерцияландыру, яғни 

несие ресурстарын еркін нарыққа орналастыру: несие ресурстарының 

қозғалысын ұлттық банк тағайындайтын пайыздық есептік мӛлшерлемесін, 
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коммерциялық банктердің міндетті резерв нормасын белгілеу ақша нарығында 

операциялар жүргізуі арқылы реттеледі.  

Қаржы нарығы қызметінің алғышарттары мыналар болып 

табылады: 

1. Бәсекені дамытып, монополиялық үстемдікті шектеу мақсатымен 

меншіктің барлық формасындағы, соның ішінде мемлекеттік сектордың, 

материалдық ӛндіріс саласындағы кәсіпорындардың бастапқы шаруашылық 

буындарына неғұрлым кең дербестік беру. 

2. Қаржы ресурсын қайта бӛлуде мемлекеттің рӛлін қысқарту; ӛндірістік 

күрделі жұмсалымды орталықтан қаржыландыруды азайту, кәсіпорындар 

арсында қаражаттарды ведомстволық қайта бӛлуді жою. 

3. Шаруашылық субъектілері мен халықтың құнды қағаздарға салынатын 

ақшалай табыстарының ӛсуі. 

4. Бюджет тапшылығын қаржыландыру үшін несие қорын пайдалануды 

доғату; республикалық және жергілікті бюджеттердің тапшылығы мемлекеттік 

займдар шығару арқылы жабылады. 

Ал валюта нарығы дегеніміз - шетелдік валютаны және шетелдік 

валютадағы тӛлем құжаттарын сату – сатып  алу жӛніндегі әлеуметтік – 

экономикалық және ұйымдық қатынастар жүйесі. 

Қазақстан Республикасының халықаралық нарыққа шығуына кедергі 

жасап тұрған мәселелердің бірі – теңгенің  айырбасталымдылығы. Бір жағынан 

қазақстандық теңге бірнеше валюталық шектеулері бар айырбасталатын валюта 

болып саналады. Бірақ бұл шектеулер, Қазақстанның дүниежүзілік валюта 

нарығының толық құқылы қатысушысы бола алмауына жеткілікті. 

Мемлекетіміздің ішкі валюталық нарығы әлі қалыптасқан жоқ, ол 

қалыптасу сатысында. Қазақстан нарығында кез келген ірі қаржы институты, 

соның ішінде шетелдік де, ӛзіне пайда түсіре алды. Еліміздің коммерциялық 

банктері сыртқы қарыздарын ӛтегенде нарыққа валютаның айтарлықтай 

қаражат кӛлемін шығарады, бұл да теңгеге әсер етпей қоймайды. Еліміздің 

валюта нарығының ерекшелігі, ол пайда болғанда үкімет теңгенің ішкі 

айырбасталымдылық жолына тұруымен анықталады. Валютаны еркін алып-

сату отандық экономиканы долларландыруға әкеліп соқты. Қаржы 

нарығындағы болып жатқан ӛзгерістер валюта нарығына тікелей әсер етуде.  

 

5.3 Қҧнды қағаз тҥрлері 

 

Құнды қағаз иесінің осындай құжаттар шығарған ұйымдарға қатысты 

мүліктік құқығын айғақтайтын ақша құжаттары. Құнды қағаз жеке құжаттар 

немесе есеп шоттардағы жазбалар түрінде жүреді. 

Құнды қағазға мыналар жатады: акциялар, облигациялар, мемлекеттік 

борыш міндеттемелері, жинақ сертификаттары, вексельдер. Банк несиесі 

алынғанын айғақтайтын құжаттар, депозиттеріне енгізілген сомалар, борыш 

жазбалары, мұралар, лотерея билеттері, сақтандыру қағаздар құнды қағаздарға 
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жатпайды, пайыз түрінде табыс тӛленеді және осы құжаттар бойынша басқа 

адамдарға құқықтар беріледі.  

Акционерлік қоғамдар, кәсіпорындар, ұйымдар, коммерциялық банктер 

шығарып, айналым мерзімі белгіленген, иесіне кәсіпорын табысының бір 

бӛлігін иемденуге құқық берілетін құнды қағаз акция деп аталады. 

Бізде еңбек ұжымы, кәсіпорын, акционерлік қоғамдар шығаратын 

акциялар пайдаланылады. Алғашқы екі түрі нағыз акция емес, бұл халық пен 

кәсіпорындардың бос қаржысын жинақтаудың ӛзіндік формасы. 

Еңбек ұжымының акциялары кәсіпорын қызметкерлеріне ғана таратылып, 

оның дамуы үшін салынғанын айғақтайды. Жекешелендіру бағдарламасын 

жүзеге асыру барысында еңбек ұжымы мүшелерінің акциялары айналымға 

түспейді қызметкер оны тек мұраға қалдырады. Жұмыстан шықса, оның 

акцияларын кәсіпорын бес жыл сақтайды. 

Шетел валютасы шетел ақшасы мағынасын береді. Ақшаның (МІ) кӛп 

бӛлігі депозит түрінде болғандықтан, яғни коммерциялық банктік жүйенің 

ӛтімді пассивтері түрінде, валюта нарығынан талап етілгенде дейінгі 

депозиттер бейнесінде сипаттауға болады. Оның негізгі қатысушылары 

коммерциялық банктер және банкаралық мәмілелер кӛлемі жиынтық кӛлемнің 

90%- ын құрайды. 

Қаржы салымына (қаржылық инвестиция) кәсіпорындар мен ұйымдардың 

басқа заңды тұлғалардың құнды қағаздарын (акцияларды, облигацияларды 

және басқа да құнды қағаздарды сатып алуға, депозитке салған тағы да басқа) 

сатып алуға жұмсаған қаржылары жатқызылады. 

Қаржы нарығының айрықша бӛлігі, ол - құнды қағаздар нарығы. Ал 

қаржылық инвестициямен осы құнды қағаздар нарығы тікелей байланысты. 

Бүгінгі күні елімізде кӛптеген акционерлік коғамдар, сақтандыру 

компаниялары, инвестициялық және мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, 

сонымен катар басқа да кәсіпорындар мен ұйымдар тіркелген. Осы жоғарыда 

аталған кәсіпорындар мен ұйымдардың барлығы да еліміздегі құнды қағаздар 

нарығының потенциалды қатысушылары қатарына жатқызылады. Олардың 

кейбіреулері эмитент, яғни айналымға құнды қағаздар шығарушылар болып 

табылса, ал екіншілері инвестор ретінде қызмет атқарады. Кәсіпорындар мен 

ұйымдарға жаңа технология енгізу, ӛндірісті жаңғырту (модернизациялау), 

қайта құру (реконструкциялау) әрқашанда ірі капитал салымын керек етеді. Ал 

бұңдай жұмысты атқару үшін ӛндірушілерде әр уақытта капитал бола бермейді. 

Сондықтан да кәсіпорындар мен ұйымдар қарыз капиталы нарығына несиелер 

мен заемдарының қаражаттарын, айналымға акциялары мен облигацияларын 

шығарса, онда елімізде бағалы қағаздар нарығы пайда болады. 

Іс жүзінде акция, облигация және басқа да құнды (бағалы) кағаздарын 

шығару арқылы капиталды тартуды кӛздейтін заңды тұлғалар эмитент деп 

аталады және сонымен қатар олар құнды (бағалы) қағаздарды иемденушілердің 

(сатып алушылардың) алдында белгілі бір жағдайда борышты (міңдетті) болып 

табылады. 
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Эмитенттің кім болғанына байланысты құнды (бағалы) қағаздар 

тӛмендегідей үш түрге бӛлінеді: 

- мемлекеттік; 

- муниципалдық; 

- корпоративтік. 

Мемлекеттік құнды қағаздар — құнды (бағалы) қағаздардың бұл түрі 

Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес мемлекеттің сыртқы және 

ішкі қарыздарын қайтару мақсатында шығарылады. Сонымен қатар құнды 

(бағалы) қағаздың бұл түрі Қазақстан Республикасы ұлттық банк мекемесімен 

эмитенттелінетін құнды (бағалы) қағаз болып табылады. Үкімет ӛз атынан 

құнды (бағалы) қағаздардың бұл түрін шығара отырып, Республикалық 

бюджеттің тапшылығын қысқарту және инфляцияны болдырмау жағын 

карастырады. Осыған сәйкес ұлттық банк мекемесі айналымдагы ақша 

қаражаттарының қозғалысын реттеуді кӛздейді. Мемлекеттік құнды (бағалы) 

қағаздардың мынадай түрлері бар: 

- Ұлттық жинақ, облигациялары. 

- Мемлекеттік қысқа мерзімді қазынашылық міндеттеме (МЕККАМ). 

- Мемлекеттік орта мерзімді  қазынашылық міндеттеме (МЕОКАМ). 

Муниципалдық құнды қағаздар - құнды (бағалы) қағаздардың мұндай 

түрі жергілікті бюджетпен эмиссияланатын жергілікті атқарушы органдар 

шешімімен шығарылады. Құнды (бағалы) қағаздардың бұл түрін шығарудағы 

басты мақсат - кұрылыс, яғни ауруханалар салу үшін, бала бақшалар мен 

мектептер, тұрғын үйлер, жолдардың жағдайларын жақсарту және тағы да 

басқадай аймақтың әлеуметтік мәселелерді шешу болып табылады.  

Корпоративтік кұнды қағаздар — кәсіпорындар мен ұйымдардың заң 

күшіне сүйене отырып ӛзінің жарғылық капиталын қалыптастыруға немесе 

шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін шығаратын кұнды (бағалы) 

қағаздарын корпоративтік құнды (бағалы) қағаздар деп атайды. Құнды (бағалы) 

қағаздардың бұл түрін кӛп жағдайларда акционерлік коғамдар шығарып және 

олар эмитент ретінде тіркеледі. 

Құнды (бағалы) қағаздарды жалпы мынадай екі топқа бөлуге болады: 

а) ақшалай құнды (бағалы) қағаздар; 

ә) капиталды құнды (бағалы) қағаздар. 

Ақшалай қҧнды (бағалы) қағаздар — ақшаны қарызға алғандығын 

білдіреді. Құнды (бағалы) қағаздардың бұл түріне вексельдерді, депозиттік 

және жинақ сертификаттарын жатқызуға болады. Жалпы ақшалай кұнды 

қағаздардан табыс бір рет қана алынады. Іс жүзінде ақшалай құнды қағаздар 

қысқа мерзімді болып келеді, яғни бір жылға дейінгі уақыт аралығында 

қолданылады. 

Капиталды қҧнды қағаздар - кәсіпорындар мен ұйымдардың қорын 

(капиталын) құруға немесе оны ұлғайтуға байланысты шығарылады. Акция мен 

облигация осы аталған құнды қағаз түріне жатқызылады. Ӛздерінен алынатын 

табысқа байланысты құнды қағаздар мынадай екі топқа бӛлінеді: 
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- қарыздық құнды (бағалы) қағаздар; 

- инвестициялық құнды (бағалы) қағаздар. 

Қарыздық қҧнды қағаздар — құнды қағаздың бұл түрі бойынша 

эмитент кӛрсетілген уақыт барысында белгіленген пайыз кӛлемінде 

(процентімен) тиісті қарыздарын ӛтеуге (тӛлеуге) міндетті. Қарыздық құнды 

(бағалы) қағаздарға облигацияның барлық түрлері, вексельдер, тағы да басқа 

бағалы қағаздар жатқызылады. 

Инвестициялық қҧнды қағаздар — құңды қағаздың бұл түрі 

иемденушіге активтің бір бӛлігін иемденуге құқық береді. Құнды қағаздардың 

бұл түріне акцияны жатқызуға болады. 

Құнды қағаздар шығарылу мақсатына байланысты мынадай екі түрге 

бӛлінеді: 

- қорлы құнды (бағалы) қағаздар; 

- саудалық құнды (бағалы) қағаздар. 

Қорлы қҧнды қағаздар - бұндай құнды қағаздар қор биржаларында 

айланысқа түседі және кӛп мӛлшерде эмиссияланады. Құнды қағаздардың бұл 

түріне акциялар және облигациялар жатқызылады. 

Саудалық қҧнды қағаздар — құнды қағаздың бұл түрі белгілі бір 

коммерциялық бағытпен сауда операциялары кезінде есеп айырысуға арналған. 

Нарықтағы айналымдағы ерекшеліктеріне байланысты құнды қағаздар 

мынадай болып екіге бӛлінеді: 

- нарықтық құнды (бағалы) қағаздар; 

- нарықтық емес құнды (бағалы) қағаздар. 

Нарықтық қҧнды қағаздар — бұндай құнды қағаздар байланыста еркін 

сатылып немесе сатып отырылады. 

Нарықтық емес қҧнды қағаздар — бұл аталған құнды қағаздар қолдан-

қолға еркін жүре бермейді, яғни олар екінші айналымға түспейді. 

Атқаратын қызметіне және рӛліне байланысты құнды қағаздар 

мынадай үш топқа бӛлінеді: 

- негізгі (акция, облигация), 

- кӛмекші (чектер,  вексельдер,  депозиттік  сертификаттар), 

- туынды (варранттар, опциондар, фьючерстер, бондар, тағы да 

басқалары). 

Акция дегеніміз кәсіпорындар мен ұйымдардың қандайда бір 

акционерлік қоғамды дамыту үшін қаржы салғандығын куәландыратын және 

иесіне акционерлік қоғамның пайдасының бір бӛлігін дивидендт түрінде (табыс 

ретінде) алуға құқық беретін құнды қағаз болып табылады. Акциялар айналым 

мерзімі белгіленбей-ақ шығарыла береді. Кәсіпорындар мен ұйымдарды 

басқаруға қатысу құқығына сәйкес акциялар мынадай түрлерге бӛлінеді: 

- жәй акциялар; 

- артықшылығы бар акциялар 

Жәй ациялар акционерлік қоғамды басқаруға құқық береді. Бір жәй акция 

ұйымның акционерлер жиналысында осы кәсіпорынға қатысты мәселелерді 
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шешу барысында бір дауысқа ие бола алады. Жәй акциялар үшін дивидендт 

тӛлеу акционерлік қоғамның таза пайдасынан резервтер жасалғаннан 

(толтырылғаннан) кейін және артықшылығы бар акциялар бойынша 

дивиденттер тӛленгеннен кейін ғана жүргізіледі. 

Артықшылығы бар акциялар — басқаруға қатысу құқығын бермейді, 

әйтседе олар иесіне тұрақты белгіленген мӛлшерде дивидендтер алу құқығын 

береді, яғни оларға белгілі бір мӛлшерде табыс әкеліп тұрады. Сонымен қатар 

артықшылығы бар акциялар ұйымның таза табысын акционерлер арасында 

бӛлу кезінде немесе қоғамның жойылуы кезінде жәй акциялар мен 

салыстырылғанда артықшылыққа ие болып табылады. 

Акцияның бір акционерден екінші акционерге берілу ережелеріне сәйкес 

оларды атаулы акциялар және ұсынбалы акциялар деп аталатын екі түрге 

бӛледі. 

Атаулы акциялар деп иелері міндетті түрде кәсіпорындар мен 

ұйымдардың тізілімінде (реестрінде) тіркелуге тиісті акцияларды айтады. Бұл 

ереже бойынша акционерлер кітабында акционердің сатып алған 

акцияларының алынған уақыты мен саны кӛрсетіліп және басқа да тиісті 

жазулар мен мәліметтер жазылады. Атаулы акциялардың иесі бұл бағалы 

қағазды сатып алған кезде акцияны шығарушы кәсіпорындар мен ұйымдардан 

барлық сатып алған акциялары үшін олардың ӛз иесінің қолында екендігін 

куәландыратын бір ғана сертификат алады. Акциялардың бұндай түрін сату 

барысында сертификаттың теріс жағында екі тараптың да қолдары қойылған 

(сатушы мен сатып алушы) табыстау туралы келісім-шарт жасалуы қажет. 

Содан кейін бұл сертификат акционерлер тізіміне тиісті ӛзгертулер енгізу үшін 

кәсіпорынға беріледі. Осыдан кейін барып акцияның жаңа иелері ӛзінің сатып 

алған құнды қағазына жаңа сертификат алады. 

Ұсынбалы акциялар иелерінің аты-жӛні, яғни олар туралы деректер мен 

мәліметтер акцияны шығарушы кәсіпорыңдар мен ұйымдарда тіркелмейді. 

Кәсіпорындар мен ұйымдар әдетте ондай акциялар иелерінің кім екендігін де 

біле бермейді. Акциялардың бұл түріне, яғни ұсынбалы түріне иелік ету тек 

қана кәсіпорындар мен ұйымдардың акционерлері бар деп айтуға заңды түрде 

негіз бола алады. Ұсынбалы акцияларды сатып алу немесе оларды қайта сату 

операциясы құнды қағаздың бұл түрінің бір меншік иесінен екінші бір меншік 

иесіне тікелей ауысуы болып табылады. 

Облигация дегеніміз оның иесінің ақша салғандығын куәландыратын 

және оған кӛрсетілген мерзім ішінде осы құнды қағаздың атаулы (номиналды) 

құнына белгіленген пайызды (процентті) тӛлей отырып, ӛтеу міндеттемесін 

мақұлдайтын құнды қағаз болып табылады. Облигациялар белгілі бір мерзімге 

шығарылады. Жалпы облигацияларда акциялар сияқты кәсіпорын үшін 

инвестицияның маңызды кӛзі болып табылады. 

Яғни, облигациялар кәсіпорындар мен ұйымдардың қарыз 

міндеттемелерін растайтын құжат. Ол кәсіпорынның активтеріне қарсы 

жұмсалады. Облигацияларды мерзімдік, қарыздық міндеттемелер ретінде ӛтеу 
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кепілдігі эмитент тарапынан берілген жалпы кепілдік болып табылады. Жалпы 

кепілдік эмитенттің банкрот болып ӛз міндеттемелерін орындамаған жағдайда 

облигация ұстаушының сол кәсіпорындар мен ұйымдардың, яғни облигацияны 

шығарған ұйымның мүліктерінің белгілі бір бӛлігін алуға құқылы екендігін 

кӛрсетеді. Алайда бұл жоғарыда айтылып ӛткен акциялар мен облигациялар 

деп аталатын құнды қағаздардың бір-бірінен едәуір айырмашылықтары бар 

және ондай айырмашылықтары мыналар: 

- облигациялардың иесі кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады. Бұл 

облигацияны ұстаушының кәсіпорын немесе ұйымды қаржыландырғандығын  

куәландырады. Ал акционер болса кәсіпорындар мен ұйымдар иелерінің бірі 

болып табылады. 

- облигациялардың иесі бұл құнды қағаз бойынша белгіленген уақыттан 

кейін міндетті түрде пайыз (процент) түрінде табыс алып  отырады. Бұл  

пайыздың  (процент) мӛлшері алдын ала белгіленіп, яғни мӛлшерленіп 

қойылған, сондай-ақ облигациядан алынатын табыс қандай да бір белгіленген 

мерзім ішінде ғана жүргізіледі. Ал акционер болса есепті жылдың соңында 

ғана, яғни ұйымның кірісінің кӛлеміне байланысты дивидент алып отырады. 

- кез келген несие берушілер (несиеберуші) сияқты облигация иесінің де 

кәсіпорындар мен ұйымдарда ешқандай дауыстық құқығы жоқ. Олар 

акционерлер жиналысына қатыса алмайды және кәсіпорындар мен ұйымдарды 

басқаруға да ешқандай қатысы жоқ болып табылады. Ал акционерлер болса бұл 

кәсіпорындағы немесе ұйымдағы ӛзінің мүліктік мүдделеріне қатысты барлық 

мәселелерді шешу кезінде дауыс құқығына ие бола алады. 

Депозиттік сертификаттар - ірі атаулы құнға (номиналға) ие болатын 

мерзімдік сертификаттар. Депозиттік сертификаттар (жалпылай алғанда) құнды 

қағаз болғанымен оларды бір адамнан екінші адамға беруге болады. Депозиттік 

сертификаттар клиентке банк мекемесінің берген борыштық сенімхатының 

рӛлін атқарады. Бұл сертификатта банкке белгілі-бір мерзімге салынған 

салымдарының түрі кӛрсетіледі. Сертификаттардың ӛзі атаулы және ұсынбалы 

болып екі түрге бӛлінеді. 

Сонымен депозиттік сертификат дегеніміз салымшының немесе оның 

мұрагерінің белгіленген мерзімнің соңында депозит сомасы бойынша пайыз 

(процент) түрінде табыс алу құқығын куәландыратын ақшалай салым туралы 

эмитент банкінің берген жазбаша куәлігі болып табылады.  

Кәсіпорындар мен ұйымдардың қай саладағы болмасын ӛз қызметінің 

соңғы нәтижесінде негізгі мақсаты пайда табу екендігі кімге болса да белгілі. 

Осыған сәйкес кәсіпорындар мен ұйымдар ӛзінің бос тұрған яғни, уақытша 

пайдаланылмай тұрған ақшаларын айналысқа салса ғана оны тиімді 

пайдаланғаны болып табылады. Бірақ та бұл үшін кәсіпорындар мен 

ұйымдардың белгілі бір тәуекелге баруына тура келеді. Бұндай тәуекелге  бел  

байлау  кей уақыттарда  кәсіпорындар  мен  ұйымдарға табыс  әкелсе, екінші 

бір кезенде шығынға ұшыратуы мүмкін. Осы айтылғандай шығынға ұшырамау 

үшін бухгалтерлік есеп жұмысын дұрыс жүргізіп, оның мәліметтерін уақтылы 
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пайдалану керек екендігін алдыңғы тақырыптарда айтылған. Нарықтық 

экономика жолымен жүретін әрбір кәсіпорындар мен ұйымдар үшін бұндай 

тәуекелге бару міндетті болып табылады. Міне, осы айтылғандарға сәйкес 

кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржы  салымына табыс табу мақсатыңда басқа 

заңды тұлғаның шығарған құнды қағаздарын сатып алуға жұмсаған ақшалары 

жатқызылады. Құнды қағаздар сатылып алынған құны бойынша кіріске 

алынады. Кәсіпорындар мен ұйымдардың байланысын құру барысында құнды 

қағаздардардың сатылып алынған құны  мен  ағымдағы құны салыстырылып, 

екеуінің ең тӛменгісі алынады. Жалпы кәсіпорындар мен ұйымдар ӛздерінің 

қаржы салымы қатарына жатқызылатын активтері арқылы мынадай табыстар 

таба алады: 

а) пайыз, дивидендт және роялти түріндегі табыстар; 

ә) қаржы салымына жұмсалған қаржы кӛлемінде капиталдың артуы; 

б) инвестордың басқа да табыстары. 

Қаржы салымдары кіріске алу кезінде оларды сатып алу барысында 

жұмсалған шығындарды қоса алғандағы сатып алу құнымен бағаланады. Ал 

оларды сатып алу барысындағы жұмсалатын шығындарға: қор биржасының 

комиссиялық қызметі үшін тӛленген тӛлемдер мен банк мекемесінің, брокердің 

немесе дилердің кӛрсеткен қызметтері үшін тӛленген тӛлемдер жатады. 

Жоғарыда ағымдағы активтерге анықтама берген кезімізде оның 

құрамына қысқа мерзімге салынған қаржы салымдары (қысқа мерзімді 

қаржылық инвестиция) жататындығы атап ӛтілген. Қысқа мерзімді қаржы 

салымына бір жыл мерзім аралығында пайдаланатын қаржы салымдары 

жатады. 

Кәсіпорындар мен ұйымдар қысқа мерзімді қаржы салымдарын ӛзінің 

бухгалтерлік балансында ағымдағы құны бойынша бағалаған жағдайда 

(уақытта) күнделікті қор биржалары мен биржадан тыс жерлердегі қаржы 

салымдары құнының ӛзгерісін бақылап және оның нәтижесін бухгалтерлік есеп 

құжаттарына түзетіп жазып отыруы тиіс. Егер қаржы салымының, яғни 

инвестицияның қор биржаларындағы немесе биржадан тыс нарығындағы 

ағымдағы құны ӛссе оны кәсіпорындар мен ұйымдар есепті кезеңнің табысына 

жатқызады, ал керісінше қаржы салымының қор биржаларындағы немесе 

биржадан тыс нарығындағы ағымдағы құны кеміген жағдайда есепті кезеңнің 

шығынына жатқызады. 

Қысқа мерзімді қаржы салымдарын ӛзінің бухгалтерлік балансында сатып 

алу және ағымдағы құнының ең тӛменгісі бойынша бағалаған жағдайда 

(уақытта) кәсіпорындар мен ұйымдар мынадай үш тұжырымды басшылыққа 

алады: 

а) баланстық құнды тұтастай жиынтық портфель негізінде анықтау; 

ә) баланстық құнды жиынтық портфель негізінде инвестиция түрлері 

бойынша, яғни сатып алу құны мен ағымдағы құнының ең аз (тӛменгі) құнын 

анықтау; 

б) баланстық құнды жеке инвестициялар негізінде анықтау. 
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5.3 Қаржы және валюта нарықтары: негізгі мәліметтер және қор 

биржасы  

 

Ең басты қаржы нарықтарының негізгі сипаттамаларын ұғып алсақ. Басқа 

нарықтардың кӛбі ағынмен сатса, қаржы нарығы қорларды сатып отырады. 

Үй шаруашылықтарының ұсыныстары, кӛбінесе ағын болып табылады, 

сол сияқты қарыз алушылардың ӛз шығындарын қаржыландыруға керекті 

жинақтарға сұраныс та қалыптасады. Бірақ ұзақ мерзімдік, бүкіл жинақталған 

қаржы активтері ретіндегі активтер кез келген уақытта сатылып кетуі немесе 

сатып алынуы мүмкін. Қорлардың сұраныс пен ұсыныстан жылдам ӛзгеріп 

отыруы нарық жағдаятының тұрақсыздығына итермелеп отырады. Осындай 

түсініктеме, тек қана бір түрлі активтерге ғана емес, басқа да ұзақ мерзімді 

тұтыну тауарларына да қатысты айтылады; мысалы, шикізат, әлі жиналмаған 

егінге де қатысты айтылады. 

Жеке тұлғалардың кӛбі қаржы нарығында үлкен кӛлемді іс жүргізбейді. 

Сондықтан олар делдалдар арқылы тапсырыстарын ӛткізеді, олар осындай 

шағын тапсырыстардың жинап бір үлкен тапсырыс жасайды да, немесе 

тапсырушылар атынан «нарық құрып» ӛз қоймаларынан сатады. Сол уақытта 

делдалдар ӛздері капитал иелері болады. 

Қазақстан қор биржасының (KASE) негізі 1993 жылы қаланған. 

Айналымында акциялар, корпоративтік облигациялар, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, халықаралық қаржы 

ұйымдарының облигациялары мен шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар, 

вексельдер, мемлекеттік және корпоративтік бағалы қағаздармен автоматтық 

және тікелей репо инструменттері, шетел валютасы бар Орталық Азияның ең 

ірі, әмбебап, ұйымдастырылған қаржы нарығының операторы болып табылады. 

Қазақстан қор биржасының (KASE) стратегиялық мақсаты - әлемдік 

инвесторларға қауіп-қатері тӛмен әр түрлі қаржы инструменттерін жетілген 

халықаралық тәжірибеге сәйкес сатып, сапалы қосымша биржа қызметтерін 

пайдалануға мүмкіндік беретін, жетекші ӛңірлік қаржы орталығы ретінде 

қалыптасу. 

Нарық түрлі формаларға ие. Ең алдымен барлығы қағаздар нарығы 

болады. Оларда қалың делдалдар тобы бір біріне әр түрлі асығыста жазылған 

қағаздарын кӛрсетіп дауласып тұрады. Ал шыныда биржалар қазіргі заманда 

компьютерленген және олардың мүшелері кӛптеген мәмілелерді ӛз 

терминалынан тұрмай ақ жасайды. Компьютерлендірудің арқасында және 

биржалардың автоматтандыруынан бүкіл континет биржалары бір бірімен 

телефон арқылы күні түні байланысады. Келешекте бір дүниежүзілік нарыққа 

бірігіп кетуі де мүмкін. 

Тәуліктің келген уақытында дүниенің бір жерінде биржа жұмыс істейді. 

Франфурт немесе Париж биржалары ашылайын деп жатқанда, Сингапур мен 

Гонконгтегілер жұмысын доғарып жатады.  
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Қазақстан экономикасының шаруашылық жүргізудің нарықтық 

қатынастарына кӛшуі сатып алу сатудың нақты объектісі ақшаның рӛлін шұғыл 

қажет етеді. 

Валюта нарығы деп шетелдік валютаны сатып алу жӛніндегі әлеуметтік 

экономикалық және ұйымдық жүйесі болып табылады. 

Қорытындылап айтатын болсақ қаржы нарығы құнды қағаздар 

айналысына байланысты экономикалық қатынастар және мемлекеттің бүкіл 

ақша қорынын жиынтығы. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1.Халықаралық валюталық қатынастардың дамуына әсер етпейтін жағдайды 

кӛрсет:   

A. елдегі демографиялық, саяси, мәдени жағдай; 

B. дүние жүзінің нарықтық құрылуы; 

C. халықаралық еңбек бӛлінісінің тереңдеуі; 

D. шаруашылықтың дүниежүзілік интернационалдануы; 

E. ӛндіргіш күштердің дамуы. 

 

2. Валюталық қатынастар қай елдерде вексельдік және айырбастық түрде 

болды? 

A. валюталық жүйе; 

B. ұлттық валюталық жүйе; 

C. АҚШ мен Японияда;  

D. ежелгі Греция мен Африка елдерінде; 

E. италия мен Францияда. 

 

3.Валюталық қатынастарды ұйымдастырушы және реттеуші формасы қалай 

аталады? 

A. валюталық жүйе; 

B. ұлттық валюталық жүйе; 

C. халықаралық валюталық жүйе; 

D. паритет; 

E. валюталық курс. 

 

4.Елдердің валюталық заңымен бекітілген валюталық қатынастардың 

ұйымдастырылу формасы?   

A. ұлттық валюталық жүйе; 

B. паритет; 

C. валюталық курс; 

D. халықаралық валюталық жүйе; 

E. валюталық жүйе. 

 



114 

 

5.Ұлттық валюталық жүйенің дамуы тӛмендегі нұсқалардың қайсысына тәуелді 

болады?   

A. белгілі бір елдің экономикалық жағдайы мен даму дәрежесіне; 

B. дүниежүзілік нарықтың құрылуы; 

C. белгілі бір елдің саяси жағдайына; 

D. белгілі бір елдің әлеуметтік және мәдени жағдайына; 

E. жоғарыдағының барлығы дұрыс. 

 

6.Халықаралық валюталық жүйе дүниежүзілік капиталистік шаруашылықтың 

эволюциялық даму нәтижесінде қай ғасырда туындады? 

A. 19 ғ-ң ортасы; 

B. 20 ғ-ң басы; 

C. 19-ң алғы басы; 

D. 18-ң ортасы; 

E. 18-19 ғ. 

 

7. Валютаның алтындық құрамына байланысты қатынасы қалай аталады?   

A. паритет; 

B. валюталық курс; 

C. интернационализация; 

D. ұлттық валюталық жүйе; 

E. курстар қатынасы. 

 

8. Жекелеген елдердің валютаның арасындағы арақатынас немесе басқа ел 

валютамен ӛрнектелген белгілі бір ел валютасының бағасы?   

A. валюталық курс; 

B. паритет; 

C. курстар қатынасы; 

D. ұлттық валюталық жүйе; 

E. курс стандарты. 

 

9. Ӛзінің даму процесінде халықаралық валюталық жүйе неше кезеңнен ӛтеді? 

A. 4; 

B. 3;  

C. 2; 

D. 9;    

E. 5. 

 

10. Халықаралық валюталық жүйенің даму кезеңіне қайсысы жатпайды? 

A. қағаз ақша стандарт жүйесі; 

B. алтын стандарт жүйесі; 

C. банкноттардың девиздерге айырбасталған кезеңі; 

D. бреттон-Вудс жүйесі; 
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E. алтынның функциясы жойылып арнаулы ақша резерв стандартының 

құрылған кезеңі. 

 

11. Алтын стандарты жүйесі қай жылы, қайда бекітілді? 

A. 1867ж. Парижде; 

B. 1869ж. Ұлыбританияда; 

C. 1986ж. Римде; 

D. 1905ж. Грецияда; 

E. 1768ж. Берминде. 

 

12.1867ж  Париж конференциясында бекітілген жүйеде әлемдік ақшаның 

жалғыз формасы не болады? 

A. алтын ; 

B. доллар; 

C. евро; 

D. девиздер; 

E. барлығы дұрыс. 

 

13. Екінші валюталық жүйесінде девиздік валюта ретінде не қабылданды? 

A. доллар мен фунт-стерлинг; 

B. евро мен доллар; 

C. Доллар мен  алтын; 

D. алтын; 

E. арнаулы ақша резерві. 

 

14. Екінші валюталық жүйе қайда ӛткен конференцияда бекітілген?   

A. Генуя конференциясында; 

B. Париж конференциясында; 

C. Ұлыбританиядағы конференцияда; 

D. Римдегі конференцияда; 

E. АҚШ конференциясында. 

 

15.Үшінші халықаралық валюталық жүйе заңды түрде қай жылы бекітілді? 

A. 1944ж;  

B. 1867ж ; 

C. 1880ж ; 

D. 1990ж;  

E. 1768ж. 

 

16. Үшінші халықаралық валюталық жүйе заңды түрде 1944ж қайда бекітілді?   

A. Бреттон-Вудетағы конференцияда; 

B. Тенул конференциясында; 

C. Ұлыбританияда конференцияда; 
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D. Париж конференциясында; 

E. Берлин конференциясында. 

 

17. Біртұтас резервті валютаны кӛрсет?   

A. Американдық доллар; 

B. Фунт-стерлинг; 

C. алтын; 

D. күміс; 

E. евро. 

 

18. Қай жылдан бастап АҚШ ресми баға бойынша долларды алтынға 

айырбастаудан бас тартты?  

A. 70ж-дан бастап; 

B. 80ж--дан бастап; 

C. 50ж-дан бастап ; 

D. 61ж-дан бастап; 

E. 91ж-дан бастап. 

 

19. 4-ші халықаралық валюталық жүйе принципіне сәйкес қандай стандарт 

құрылды? 

A. ернаулы ақша резерві; 

B. фунт-стерлинг; 

C. девиздер; 

D. банкноттар; 

E. алтын стандарт жүйесі. 

 

20. Кез келген елге валюталық курстың кез-келген режимін таңдау еркіндігі 

халықаралық валюталық жүйенің қай кезеңінде берілді?  

A. алтынның функциясы жойылып, арнаулы ақша резерві стандартының 

құрылған кезеңінде; 

B. қағаз ақша стандарт жүйесі кезенінде; 

C. алтын стандарт жүйесі кезеңінде; 

D. Бреттон Вуде стандарт жүйесі кезеңінде; 

E. банкноттың девиздерге айырбасталған кезеңінде. 

 

21. 4-ші халықаралық валюталық жүйе принципіне сәйкес курстың ӛзгеруі 

неше факторға тәуелді? 

А. 2;   

В. 6;   

С. 4;    

Д.3;    

Е. 5. 
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22. Арнаулы ақша резерві стандартының мәні? 

A. қарыз берудің арнайы құқығы; 

B. ӛнім айырбастаудың түрі; 

C. резервтің валюта рӛлін атқарушы; 

D. валюталық курстың рӛлін атқарушы; 

E. жоғарыдағылардың бәрі. 

 

23. Антик дәуірінде қандай қатынастар пайда болды? 

A. валюталық қатынастар; 

B. айырбас қатынастар; 

C. саяси қатынастар; 

D. қауымдық қатынастар; 

E. жоғарыдағылардың бәрі. 

 

24. Жауласушы елдердің орталық банктері банкноттарды алтынға 

айырбастауды қашан тоқтатты? 

A. бірінші дүниежүзілік соғыс басталған соң; 

B. азаматтық соғыс қарсаңында;  

C. біріншідүниежүзілік соғыс аяқталған соң ; 

D. екінші дүниежүзілік соғыс алдында; 

E. бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталып 13 жыл ӛткен соң. 

 

25. Қазір Қазақстандағы валюта қалай аталады? 

A. теңге; 

B. доллар; 

C. евро; 

D. фунт-стерлинг; 

E. франк; 

 

26. Қазіргі таңда доллардың негізгі бәсекелесі?   

A. евро; 

B. фунт-стерлинг; 

C. франк; 

D. иена; 

E. теңге. 

 

27. Паритет дегеніміз бұл: 

A. валютаның алтындық құрамына қатынасы; 

B. елдердің валюталық заңымен бекітілген валюталық қатынастардың 

формасы; 

C. жекелеген елдердің валютасының арасындағы ара қатынас; 

D. валюталық қатынастарды реттеуші форма; 

E. қарыз берудің арнайы құқығы. 
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28. Ұлттық валюталық жүйе дегеніміз? 

A. елдердің валюталық заңымен бекітілген валюталық қатынастардың 

ұйымдастырудың формасы; 

B. қарыз берудің арнайы құқығы ; 

C. валюталық қатынастарды реттеуші форма; 

D. валютаның алтындық құрамына қатынасы; 

E. елдің валютасының арасындағы арақатынас. 

 

29. Швейцарияның ұлттық валютасы?   

A. франк; 

B. марка; 

C. тенге; 

D. доллар; 

E. иена. 

 

30. Антик дәуірінде ежелгі Греция мен Римде валюталық қатынастар қандай 

түрде берілді? 

A. вексельдік,айырбастық; 

B. девиздік вексельдік; 

C. вексельдік, банкноттық; 

D. айырбастық, девиздік; 

E. жоғарыдағылардың бәрі. 
 

31. Ядролық қарудың негізгі орталықтары?   

A. АҚШ және Ресей; 

B. Қытай, Корея; 

C. Сингапур, Тайланд; 

D. Қазақстан; 

E. Украина, Литва. 
 

32. Адамзат алдында тұрған әлемдік мәселелер?  

A. демографиялық мәселелер; 

B. ашаршылық; 

C. ауру үндетпен күресу; 

D. артта қалушылық; 

E. барлығы дұрыс. 
 

33. «Қырғи-қабақ» соғысы дегеніміз? 

A. екі елдің жаппай қарулануы; 

B. бархат революциясы; 

C. ядролық қарудың жинақталуы; 

D. саяси идеологиялық соғыс; 

E. мәдени соғыс. 
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34.Қоғам мен табиғаттың ӛзара әрекетімен туындайтын мәселе?   

A. экологиялық; 

B. ауру үндетпен күресу; 

C. ашаршылық; 

D. демографиялық ; 

E. ӛнерді сақтау. 

 

35. Қазақстан Республикасы БҰҰ-на нешінші жылы енді?   

A. 1992ж 2 наурыз; 

B. 1994ж 4 қаңтар; 

C. 1996ж 5сәуір; 

D. 1998ж 6 желтоқсан; 

E. 1991ж 18 ақпан. 

 

36. Қазақстан Республикасында сынақ полигоны қай қалада орналасқан? 

A. Семей; 

B. Ақтау; 

C. Астана; 

D. Жамбыл; 

E. Шымкент. 

 

37. Стратегиясы мен мақсаты әскери және саяси блок ретінде сақтап отырған 

ұйым?   

A. НАТО; 

B. БҰҰ; 

C. БСҰ; 

D. ЮНИСЕФТ; 

E. ЮНЕСКО. 

 

38. НАТО ұйымының штаб - пәтері қай қалада орналасқан?   

A. Пентагон; 

B. АҚШ; 

C. Япония; 

D. Корея; 

E. ЮАР. 

 

39.Ұлттық банктің резервтік валютасы?   

A. доллар; 

B. тенге; 

C. евро; 

D. цент; 

E. марка. 
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40. Атмосферадағы химиялық жауын шашын:   

A. қышқылдық; 

B. азоттық;  

C. газдық; 

D. улы; 

E. хлорлы. 

 

41. Екі елдің жаппай қарулану соғысы?   

A. қырғи - қабақ соғысы; 

B. мәдени соғыс; 

C. саяси идеологиялық соғысы; 

D. бархат ; 

E. ядролық соғыс. 

 

42. Жаңа индустриялды 4 жолбарыс елдері:   

A. Оңтүстік корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур;  

B. АҚШ, Қытай, Япония, Тайланд;  

C. Европа елдері ; 

D. Испания, Франция, Англия; 

E. Мексика, Аргентина, Чели. 

 

43. Халықтың реэммиграциялануы:   

A. мигранттардың елдеріне қайта оралуы; 

B. жұмысшылардың тұрғылықты жерін ӛзгерту; 

C. отбасылық жағайымен жерін ӛзгерту; 

D. жұмыс барысымен ӛз жерін ӛзгерту; 

E. экономикалық жағдаймен байланысты кӛшуі. 

 

44. Халықаралық еңбек бӛлінісі:  

A. әр түрлі елдердің бір тауардың ӛндірісте мамандандырылуы; 

B. ұлттық экономикалық байланыс; 

C. елдердің сауда қатынастары ; 

D. мемлекет арасындағы ӛндірістік факторы; 

E. ашық экономикалық модел. 

 

45. Протекционизм бұл: 

A. ішкі нарықты шетелдік бәсекелестіктен қорғау жолдары  ; 

B. кедендік шекарадан ӛтетін тауарлар; 

C. мемлекеттің қосымша табыс алуы; 

D. кедендік тариф; 

E. импортаушы тауарлар. 

 

 



121 

 

46.Технологиясы жоғары дамыған мемлекет:   

A. Япония; 

B. АҚШ; 

C. Аргентина; 

D. Чили; 

E. Бразилия. 

 

47.Ӛнеркәсібі жедел дамып келе жатқан елдер:   

A. Бразилия, Аргентина, Мексика;  

B. АҚШ, Қытай, Япония ; 

C. Европа елдері; 

D. Азия елдері; 

E. Африканың кейбір елдері. 

 

48. Халықаралық әлемдік деңгейін неше тұрғыда талдауға болады?   

A. 2; 

B. 5;  

C. 3;   

D. 4;   

E. 7. 

 

49. Экономикалық дамыған мемлекет саны:  

А. 24;  

В. 30;  

С. 40;   

Д. 54;   

Е. 20. 

 

50. Бұл валютаның алтындық құрамына байланысты ӛзара қатысы:   

A. паритет; 

B. девиздік; 

C. валюталық жүйе; 

D. алтын стандарт жүйесі; 

E. валюталық кезеңке. 
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VI Тарау. САҚТАНДЫРУ 

 

6.1 Сақтандырудың экономикалық мәні және мақсаты 

 

Сақтандыру - әлеуметтік, қоғамдық тәуекелділіктерді реттей отырып 

басқарумен, сақтандыру қатынастарының тәртібін, түрлерін және шарттары 

заңдық негіз арқылы реттеумен шектеледі. Нарықтық реформалардың бастапқы 

кезеңдерінде сақтандыру үдерісін анықтайтын ережелер болмады, бұл 

сақтандыру қызметінде тәжірибесі жоқ кӛптеген компаниялардын пайда 

болуына әкелді.  

Ұлттық нарықтағы құрылымдық-атқарымдық сақтандыру қызметтері 

әлеуметтік-экономикалық қатынастардың даму деңгейіне және нарықтағы ӛзара 

қатысушыларға бейімделген заңдық сақтандыру негізінің жағдайына тікелей 

байланысты. Сақтандыру жүйесі азырақ дамыған елдердің заңдарында 

сақтандыру қызметтері нарығын құру және негізгі қатысушылар әрекеті туралы 

түсіндірулер беріледі. Бұл Қазақстанға да қатысты: «Сақтандыру қызметі 

туралы» заңда сақтандыру нарығы құрылымдық-атқарымдық ӛзара 

байланыстары айқын кӛрсетіліп толық анықтамасы келтірілмейді. «Сақтандыру 

қызметі туралы» Қазақстан Республикасы заңының 10-бабына сәйкес 

сақтандыру нарығына қатынасушыларға мыналар жатады: 

- сақтандыру (қайта сақтандырушы) ұйымдары; 

- сақтандыру қоры; 

- сақтандыру агенті; 

- сақтанушы, сақтандырудан пайда алушы; 

- уәкілетті аудиторлық ұйым; 

- сақтандыруға байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге aсырушы ӛзге 

жеке және заңды тұлғалар.   

Бұл институттардың ӛзара іс-қимыл нысандары сақтандыру нарығы 

қосалқы жүйесінің ауқымын, мазмұнын және негізгі міндеттерін баламалы 

түрде кӛрсетуі тиіс: сақтандыру саласындағы мемлекеттік органдар мен 

ұйымдарды, сақтанушылар мен сақтандырушыларды, сақтандыру қызметтері 

инфрақұрылым нарығының объектілерін. Сақтандыру ісінде мемлекеттің 

қатысуы мемлекеттік сақтандыруды дамыту мен сақтандыру бизнесін реттеу 

секілді бағыттарда кӛрінуі тиіс. 

Мемлекеттік сақтандыруға мемлекеттік бюджет пен оның шығыс бӛлігін 

қалыптастыратын қазір заңдық және атқарушы билік органдарының 

қарамағындағы халықтың еңбекпен қамтылмағандарын әлеуметтік қамтамасыз 

етілуін қамтитын әлеуметтік сақтандыру енуі тиіс. Халықтың бұл тобына 

түсетін жәрдемақылар мен жеңілдіктер, олардың қоғамға енгізген еңбек үлесіне 

емес, адамдардың бұл санатының тек мұқтаждық және еңбекке жарамсыздық 

дәрежесімен анықталады. Сақтандыру тӛлемдерін қоғамның барлық жұмысқа 

жарамды мүшелері мен жұмыс берушілердің сақтандыру жарналарынан 

жиналған қаражаттан тӛлеу қажет. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру бүкіл 
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халық үшін міндетті болуы тиіс. Мемлекеттің міндетті ісі- кепілділік. 

Сақтандыру тӛлемдеріне кепілдік беру Қорын құру міндетті сақтандырудың 

жаппай және әлеуметті мәнді түрлері бойынша сақтанушылрдың мүдделерінің 

жоғарырақ қорғалуын қамтамасыз етеді. Бұл қордың құрылтайшылары 

Қазақстан Республикасында Үкіметі мен ұлттық банкі болып есептеледі. 

Қатысушылары – сақтандырудың міндетті түрлерін жүзеге асыратын барлық 

сақтандыру ұйымдары.  

Сақтанушыларға мәжбүр болған кепілдікті тӛлемдер Қор арқылы тек, 

сақтандыру ұйымы таратылуға мәжбүр болған жағдайда жүзеге асырылады. 

Мемлекттік әлеуметтік сақтандырудың міндеттілігі - әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне енгізілген адамдарды сақтандыру арқылы қорғауын 

күшейту; кепілдік; сақтандыру жарналарын жинау және қорларды 

қалыптастыру есебінен әлеуметтік кӛрсетілетін қызметтерді қаржыландыру 

үшін ресурстарды шоғырландыруға бағдарланған экономикалық; 

инвестициялық – уақытша еркін ақша қаражаттарын мемлекеттік қарыздар, 

кәсіпорындар акцияларына, банкінің бағалы қағаздарына және басқа қаржы 

құралдарына жұмсаудан пайда алу есебіне сақтандыру қорларын арттыруға 

бағыттау; реттеу – сақтандыру тәуекелдіктерін бӛлу міндеттерін орындау 

қажеттілігінен туындаған. Жалпы нарықтың анықтамасына және оның ішінде 

сақтандаруға сәйкес оның құрамына сақтандыру ұйымдары мен компаниялар, 

серіктестіктер, бәсекелес, сақтандыру делдалдары, сақтандыру жарнасын 

есептеуші мамандар, кеңес берушілер енеді. 

Сақтандыру ұйымның күй – жайын анықтаған кезде басқарудың алдын 

алу әдістерін пайдаланған және объектінің даму баламаларын бағалаған жӛн, 

себебі, бұл ең алдымен күтпеген жағдайдын белгілірін анықтау, оның ішінде 

бір қалыпсыз әдістерді жүргізу дамуды болжауды әзірлеудің негізі болады. Бұл 

қиындық нышандарын, жағымсыз құбылыстарды табуға және бар 

мүмкіндіктерді анықтауға жағдай жасайды. 

Сақтандыру ұйымдары сақтанушылардың, сақтандырушылардың ӛскелең 

талаптарына жауап беретін ӛзін-ӛзі реттеудің жетілдірілген мӛлшеріне әсер ету 

мүмкіндігі артықшылық болып табылады. Егер ӛзін-ӛзі реттейтін сақтандыру 

ұйымына немесе бірлестікте мүшелік міндетті болса, бәсекелестікті шектеу 

қауіпі туындайды. Ӛзін-ӛзі реттейтін ұйымдар бір қалыпсыз даму заңдарына 

бағынады, ӛйткені олардағы ӛрісінің орналасуы тұрақты да, ӛзгермелі де, 

уақытша болуы мүмкін, алайда ӛзара байланыс жүйесінде ажырағысыз және 

іске асырылғыш болады. Ұйымның мақсатқа сай жаңа сапалы бӛліктерді қайта 

жасауға қабілеттілігі ӛзін-ӛзі реттейтін ұйымдардың икемділігін, кӛнгіштігін, 

бейімделушілігін сипаттайды. Бұл ұйымдар бейкоммерциялық ұйымдар болып 

есептеледі, олардың қызмет ету кӛздері болып демеушілердің жарналары, 

мемлекеттік ӛкімет органдарының, басқарма, жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

органдарының кӛмектері мен қолдаулары және басқа қайырымдылықтар 

саналады. Ал олардың қызметі, оларды құру нысандары тағы басқа ӛзін-ӛзі 

реттейтін ұйымдар туралы ережелерді ескеріп, сондай-ақ сақтандыру 
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заңдарымен және сақтандыру нарығының ерекшелік шарттарымен анықталады. 

Сақтандыру нарығындағы ұйымдардың қатарына сақтандыру нарығының 

кәсіптік қатысушыларын біріктіретін мемлекеттік емес бейкоммерциялық  

ұйымдарды жатқызуға болады. Сақтандырушылар, делдалдар, сақтандыру 

агенттері, актуарийлердің ӛзін-ӛзі реттейтін ұйымдардың, яғни экономиканың 

бір саласындағы бір немесе әр түрлерінің қызметін жүзеге асыратындардың тез 

пайда болатынын шамалауға болады. Қызмет ету мақсаты, кез келген басқа 

бірлестіктегі сияқты – оған қатысушылардың мүдделерін қорғау және 

сақтандыру саласын дамыту болып табылады. 

Сақтандыру — қоғамның экономикалық қатынастарының айрықша 

аясын бейнелейтін кӛне категорияларының бірі. Сақтандыру аясы адам 

ӛмірінің, ӛндірістік және әлеуметтік-экономикалық қызметтің барлық жағын 

қамтиды. Сақтандыруға түрткі болатын басты себеп - бұл ӛндіріс пен адам 

ӛмірінің қауіп-қатерлі сипаты. Сондықтан ӛндіріс процестерін жалғастыру, 

азаматтардың жекелеген санаттарының ӛмір тіршілігі мен әл-ауқатын қолдап 

отыру мақсатында оларды сатып алу үшін қоғамның, жеке ӛндірушілердің, 

олардың топтарының (салалық және аумақтық аспектілерде) натуралдық-заттай 

босалқы қорларын да немесе резервтерін де, сондай-ақ ақша ресурстарын да 

кіріктіретін қажетті қаражаттары болуы тиіс. Мұндай ақша қаражаттары әдетте 

резерв және сақтандыру қорлары түрінде  қалыптасады. 

Сақтандырудың мақсаты қоғамдық үдайы ӛндірістің үздіксіздігін 

қамтамасыз ету үшін азаматтарды, мүліктерді, ӛндіріс процестерін қоғамдық 

және ұжымдық қорғау болып табылады. 

Сақтандыру категориясы үшін мына белгілер оған тән болып келеді: 

1) қатынастардың ықтималдық сипаты; 

2) қатынастардың тӛтенше (жай емес) сипаты (кез келген ауқымда -

мемлекеттік, аймақтық деңгейде, кәсіпорын немесе оның бӛлімшесі, жеке адам 

деңгейінде). 

Сақтандыру категориясының қаржы категориясымен ортақ өзгеше 

белгілері бар: 

 сақтандыру қатынастарының ақшалай сипаты; 

 сақтандырудың қоғамдық ӛнімнің құнын қайта бӛлуге қатысуы; 

 оның іс-қимылы ақша қорларын жасап, пайдаланумен қосар-ланып 

отырады; 

 сақтандыру қатынастарының бір бӛлігінің міндетті сипатынын болуы; 

 ақша қорларын жасап, пайдалану кезіндегі сақтандыру баламалығы 

барлық жағдайда бола бермейді (қатынастардың баламасыздығы). 

Сақтандыру шеңберінде мемлекет сақтандыру ресурстары меншігінің 

субъектісі болып келетіндіктен сақтандыру жалпы мемлекет қаржысының 

құрамды бӛлігі болып табылады, қалған барлық жағдайда сақтандыру ісін 

(қызметті, бизнесті) экономикалық жүйе шеңберіндегі айрықша сақтанушыға 

немесе оның қайта бӛлу процестерін жүзеге асыратын арнаулы қаржы-несие 

институты ретінде қарауға болады. 
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Сақтандырудың экономикалық мәні барлық қатысушылардың тӛлемдері 

есебінен оқыс оқиғаға ұшырағанға кӛмек кӛрсетілетіндігінде. Демек, 

сақтандыру — қолайсыз құбылыстар мен күтпеген оқиғалар болған кезде жеке 

және заңды тұлгалардың мүліктік мүдделерін қорғау және оларға материалдық 

зиянды тӛлеу үшін мақсатты ақша қорларын құру және пайдалану жәніндегі 

қайта бӛлгіштік қатынастардың айрықша аясы. 

 

6.2 Сақтандырудың негізгі функциялары және әдістері 

 

Сақтандырудың экономикалық мәніне бұл категорияның қоғамдық 

арналымының кӛрінісі ретінде оның бӛлу, ӛтемдік, жинақтық және бақылау 

функциялары сай келеді. 

Бөлу функциясы: бұл функцияның ӛзгешелігі қайта бӛлу ретінде кӛрінуі. 

Ол алдын алу функциясына, мысалы, алдын алу шараларын қаржыландыру 

жолымен сақтандыру жағдайының бӛлу мүмкіндігін жоюға бүгіледі. Жеке 

басты сақтандыруда бӛлу функциясы сақтандырудың тиісті түрлерінің 

жинақтық функциясына бүгіледі. 

Бақылау функциясы сақтандыру тӛлемдерін жұмылдыруды және 

сақтандыру қорын қатаң мақсатты пайдалануды қамтамасыз етуге байланысты 

болатын тараптардың нақты қатынастарында кӛрінеді. 

Соңғы уақытта бірқатар зерттеушілер сақтандыру экономикалық 

категориясын сипаттау үшін тәуекелдік функциясын қарауды ұсынады, ӛйткені 

сақтандыру тәуекелі сақтандырудың негізгі айналымымен - қолайсыз 

оқиғалардан болған зиянның орнын толтырумен байланысты. 

Сақтандыру қатынастарының бір бӛлігінің салыстырмалы жалпы 

бағыттылығы мен (кең арналымдағы резервтік қорларды пайдалана отырып) 

қоғамдық қорғаудың жүйесі арқылы тиісті ақша қаражаттарының айналымы 

болады. Бұл қатынастар мен қорлар байланысы және жалпы ұлттық сипаты бар 

тӛтенше уақиғаларды ескертуге және жоюға бағытталған. Мұндай жағдайларда 

тұрақты жұмыс істейтін қорлардан басқа (жалпы мемлекеттік материалдық 

резервтерден, Үкіметтің резервтік қорларынан) кәсіпорындардың, ұйымдардың, 

халықтың ерікті қайырымдылықтары есебінен қосымша қаражаттар 

жұмылдырылуы мүмкін. Бұл қорлар халыққа, ӛндіріс пен инфрақұрылымның 

объектілерін жаңғыртуға, экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру жӛніндегі 

шараларды жүзеге асыруға келтірілген зиянды етеуге пайдаланылады. 

Қатынастырдың екінші бӛлігінің біршама тар арналымдағы қорларды  

әлеуметтік қорлар мен әлеуметтік қамсыздандыру қорын жасап, пайдалана 

отырып, азаматтардың әлеуметтік жағдайын қорғауға бағыттылығы болады. 

Бұл қатынастардың іс-әрекеті халықты әлеуметтік қорғаудың қажеттігімен 

байланысы. 

Үшінші бӛлік қатынастардың тұйық аясын пайдалана отырып және 

олардың осы жиынтығы шегінде бұл қатынастардың баламалылығына жете 

отырып, адамдардың денсаулығы мен әл-ауқатын, олардың мүлкін, сонымен 
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бірге шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүлкін сақтандыру қорғау 

жӛніндегі қатынастар болып табылады. Бұл — жалпы сақтандыру мен ӛмірді 

сақтандыру және шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін мүлікті сақтандыру. 

Сақтандырудың жалпы жүйесінің салыстырмалы дербес бӛлігі 

медициналық сақтандыру болып табылады. 

Сақтандыру кезінде сақтандыру резервтері мен қорларын 

қалыптастырудың екі негізгі әдісі қолданылады, олар: бюджеттік және 

сақтандыру әдістері. 

Қаржыларды қалыптастырудың бюджеттік әдісі бюджеттердің 

қаражаттарын, яғни бүкіл қоғамның қаражаттарын пайдалануды болжайды. 

Сақтандыру әдісі қорларды шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 

халықтың жарналары есебінен жасауды алдын ала қарастырады; жарналардың 

мӛлшері және оларды тӛлеудің тәртібі сақтандырудың түріне қарай немесе 

заңмен не сақтандыру қатынастарының қатысушылары арасындағы арнайы 

келісім шартпен анықталады. 

Сақтандыру қатынастарының бірінші бӛлігінде — қоғамдық қорғауда 

бюджеттік әдіс пайдаланылады, екінші бӛлікте - әлеуметтік сақтандыруда — 

қос әдіс, үшінші бӛлікте — жалпы сақтандыру мен ӛмірді сақтандыруда тек 

сақтандыру әдіс пайдаланылады. 

Ірі апаттар мен нәубеттердің зардаптарын жою женіндегі шараларды 

қаржыландыру үшін қайырымдылық қайыр кӛрсету алымы немесе белгілі бір 

уақиға шалмаған қатысушылар арасында қаражаттарды бӛлу сияқты кӛмекші 

әдістер қолданылуы мүмкін. Сонымен бірге, ӛзін-ӛзі сақтандыру негізінде ақша 

қаражаттарын немесе материалдық босалқы қорларды қалыптастыру әдісі де 

болуы мүмкін. Мұндай әдіс ауыл шаруашылығында (босалқы қорлар – жем 

шӛп, тұқым, отын және тағы басқа қорлар), материалдық ӛндіріс аясының 

кәсіпорындарында (шикізаттың, шала фабрикаттардың, басқа материалдардың 

босалқы қорлары) қолданылады; азаматтардың жекеше жинақ ақшалары 

олардың сақтандыру босалқы қорлары ретінде қаралуы мүмкін. 

Сақтандыру экономикалық категориясының материалдық - ақшалай 

иелері сақтандыру қорлары бола алады, олар қоғамдық ұдайы ӛндірістің 

элементтері, сақтандыру қатынастары қатысушыларының жарналары, 

мемлекеттік бюджет қаражаттары, қаражаттардың ерікті аударымдары, қайыр 

кӛрсету және сақтандыру қатынастары қатысушыларының тарапынан болатын 

бірқатар басқа айрықшалықты тӛлемдер есебінен қалыптасатын ақшалай 

немесе материалдық қаражаттардың резервтері болып табылады. 

Сақтандыру қорлары — қоғамның ұлттық шаруашылығындағы сан алуан, 

алдын ала болжануы мүмкін емес жайттардан сақтандыруға арналған қоғамның 

резерв қорлары жүйесінің қажетті құрамды бӛлігі. 

Мүліктік мүдделерді қорғауды, материалдық зияннан сақтандыруды және 

оның орнын толтыруды сақтандыруды жүзеге асыратын сақтандыру қоры 

материалдық немесе ақша қорлары нысанында жасалады. Сақтандыру 

қорларында қоғам мүшелерінің ұжымдық және жеке мүдделері қорғалады, 
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олардың тіршілік әрекетінің сан қырлы экономикалық және әлеуметтік 

аспектілері кӛрінеді. 

Сақтандыру қорларының басқа қорлардан ерекшелігі: олар алдын ала 

тұтыну қорларына да, жинақтау қорларына да жатпайды. Ол — табыс ретінде 

тұтынылмайтын және қорлануға міндетті қызмет етпейтін табыстардың бірден-

бір бӛлігі. 

Нарықтық экономикада сақтандыру қатынастарының едәуір бӛлігі 

коммерциялық қатынастар болып табылады. Ең алдымен бұл жалпы 

сақтандыру мен ӛмірді сақтандыру категориясына қатысты, бұлардың 

қызметтер кӛрсетуі ӛзгеше сақтандыру қызметтерін кӛрсетуге түрленеді және 

мұндай қызметтер кӛрсетудің еркін нарығына сыналады. Бұл қызметтер 

кӛрсетудің бағасы сақтандыру тарифтері мен жарналары түрінде болады. 

Сақтандыру қызметтерін кӛрсетуге сұраным олардың, сапасымен және бағаның 

деңгейімен анықталады. 

Клиенттерді тарту үшін сақтандыру ұйымдары клиентураға қызмет 

кӛрсетуді жақсартады, қызметтер кӛрсетудің ассортиментін кеңейтеді, 

ысыраптар мен зияндарды ӛтеу жӛніндегі кепілдіктерді арттырады. 

Сақтандырылушылардың жарналары есебінен жасалынатын сақтандыру 

қорлары белгілі бір уақытта тікелей арналымында сақтандыру тӛлемдерін тӛлеу 

үшін (сақтандыру жағдайының болу немесе ықтималдық сипатына қарай оның 

пайда болмау мезетіне дейін) пайдаланылмауы мүмкін. Мұндай жағдайларда 

сақтандыру қорларының қаражаттары қосымша табыс алу үшін коммерциялық 

айналымға жіберілуі мүмкін. Ӛз кезегінде, бұл табыстардың бір бӛлігін 

тапсырыскерлерді тарту үшін сақтандыру қызметтерін кӛрсетудің бағасын 

тӛмендетуге бағыттаған орынды. Сақтандыру ұйымдарының осыған ұқсас 

операциясы сақтандыру нарығында пайдалырақ, шарттарда қолайсыз түрлі 

жағдайлардың салдарлары кезіндегі ысыраптар мен залалдардан қашқысы 

келмейтін тапсырыскерлерді тарту жӛніндегі бәсекенің пайда болуына 

жәрдемдеседі. 

Экономиканың нарықтық қатынастарға кӛшуі, кәсіпкерлік қызметтің 

дамуы, тауар мен айырбас шеңберінің, шаруашылық жүргізуші субъектілер 

арасындағы ӛзара келісімшарт міндеттемелерінің кеңеюі сақтандыру арқылы 

болатын кепілдіктердің берік жүйесін талап етеді. Тек сақтандыру негізінде 

ғана материалдық игіліктерді ӛндіру, бӛлу, айырбастау және тұтыну процесінде 

пайда болатын қоғамдық және жеке мүдделерді қорғау мүмкін болады. 

Ӛтпелі экономика жағдайындағы сақтандыру институтының ерекше 

маңыздылығы бірқатар факторлармен айқындалады. 

Біріншіден, мемлекет тарапынан кӛзделген шаралардың сипаты мен 

кӛлеміне карамастан, сақтандыру халық пен ұйымдардың түрлі мүдделерін 

қосымша қорғауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде табиғи және техногендік 

сипаттағы тӛтенше жағдайларды жою жӛніндегі шығыстардың негізгі 

ауырпалығы мүмкіндігі объективті түрде шектеулі болып табылатын 

мемлекеттік бюджетке түседі. 
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Екіншіден, сақтандыру механизмін қазіргі жағдайда пайдалану елдегі 

кәсіпкерлік қызметті жедел дамытуды, Қазақстан экономикасының негізгі 

саласының ерекшеліктерін, оның климаты мен географиялық орналасуы, 

экологиясының деңгейін ескере отырып, ӛндіріс технологиясын жетілдіруді 

камтамасыз етеді. 

Сақтандыру жүйесі республика экономикасының сенімді әрі орнықты 

дамуына, халықты әлеуметтік қорғауды арттыру үшін қосымша негіз жасауға, 

азаматтар мен шаруашылық жүргізуші субъектілерінің мүлкін сақтандыруға 

ықпал етугі тиіс. Сақтандыру мәселесі, медициналық сақтандыруды қоса 

алғанда, әлеуметтік камсыздандырудың мәселелеріне тікелей қатысты. 

Сақтандыру, табыс (пайда) түсіру мақсатымен коммерцияның шектеу 

аяларына қаражаттарды инвестициялау жӛніндегі сақтандыру ұйымдарының 

қызметі сақтандыру ісі ретінде болып кӛрінеді. 

Сақтандыру — сақтандыру ұйымы ӛз активтері есебінен жүзеге асыратын 

сақтандыру тӛлемі арқылы сақтандыру шартында белгіленген сақтандыру 

жағдайы немесе ӛзге де оқиғалар туындаған кезде жеке немесе заңды 

тұлғалардың заңды мүдделерін мүліктік жағынан қорғауға байланысты 

қатынастар кешені. 

Сактандыру процесі сақтандыру шарты негізінде не ӛзара сақтандыру 

қоғамына мүшелік негізінде жүзегс асырылады. 

Сақтандыру шарты бойынша бір тарап (сақтанушы) сақтандыру 

сыйақыларын тӛлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап (сақтандырушы) 

сақтандыру жағдайы пайда болған кезде сақтанушыға немесе оның пайдасына 

шарт жасалған ӛзге де тұлғаға (пайда алушыға) шартта белгіленген соманың 

(сақтандыру сомасының) шегінде сақтандыру ӛтемін тӛлеуге міндеттенеді. 

 

6.3 Сақтандырудың негізгі нысандары 

 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі бойынша мыналар 

сақтандырудың нысандары болып табылады: 

 міндеттілік дәрежесі бойынша - ерікті және міндетті; 

 сақтандыру объектісі бойынша - жеке және мүліктік; 

 сақтандыру ӛтемді жүзеге асыру негіздері бойынша — жинақтаушы 

және жинақтаушы емес. 

Міндетті сақтандыру - заңнамалық актілер талаптарына орай жүзеге 

асырылатын сақтандыру. Ол сақтанушының есебінен жүзеге асырылады. 

Міндетті сақтандырудынң әрбір түрі сақтандырудың жеке (бӛлек) сыныбы 

болып табылады. Міндетті сақтандыру нысаны бойынша әрбір сыныптың 

мазмұны және оны жүргізу жағдайлары бойынша қосымша талаптар 

сақтандырудың осы сыныбын реттейтін заңнамалық актілермен белгіленеді. 

Ерікті сақтандыру — тараптардың еркін білдіруіне орай жүзеге 

асырылатын сақтандыру. 
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Сақтандыру қызметі - сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттарын жасау мен орындауға байланысты 

Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес уәкілетті 

органның лицензиясы негізінде жүзеге асырылатын қызмет. 

Сақтандыру қызметін ұйымдастыру және мемлекеттік реттеу мен 

лицензиялауды жүзеге асыру үшін сақтандыру салаларға жатады. 

Сақтандыру ұйымы бола отырып, кәсіпорын «Сақтандыру қызметі 

туралы» заңға сәйкес іс-әрекет етуге міндетті. Осыған байланысты 

сақтандырудың немесе қайта сақтандырудың және келісім шарты бойынша 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелердің ең жоғары кӛлемі 

меншікті капитал мен сақтандыру резервтерінің 10%-ын құрайды. Тәуекелдікті 

сақтандыруға кәсіпорын алатын кӛлемдердің әлеуетін кӛбейту мақсатымен, 

сондай-ақ алапаттық сипаттағы уақиғалар кезінде тӛлем қабілетсіздігі 

тәуекелдігін болдырмау үшін жетекші халықаралық қайта сақтандыру 

ұйымдарына тәуекелдіктерді ішінара қайта сақтандыру практикасы жүзеге 

асырылады. 

Сақтандырылған мүліктің түріне немесе тобына қарай сақтандарудың 

мынадай түрлерін ажыратады: ауыл шаруашылығы дақылдарын, малдарды, 

құрылыстарды, мемлекеттік, жеке меншік, кооперативтік кәсіпорындардың, 

қоғамдық ұйымдардың мүлкін, кӛлік құралдарын, қаржылық тәуекелді (соның 

ішінде банк салымдары мен банк операцияларын, бағалы қағаздар нарығында 

операцияларды), жүктерді, мұнай операцияларын (мұнай шығару, оны ӛңдеу 

және тасымалдау жӛніндегі) және сақтандару. Мүліктік сақтандыруға міндетті 

нысанда кӛліктің барлық түрімен тасу жасалғанда тасымалдаушының 

жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауаптылығы мен автокӛлік 

иелерінің азаматтық-құқықтық жауаптылығы сақтандырылады. 1996 жылдан 

бастап ауыл шаруашылығы ӛндірісін: кӛп жылдық екпелерді, ауыл 

шаруашылығы малдарын, жылжымалы және жылжымайтын мүліктерді, ауыл 

шаруашылығы ӛнімдері мен тауарларын қолайсыз табиғат-климат 

жағдайларынан, эпизотиялардан және басқа дүлей апаттардан міндетті 

сақтандыру қайта қалпына келтірілді. 

Өмірді сақтандыру — азаматтардың ӛмірін, денсаулығын, еңбек 

қабілеттігін және жеке басына байланысты ӛзге де мүдделерін залалдан 

қорғаудың нысаны, ол жеке басты және әлеуметтік сақтандыру қызметтерінің 

кӛмегімен жүзеге асады. 

Ӛмірді сақтандыру сақтандырылушы қайтыс болған немесе ол 

сақтандыру мерзімі біткенге дейін немесе сақтандыру шартында белгіленген 

жасқа дейін ӛмір сүрген жағдайда сақтандыру тӛлемін жүзеге асыруды 

кӛздейтін жеке басты сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылады. 

Аннуитеттік сақтандыру сақтандырылушы белгілі бір жасқа жеткен, 

еңбек қабілетін (жасына, мүгедектігіне байланысты, науқастығына 

байланысты) жоғалтқан, асыраушысы қайтыс болған, жұмыссыз қалған 

жағдайларда немесе сақтандырылушының жеке табыстарының кемуіне немесе 
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одан айырылуына әкеліп соққан ӛзге де жағдайларда зейнетақы немесе рента 

түрінде кезең - кезеңімен сақтандыру тӛлемдерін жүзеге асыру кӛзделетін жеке 

басты сақтандыру түрлерінің жиынтығы болып табылады. 

Жеке басты сақтандырудың сан алуан түрлері бар: ӛмірді аралас 

сақтандыру, балаларды сақтандыру, некені сақтандыру, шаруашылық 

жүргізуші субъектілер есебінен олардың қызметкерлерін сақтандыру, әуе, темір 

жол, теңіз, ішкі су және облысаралық, халықаралық автомобиль кӛлігінің 

жолаушыларын сақтандыру. 

Жеке басты сақтандырудың аталған түрлері жолаушыларды 

сақтандырудан басқасы ерікті нысанда жүргізіледі. Міндетті нысанда сондай-ақ 

кӛлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтык, жауаптылығы, әскери 

қызметшілердің жеке құрамы, ішкі істер органдарының, ұлттық қауіпсіздік, 

салық қызметі қызметкерлері сақтандырылады. 

Сақтандырудың экологиялық тәрізді түрі жіктемеде аралық жағдайда 

болады: ол жеке басты жәнс мүліктік, міндетті және ерікті болуы мүмкін. 

Сақтандыру қатынастарының бұл бӛлігінің баяндалған ерекшеліктері 

мүлікті жӛне жеке басты сақтандыру ӛзіндік ӛзгешелігі бар дербес 

экономикалық категория ретінде болып танылады деп түйін жасауға мүмкіндік 

береді. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру — азаматтарды еңбек ету қабілетін 

жоғалтуына және (немесе) жұмысынан айрылуына, сондай-ақ асыраушысынан 

айрылуына байланысты кірістің бір бӛлігін ӛтеу үшін мемлекет 

ұйымдастыратын, бақылайтын және кепілдік беретін шаралардың жиынтығы, 

азаматтарды әлеуметтік қорғаудың мемлекет жүзеге асыратын нысандарының 

бірі. Алайда бұл екі жүйенің арасындағы айырмашылық азаматтардың еңбек 

қызметіне қатысты және еңбекке жарамсыздар үшін қорларды қалыптастыру 

әдістерімен қаланған. 

Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік сақтандыру ка-

тегорияларының іс-әрекетінің объективті қажеттігі ұлғаймалы ұдайы ӛндіріс 

процесінің, атап айтқанда, оның құрамдастарының бірінің — жұмыс күшінің 

ұдайы толықтырылуының талаптарынан туындайды. Ұдайы ӛндірістің бұл түрі 

үшін қаражат-шектеулілігі жағдайында әлеуметтік тӛлемақыларды ӛн бойы 

индексациялап отыру қажеттігін тудырды. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан зейнетақы реформасының негізіне 

қойылған екінші қағидаттың іс-әрекетіне негізделген жүйе сипатталтын 

жолдары. 

1) зейнетақымен қамтамасыз етуді мемлекеттік реттеу; 

2) зейнетақы қорын қалыптастыруға қатысқан 30 жастан тӛмен емес 

азаматтар үшін ең аз белгілінген күн кӛріс минимумын сақтау жӛніндегі 

мемлекеттің кепілдіктері; 

3) зейнетақы жинақ ақшасын және әлеуметтік қамсыздандырудың басқа 

нысандарын межелеу; 
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4) зейнетақы қорланымдарын қалыптастыруға еңбек етуге қабілетті 

жастағы барлық азаматтардың міндетті қатысуы; 

5) еңбек етуге қабілетті азаматтардың қартайғанда ӛзін зейнетақымен 

қамсыздандыруы үшін және жауапкершілігі; 

6) инвестициялаудың тиімділігін жӛне зейнетақы жинақ ақшасының 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

7) жинақтаушы зейнетақы қорларындағы қорланымдарға азаматтардың 

мұралану құқығын белгілеу; 

8) қосымша ерікті зейнетақымен қамсыздандыруға азаматтарға құқық 

беру; 

9) зейнетақы жинақ ақшасын экономикаға инвестициялау, бұл оның 

дамуына жәрдемдеседі. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру төмендегідей түрлерге бөлінеді: 

 еңбек ету қабілетін жоғалытқан жағдай; 

 асыраушысынан айрылған жағдай; 

 жұмысынан айрылған жағдай; 

Мыналар міндетті әлеуметтік сақтандырудың негізгі қағидаттары 

болып табылады: 

Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы 

заңнамасын сақтау мен орындаудың жалпыға бірдейлігі; 

 әлеуметтік тӛлемдерді қамтамасыз ету үшін қолданылатын шараларға 

мемлекеттің кепілдік беруі; 

 міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысудың міндеттілігі; 

 заңға сәйкес әлеуметтік аударымдарды әлеуметтік тӛлемдерге 

пайдалану; 

 әлеуметтік тӛлемнің кӛзделген шарттар бойынша міндеттілігі; 

 әлеуметтік тӛлемдердің мӛлшерін саралау. 

Жұмыс істейтін қызметкерлерді қоспағанда, қызметкерлер, Қазақстан 

Республикасының аумағында тұрақты тұратын және табыс келтіретін қызметті 

жүзеге асыратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды қоса алғанда, 

ӛзін- ӛзі жұмыспен қамтыған адамдар міндетті әлеуметтік сақтан-дырылуға 

тиіс. 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес арнаулы салық 

режімі қолданылатын ӛзін-ӛзі жұмыспен қамтыған адамдар үшін олардың ӛз 

пайдасына тӛлейтін әлеуметтік аударымдардың мӛлшері белгіленген. 

Еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайда әлеуметтік тӛлем ӛзі үшін 

әлеуметтік аударымдар жүргізілген міндетті әлеумсттік сақтандыру жүйесіне 

қатысушыға, әлеуметтік тӛлем алуға ӛтініш берген уақытта жұмысы 

тоқтатқанына немесе істеп жатқанына қарамастан тағайындалады. 

Еңбек ету қабілетінен айрылған жағдайда ай сайынғы әлеуметтік 

тӛлемдердің мӛлшері әлеуметтік аударымдар объектісі ретінде ескерілген 

соңғы жиырма тӛрт ай ішіндегі табыстың заңнамалық актіде белгіленген ең 
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тӛменгі жалақының ӛскен пайызын шегергендегі орташа айлық мӛлшерін 

табысты алмастырудың, еңбек ету қабілетінен айрылу мен қатысу ӛтілінің 

тиісті коэффициенттеріне кӛбейту арқылы айқындалады. 

Бұл ретте табысты алмастыру коэффициенті — 0,6 болады. 

Еңбек ету қабілетінен айрылу коэффициенті: жалпы еңбек ету қабілетінен 

айрылу дәрежесі сексеннен 100 пайызға дейін дейін болатын еңбек ету 

қабілетінен айрылған адамдар үшін — 0,7; жалпы еңбек ету қабілетінен айрылу 

дәрежесі алпыстан сексен пайызға дейін болатын еңбек ету қабілетінен 

айрылған адамдар үшін — 0,5; жалпы еңбек ету қабілетінен айрылу дәрежесі 

отыздан алпыс пайызға дейін болатын еңбек ету қабілетінен айрылған адамдар 

үшін — 0,3. 

Қатысу ӛтеуінің коэффициенті міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің 

ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушысы үшін: алты айдан кем 

болғанда — 0,1; алты айдан он екі айға дейін — 0,7; он екі айдан жиырма тӛрт 

айға дейін — 0,75; жиырма тӛрт айдан отыз алты айға дейін - 0,85; отыз алты 

айдан қырық сегіз айға дейін — 0,9; қырық сегіз айдан алпыс айға дейін - 0.95; 

алпыс және одан да кӛп айларға — 1,0 болады. 

Алушы жасына қарай зейнетақы тӛлемдерін алуға құқық беретін жасқа 

жеткен кезде еңбек ету қабілетінен айрылу жағдайында берілетін әлеуметтік 

тӛлемдер тоқтатылады. 

Қайтыс болған (сот хабар-ошарсыз кетті деп танылған немесе қайтыс 

болды деп жариялаған) асыраушының — ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар 

жүргізілген міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушысының мына 

отбасы мүшелері асыраушысынан айрылған жағдайда әлеуметтік тӛлемдер 

тағайындалуға және алуға құқылы: 

1) он сегіз жасқа толмаған болса, олар он сегіз жасқа толғанға дейін 

мүгедек болып қалса, осы жастан асқан балалары, аға-інілері, апа-сіңлілері мен 

немерелері. Бұл ретте аға-інілерінін, апа-сіңлілері мен немерелерінің еңбек 

етуге қабілетті ата-аналары болмаған немесе олар ата-аналарынан алимент 

алмаған жағдайда. Егер жоғарыда аталған адамдар жалпы орта, бастауы кәсіби 

білім беретін оқу орындарының орта кәсіби және жоғары кәсіби білім беретін 

күндізгі нысанында оқыған жағдайда, әлеуметтік тӛлем оқу орнын бітіргенге 

дейін беріледі; 

2) жасына және еңбек қабілеттілігіне қарамастан, ата-анасының біреуі 

немесе жұбайы, не атасы, әжесі, аға-інісі нсмесе апа-сіңлісі, егер ол қайтыс 

болған асыраушысының бір жарым жасқа толмаған балаларын, аға-інілерін, 

апа-сіңлілерін немесе немерелерін күтіп-бағумен айналысатын болса. 

Ӛздері үшін міндетті әлеуметтік аударымдар жүргізілген ата-ананың — 

міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушының қамқорлығынсыз 

қалған балаларға тағайындалған әлеуметтік толемдер заңнамалық актіге сәйкес 

айрылып қалған әрбір ата-ана үшін асырап алушыға, қорғаншыға (қамкоршыға) 

тӛленеді. 
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Бала кезінен I немесе II топтағы мүгедектер деп танылған адамдарға 

әлеуметтік тӛлемдер мүгедектік белгіленген мерзімге тағайындалады. 

Қайтыс болған асыраушысының асырауында болған, асыраушысынан 

айрылған жағдайда әлеуметтік тӛлем тағайындалуына және алуға құқығы бар 

отбасының барлық мүшелеріне бір әлеуметтік тӛлем тағайындалады. 

Асыраушысынан айрылған жағдайда ай сайынғы әлеуметтік тӛлемдердің 

мӛлшері әлеуметтік аударымдар объектісі ретінде ескерілген соңғы жиырма 

тӛрт ай ішіндегі табыстың заңнамалық актіде белгіленген ең тӛменгі 

жалақының жеткен пайызы шегерілген орташа айлық мӛлшері табысты 

алмастыру, асырауындағылар санының және қатысу ӛтілінің тиісті 

коэффициенттеріне кӛбейту арқылы айқындалады. 

Асырауындағылар санының коэффициенті міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушы 

қайтыс болғанға дейін асырауында болған адамдар санына қарай айқындалады 

және асырауында бір адам болса — 0,4, екі адам болса — 0,5, үш адам болса — 

0,6, асырауында тӛрт және одан да кӛп адам болса — 0,8 болады. 

Бұл ретте табыстарды алмастыру коэффициенті мен қатысу ӛтілінің 

коэффициенті Міндетті әлеуметтік сақтандыру заңына сәйкес есептеледі. 

Жұмысынан айрылған жағдайда берілетін әлеуметтік тӛлем жұмыспен 

қамту мәселелері жӛніндегі уәкілетті органға адам жұмыссыз ретінде тіркеуге 

ӛтініш берген күннен бастап тағайындалады және оның мӛлшері әлеуметтік 

аударымдар объектісі ретінде ескерілген соңғы жиырма тӛрт ай ішіндегі 

табыстың орташа айлық мӛлшерін тиісінше табысты алмастыру 

коэффиценттеріне және қатысу ӛтілінің коэффициенттеріне кӛбейту арқылы 

тағайындалады. Бұл ретте кірісті алмастыру коэффиценті — 0,3 болады, ал 

қатысу ӛтілінің коэффициенті аталмыш заңына сәйкес есептеледі. 

Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінс қатысушы үшін әлеуметтік 

аударымдар жүргізілген жағдайда, оның жұмысынан айрылуы бойынша 

әлеуметтік тӛлемдерді күнтізбелік есептеумен алғанда: 

 алты айдан он екі айға дейін — кемінде бір ай үшін; 

 он екі айдан жиырма тӛрт айға дейін — екі ай бойы; 

 жиырма тӛрт айдан отыз алты айға дейін — үш ай бойы; 

 отыз алты айдан жоғары — тӛрт ай бойы алуға құқығы бар. 

Ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне қатысушы жүмысынан айрылуы бойынша әлеуметтік 

тӛлемдер алып тұрса, бірақ жұмысына орналасуына байланысты жұмысынан 

айрылуы бойынша әлеуметтік тӛлемдер алу құқығынан айрылған жағдайда, 

кезекті әлеуметтік тӛлемдер жұмысынан айрылуы бойынша әлеуметтік тӛлем 

алған әрбір айы үшін міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің әлеуметтік 

аударымдар жүргізілген мұндай қатысушысы үшін он екі ай шегеруді негізге 

ала отырып тағайындалады. 

Дүниежүзінің кӛптеген елдерінде жұмысынан айрылғанда әлеуметтік 

қорғау шаралары қолданылады. Бұл шаралар қызметкерлердің еңбек 
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қызметінен жоғалтқан табыстарына ӛтем-ақы тӛлеудің ер түрлі әдістерін 

кіріктіреді; олардың біліктілігін, жұмыс ӛтіліне, жұмысынан айрылу 

себептеріне, отбасының табысы деңгейіне және тағы басқа байланысты 

саралануы мүмкін. Тиісінше, жұмысынан айрылғандарға тӛлемақылар үшін 

қорларды қалыптастырудың әдістері, бұл қорлардың деңгейі және олардан 

тӛленетін тӛлемақылардың мезгілдері ажыратылады. 

Жұмысынан айрылғандар қысқартылғандар және жұмыссыздар 

мәртебесіне бӛлінуі мүмкін. Бірінші жағдайда жаңа жұмыс іздеу кезінде 

(белгілі бір мезгілде) орташа жалақысының, жұмыс ӛтілінің сақталуына рұқсат 

етіледі, әлеуетті жұмысқа орналастыруды басқа мүмкіндіктері болуы мүмкін. 

Жұмыс іздеуші, жұмыспен қамтудың мемлекеттік қызметінде тіркелген 

және ӛзінің біліміне, кәсібіне, еңбек машығына сай келетін жұмыс алуға нақты 

мүмкіндігі жок еңбекке жарамды азаматтар жұмыссыздар деп саналады. 

Жұмыссыздарға жұмыссыздық бойынша берілетін жәрдем-ақылар 

тӛленеді. Жәрдемақы жұмыссыз ретінде тіркелген мезеттен жұмысқа 

орналастыру туралы мәселе шешілгенгс дейін, бірақ заңнамамен белгіленген 

мезгілден аспайтын уақытқа тӛленсді. 

Басқа елдерде жұмысынан айрылғанда әлеуметтік қолдауды 

қаржыландыру үшін қаражаттарды қалыптастырудың әр түрлі механизмдері 

қолданылады. Бірақ негізінен жүмыссыздық бойынша жәрдемақыларды 

(зейнетақыларды) қаржыландыру еңбек ақы тӛлеу қорынан жұмыс 

берушілердің сақтандыру жарналары есебінен жүргізіледі. Мұқтаж адамдарда 

жұмыссыз мәртебесі болмаған жагдайда (мысалы, ӛтілі бойынша) олар 

әлеуметтік кӛмекті кӛбінесе жергілікті бюджеттер немесе қайырымдылық 

қорларынан алады. Жұмыссыз мұқтаж адамдарды қолдаудың тап осы нысаны 

Қазақстанда 1999 жылдан бастап Халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу 

қоры қайта ұйымдастырылғаннан кейін қабылданған болатын. Бұл акция 

мемлекеттің қаржы ресурстарын басқаруды жүргізіліп отырған 

орталықтандыру жағдайында амалсыз акция болып табылады. 

Жұмысынан айрылғанда әлеуметтік қолдаудың ерекше ӛзгешеліктері 

оның уақытша сипаты, харакетшіл халыққа бағдарлануы, мұқтаж адамдардың 

ӛздерінің меншікті мәселелерін шешуге қатысуы, яғни ӛзін-ӛзі қолдау 

элементтерінің барлығы болып табылады. 

Қордың активтері әлеуметтік аударымдар тӛлеу мерзімін ӛткізіп алғаны 

үшін алынған ӛсімпұл, қордың қызметін қамтамасыз етуге арналған 

комиссиялық сыйақылар шегерілген инвестициялық кіріс, заңнамада кезделген 

ӛзге де кӛздер есебінен кұралады. Олар әлеуметтік тӛлемдерді жүзеге асыруға, 

тізбесін Үкімет айқындайтын қаржы құралдарына орналастыруға, артық 

тӛленген әлеуеметтік аударым сомалары мен ӛзге де қате есептелетін 

қаражатты қайтаруға пайдалана алады. 

Міндетті мемлекеттік әлеуметтік сақтандырумен қатар мемлекеттік емес 

зейнетақылық сақтандыру зейнетақы келісімшартына сәйкес қызметкерлердің 

және (немесе) олардың жұмыс берушілерінің ерікті жарналары есебінен 
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қосымша зейнетақыны қалыптастыру арқылы және мамандырылган 

мемлекеттік емес зейнетақы қорлары арқылы зейнстақыларды тӛлеу жолымен 

азаматтарды әлеуметтік қорғаудың қатынастары қолданылады. 

Қорланымдардың ынтымақтастығы негізіндегі жүйеден дербес 

қорланымдардың жүйесіне кӛшу кезеңі еңбегі сіңген зейнетақыларды алуға 

шыққан зейнеткерлердің құқықтарын сақтауды талап ететіндігімен, сонымен 

бірге зейнеткерлік алдындағы жастағы кӛптеген азаматтардың мемлекеттік 

емес зсйнетақы жүйесінде зейнетақының жеткілікті жинақ ақшасын 

қордалаудың мүмкін еместігімен сипатты болып отыр. Сондықтан шыққан 

зейнеткерге мемлекеттік зейнетақы қорларынан алатын зейнетақыларының 

мӛлшерінің сақталуына мемлекет кепілдік береді. Зейнетақы реформасы 

басталғаннан кейін зейнеткерлікке шыққан азаматтардың мемлекеттік 

зейнетақыларының мӛлшері мемлекеттік емес зейнетақы жүйесінде олардың 

мүмкін болатын қатысу жасының санына үйлесімді түрде қысқаратын болады. 

Медициналық сақтандыру — бұл жұмыс берушілердің, азаматтардың 

сақтандыру жарналары мен бюджет қаражаттары есебінен сақтандырылған 

адамдарға зиянның орнын ӛтеу үшін және медицина мекемелерінің 

шығындарының ӛтемақысын тӛлеу үшін ауырған, жарақат алған жағдайда 

денсаулықты қаржыландыру жӛніндегі қатынастар. Ол әлеуметтік бағдарланған 

экономикасы бар елдердің сақтандыру қорғауы тұтас жүйесінің міндетті 

атрибуттарының бірі болып табылады. Мысалы; АҚШ-та «Медикэр» жүйесі — 

егде адамдар үшін, «Медикэйд» жүйесі — кедейлер, жұмыссыздар мен 

мүгедектер үшін; ГФР-де — сырқатты сақтандыру - Медициналық 

сақтандырудың шетелдік жүйелері, әдеттегідей, ӛзін-ӛзі сақтандыру 

қағидатында (жұмыс берушілердің, қызметкерлердің және мемлекеттің 

негізінен тӛменгі әкімшілік буынның қатысуы) жұмыс істейді және нысандары 

мен әдістерінің сан алуандығымен ерекшеленеді. Медиципалық сақтандыру 

қорғаудың ұжымдық (салалық), қоғамдық (мемлекеттік) және және (жекеше) 

жүйелері бар. Медициналық сақтандыру қорларына сақтандыру жарналарын 

тӛлеуде жұмыс берушілердің міндетті қатысуы заңнамада қарастырылған. 

Сақтандыру қорларын қалыптастыру, қызметтер кӛрсету сияқты, 

сақтаушылардың табыстарына, қор мекемесінің мәртебесіне, кейде 

сақтандырылғандардың жасына қарай сараланған. 

Қазақстанда медициналық сақтандыруды ұйымдастырудың белгілі бір 

тәжірибесі жинақталған еді, бірақ жүйені басқару саласының тӛмендігінен және 

жұмылдырылған қаражаттарды мақсатты және тиімді пайдалануды бақылаудың 

жеткіліксіздігінен ол беделін жоғалтқан болатын. 

Медициналық сақтандыру ұйымдастырудың жұмыс істеуі медициналық 

қызмет кӛрсетудің нарығын тудырады, онда бұл қызметтер кӛрсетуді 

жасаушылардың — медициналық мекемелердің, олардың қызметкерлерінің, 

жеке машықтанушы дәрігерлердің нақтылы бағалауы болатын ӛз еңбегінің 

саны мен сапасына тікелей мүдделігі пайда болады. Басқа жағынан, 

медициналық кӛмекті тұтынушылар ретіндегі пациенттердің емдеу-
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профилактикалық мекеме мен нақтылы дәрігерді таңдау құқығы пайда болады. 

Бұл міндетті медициналық сақтандыру қоры тарапынан пациенттердің мүддесін 

қорғаумен қосарланады: ол медициналық қызметтер кӛрсетудің сапасы мен 

кӛлеміне сараптық баға бере алады, емдеу нәтижелеріне кінәрат талап таға 

алады, ал қажет кезінде емдеуші мекемеге немесе жеке машықтанушы 

дәрігерге экономикалық санкциялар қолдана алады. 

Сӛйтіп, медициналық сақтандыру сақтандыру жүйесінің маңызды 

құрамды буыны болып табылады және қоғамдық ӛндірістің аса маңызды 

факторы - еңбек ресурстарының ұдайы толықтырылуының әлеуметтік-

экономикалық процестерінде оның рӛлі салмақты. Бұл рӛл медициналық 

сақтандыру қорларының жұмыс істеуінің қағидалық ерекшеліктеріне 

негізделген: қалыптастырудың қоғамдық ынтымақтастығы, іс-әрекеттің 

орталықсыздандырылуы (бӛлшектенуі), ұйымдастырудың міндетті нысаны — 

бұлар барлық азаматтарға қажетті медициналық кӛмек берудің кепілдіктерін 

қамтамасыз етеді. 

Сақтандыру нарығы дегеніміз ақша қатынастарының аясы, онда сатып 

алу сату объектісі «ерекше тауар» — сақтандыру қызмет болып табылады және 

оған деген ұсыным мен сұраным қалыптасады. 

Қазақстан Республикасы сақтандыру нарығының қатысушылары мыналар 

болып табылады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы; сақтандыру брокері; 

сақтандыру агенті; сақтанушы, сақтандырылушы, пайда алушы; актуарий; 

уәкілетті аудиторлык ұйым (уәкілетті аудитор); ӛзара сақтандыру қоғамы; 

сақтандырумен байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ӛзге де 

заңды және жеке түлғалар. 

Сақтандыру қызметі сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге 

асыратын кәсіпкерлік қызметтің негізгі түрі болып табылады; бұл қызметтен 

басқа ол қызметтің мынадай түрлерін: инвестициялық қызметі; тиісті 

жинақтаушы сақтандыру шартында кӛзделген сатып алу сомасы шегінде ӛзінің 

сақтанушыларына қарыз беруді (сақтандыру ұйымы үшін); сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымдарының кызметін автоматтандыру үшін пайдаланылатын 

арнаулы бағдарламалық қамтамасыз етуді сатуды; ақпарат берілімдерінің кез 

келген түрлерінде сақтандыру ісі және сақтандыру қызметі жӛнінде арнаулы 

әдебиет сатуды; бұрын ӛз мұқтаждары үшін сатып алынған (сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы үшін) немесе оның қарамағына сақтандыру шарттарын 

жасауға байланысты келіп түскен (сақтандыру ұйымы үшін) мүлікті сатуды 

немесе жалға бсруді; сақтандыру қызметіне байланысты мәселелер бойынша 

консультациялық қызмст кӛрсетуді; сақтандыру (қайта сақтандыру) саласында 

мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқуды ұйымдастыру мен 

жүргізуді; сақтандыру агенті ретінде сақтандыру делдалы болуды; консорциум 

немесе жай серіктестік құруға қатысуға құқылы. 

Сақтандыру ұйымдары таратылған жағдайда сақтандыру ұйымдары, 

сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру 
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тӛлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін қор құруға құқылы. Сақтандыру 

тӛлемақыларын кепілдендіру қоры құрылған. 

Мемлекет Қазақстан Республикасының Үкіметі арқылы ғана сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы және акционері бола алады. 

Жарғылық капиталының 50 пайызынан астамы мемлекетке тиесілі 

ұйымдар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының құрылтайлары және 

акционерлері бола алмайды. 

Мемлекет ӛзі құрылтайшысы немесе акционері болып табылатын 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының міндеттемелері бойынша, егер 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде ӛзгеше кезделмесе, оның 

жарғылық капиталына салған қаражаты шегінде жауапты болады. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы міндетті түрде мынадай алқалық 

органдар құра алады: директорлар кеңесі — басқару органы; басқарма — 

атқарушы орган; тексеру комиссиясы - бақылау органы. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшылары мен 

акционерлері сатып алатын акцияларына ақшаны тек қана ұлттық, валютамен 

тӛлеуге міндетті. 

Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жарғылық 

капиталының ең аз мӛлшерін оның құрылтайшылары оны мемлекеттік 

тіркеуден еткізген кезге дейін толық тӛлеуге тиіс. 

Сақтандыру саласындағы мемлекеттік реттеудің негізгі міндеттері 

мыналар болып табылады: Қазақстан Республикасында тұрақты сақтандыру 

жүйесін жасау мен қолдау және ұлттық сақтандыру нарығының 

инфрақұрылымын қалыптастыру; сақтандыру нарығын реттеу және сақтандыру 

қызметін қадағалау; сақтандырудың негіздерін заңдармен баянды ету, міндетті 

сақтандыру жүйесіне Қазақстан Республикасының қатысу қағидаттарын 

белгілеу; сақтанушылардың, сақтандырушылардың және пайда алушылардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау. 

Сақтандыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды, сақтандыру 

нарығында істің жайына мемлекеттік бақылау жасауды қамтамасыз етуді қоса, 

уәкілетті орган және мемлекеттің ӛзге де органдары ӛз құзыры шегінде жүзеге 

асырады. 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде тікелей кӛзделген 

жағдайларды қоспағанда, мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды 

адамдарының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы мен сақтандыру 

брокерінің сақтандыру қызметіне араласуына тыйым салынады. 

Уәкілетті орган — Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес 

сақтандыру нарығын реттеу және сақтандыру қызметін қадағалау жӛніндегі 

функциялар мен ӛкілеттікті жүзеге асыратын мемлекеттік орган. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тӛлем қабілеттігі оның ӛз 

қаржылық міндеттемелерін уақтылы және толық орындау қабылетімен 

анықталады. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы тӛлем қабілеттігінің 

кӛрсеткіштері, активтердің ӛтімділігі ескеріле отырып, қабылданған 
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міндеттемелер арасындағы нормативтік ара қатынастардың сақталуы болып 

табылады. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығы 

сыртқы қаржылық және ӛзге де факторлардың қолайсыз әсер етуі мүмкіндігін 

ескере отырып, сақтандыру және қайта сақтандыру шарттары бойынша 

кабылданған міндеттемелердің бүкіл қолданылу мерзімі ішінде ӛзінің тӛлем 

қабілеттігін сақтау қабілетімен айқындайды. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық тұрақтылығының 

кӛрсеткіштері мыналарды кіріктіреді: жарғылық және ӛз капиталының ең аз 

мӛлшерін; активтердің құны және олардың әр тараптандырылу дәрежесін; 

сақтандыру резервтерінің және ӛзге де міндеттемелерінің мӛлшерін; тӛлем 

қабілеттілігінің кӛрсеткіштерін; сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша 

міндеттемелер кӛлемінің ара қатынасын; кӛрсетілетін сақтандыру және қайта 

сақтандыру қызметінің пайдалылығын (пайда келтіруілуін); жүзеге 

асырылатын инвестициялық саясаттың тиімділігін. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және шоғырландырылған 

негізде қадағалау жүзеге асырылатын тұлғалардың тӛлем қабілеттілігі мен 

қаржылық тұрақтылығын қадағалау олар үшін пруденциялық нормативтер 

және сақталуға міндетті ӛзге де нормалар мен лимиттер белгілеу арқылы 

жүргізіледі. 

Пруденциялық нормативтерді уәкілетті орган белгілейді және ол атап 

айтқанда: тӛлем қабілетілігінің нормативтерін; қаржылық тұрақты 

нормативтерді кіріктіреді. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының сақтандырудың немесе қайта 

сақтандырудың жекелеген шарттары бойынша міндеттемелерінің ең кӛп кӛлемі 

ӛз капиталы мен сақтандыру резервтері сомасының 10 пайызынан аспауы 

керек. 

Сақтандырудың және қайта сақтандырудың қолданылып жүрген 

шарттары бойынша қабылдаған міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету 

үшін сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының актуарий есептеген кӛлемде 

қалыптасқан сақтандыру резерві әсерінің болуы міндетті. 

Сандық резервтерінің қаражаты тек қана сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының колданылып жүрген сақтандыру шарттары бойынша ӛз 

міндеттемелерін орындауға байланысты сақтандыру, тӛлемдерін жүзеге 

асыруға арналған. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына санкцияларды уәкілетті орган 

не сот қолданады: уәкілетті орган санкциялар ретінде мынадай шаралар 

қолдануға: айыппұл салуға; лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға; 

лицензияны кері қайтарып алуға; сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 

акцияларын оның акционерлерінен мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім 

қабылдауға және оларды жаңа инвесторларға сатуға; сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының басшы қызметкерлерін қызметтік міндеттіліктерін 

атқарудан шеттетуге құқылы. 
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Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ӛз қызметінің жыл сайынға 

міндетті аудитін жүргізіп отырады. Жыл қорытындысы бойынша жасалынған 

аудиторлық қорытынды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жылдық 

қаржы есептемесінің ажырағысыз бӛлігі болып табылады. 

Негізгі сақтандыру қызметінен алатын сақтандырушының табысы 

сақтандыру тӛлемдерімен және ӛзге сақтандыру қызметінен алынған табыстар 

мен шығыстардың (сақтандыру сомаларды тӛлеу және сақтандыру ісін 

ұйымдастыру және оның материалдық базасын жасау жӛніндегі шығыстардың 

орнын толтыру, еңбекке ақы тӛлеу шығыстары, сақтандыру қорларына 

аударылатын аударымдар) айырмасы ретінде анықталады. Кәсіпкерлік 

қызметтен алынатын табыс қызметтің осы түрлеріне белгіленген ережелерге 

сәйкес салық салынатын табыс рсзервтік қорларға аударылған аударымдардың 

сомасына азайтылатынын ескере отырып есептеп шығарылады. 

Нарықтық экономикаға кӛшумен байланысты Қазақстан Республика-

сындағы сақтандыру қызметінің монополиясы ӛзгерді, сақтандыру кеңістігі 

едәуір кеңейді, сақтандыру қызметтердің кең спектрін ұсынатын мемлекеттік 

емес акционерлік сақтандыру компаниялары пайда болды. 

Елімізде сақтандыруды дамытудың негізгі мақсаты - мемлекеттің, 

азаматтардың және шаруашылық жүргізуші субъектілердің мүддесін қорғаудың 

нақты құралы бола алатын толыққанды, орнықты жұмыс істейтін ұлттық 

сақтандыру нарығын қаліыптастыру. 

Қазіргі заманғы ұлттық сақтандыру жүйесін құру сақтандыру қызметі 

нарығын сапалы жаңа деңгейге кӛтеру жӛнінде шаралар әзірлеуді және кезең - 

кезеңімен іске асыруды талап етеді. Бұл қағида Қазақстан Республикасында 

сақтандыруды дамытудың мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде 

жүргізіледі. Онда төмендегідей міндеттерді шешуге көзделінген: 

 әлеуметтік сақтандыру түрі ретіндегі сақтандыру қорғауды 

ұсынудың қағидаттарын нақтылау; 

 сақтандыруды қолдану аясын кеңейту және міндетті сақтандыру 

түрлерін нақтылау; 

 сақтандыру нарығының қазіргі заманғы инфрақұрылымын 

қалыптастыру және оның қатысушыларының — сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымы, сақтандыру брокер, сақтандыру агент, сақтанушы, сақтандырылушы, 

пайда алушы, актуарий, уәкілетті аудиторлық ұйым (уәкілетті аудитор), ӛзара 

сақтандыру қоғамы, сақтандырумен байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыратын ӛзге де заңды және жеке тұлғалардың қызметін ұйымдастыру үшін 

жағдай жасау; 

 халықаралық стандарттарды ескере отырып, сақтандыру 

қадағалауын жүйесін ұйымдастыру; 

 сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының қаржылық ор-

нықтылығы мен тӛлем қабілеттігі бойынша талаптарды күшейту; 

 осы заманғы сақтандыру технологиясын енгізуге жәрдемдесу; 
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 сақтандыру саласында кадрлар даярлау, қайта даярлау және 

біліктілігін арттыру жүйесін ұйымдастыру. 

Осы тұрғыдан алғанда, ұлттық сақтандыру жүйені дұрыс ұйымдастыруда 

және сақтандырудың әлеуметтік маңызды түрлерін жедел дамытуда мол резерв 

жасалған. 

Қазіргі заманғы сақтандыру индустриясын кұру мемлекетке: мемлекеттік 

бюджеттің табиғи-техногендік сипаттағы кӛлденең шығыстарды ӛтеу 

бӛлігіндегі салмақты азайтуға; нарықтық экономика қағидаттарында 

сақтандыру арқылы (зейнетақы жиналымдарын, еңбек кабілеттілігінен айрылуы 

немесе асыраушысы қайтыс болуына байланысты, жұмыссыздыққа байланысты 

берілетін жәрдемақыларды, медициналық шығыстарды тӛлеу) әлеуметтік 

камсыздандырудың (қамтамасыз етудің) жекелеген проблемаларын шешуге; 

халықтың, жеке ұйымдардың жинақ ақшасын ұзақ мерзімді иегізде ұлттық 

экономикаға тартуға мүмкіндік береді. 

Азаматтардың ақшасымен операцияларды жүзеге асыратын банктер мен 

жинақтаушы зейнетақы қорларының қызметі сияқты; ұйымдарының қызметі де 

белгілі бір мӛлшерде халықтың сақтандыру институтына деген сенімінің 

деңгейіне байланысты. 

Сақтандыруды дамыту, ӛз кезегінде, заңнамалық базаны, мемлекеттік 

салық - бюджет және ақша-несие саясатын жетілдіруге, сақтандыру қызметін 

қадағалау сапасы мен сақтандыру ұйымдары жұмысынын, сенімділігіне 

байланысты болады. 

Қазіргі заманғы сақтандыру нарығыың жұмыс істеуі, сонымен қатар 

актуарийлерлер (сақтандыру міндеттемелерінін, экономикалық-математикалық 

есеп-қисабы саласындағы мамандар) институтын енгізуді, уәкілетті аудиторлар 

мен басқа да мамандарға қойылатын тиісті талаптарды қажет етеді. 

Қазақстанның сақтандыру нарығының қалыптасу стратегиясы тұр: 

экономикалық және құқықтық негіздемелері бойынша (ұзақ дағдарыс 

жетілмеген заңнамалық база) ол дүниежүзілік деңгейден айтарлықтай артта 

қалып келеді. Дамыған нарықтық қатынастары бар елдерде сақтандыру 

қызметтер кӛрсетудің ассортименті 500 түрге жетіп отыр, ал Қазақстанда ол не 

бары 40 түрді қамтиды. Жеке басты сақтандыру және азаматтардың мүлкін 

сақтандырудың кӛптеген түрлері нашар дамыған, бұл халықтың табысының 

тӛмен болып отырған деңгейіне байланысты. 

Дүниежүзілік тәжірибе сақтандыру ісі бизнестің кең таралған және 

пайдалы аясы екендігін дәлелдеп отыр, ал қуатты сақтандыру компаниялары 

ӛзінің қызметін шектес салаларына әр тараптандыра отырып, негізгі және 

қаржылық орнықты нарықтық құрылым бола отырып, нарықтық экономикада 

тұрақты жайғасымдарды алып отыр. 

Ерекше сақтандыру қатынастар, сақтандыру қызметінің нарығын дамыту, 

азаматтар мен заңды тұлғаларды сақтандыру тұрғысындағы қорғау 

«Сақтандыру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының заңымен, 

сақтандыру мәселелері жӛніндегі Үкімет қаулыларымен және ұлттық банктің 
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сақтандыруды қадағалау департаментінің нормативтік актілерімен реттеліп 

отырады. 

Қазіргі кезде Қазақстанның сақтандыру нарығы қатысушыларының 

ассоциациясы құрылған. Ассоциацияның негізгі міндеттері Қазақстан 

Республикасының сақтандыру нарығын дамытудың қолайлы жағдайларын 

жасау және халықтың сақтандыру мәдениетінің деңгейін арттыру болып 

табылады. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1. Ақша қатынастарының саласы - зияның орнын толтыратын қалай 

аталады? 

A. сақтандыру нарығы; 

B. қаржылық нарығы; 

C. бағалы қағаздар нарығы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. капитал нарығы. 

 

2. Сақтандыру ұйым міндетті түрде неше орган қалыптастырады? 

А.5;   

В.8;  

С3;  

Д.4;  

Е 2. 

 

3 Сақтандыру ісі қандай салаларда атқарылады? 

A. мүліктік, медециналық; 

B. жеке, жалпы сақтандыру; 

C. дұрыс жауап жоқ; 

D. жалпы сақтандыру, жауапкершілікті сақтандыру; 

E. жеке, медециналық сақтандыру. 

 

4. Сақтандыру жарнасын кім тӛлейді? 

A. сақтандырушы; 

B. сақтанушы; 

C. дұрыс жауап жоқ; 

D. пайда алушы; 

Е. сақтандыру брокері. 

 

5. Заңды тұлға сақтандыру ұйым ретінде қалыптасқанда қандай қорлар 

қалыптастырады? 

A. жарғылық қор; 

B. сақтандыру қоры; 
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C. дұрыс жауап жоқ; 

Д. резервтік қор; 

     Е. барлық жауабы дұрыс. 

 

6. Сақтандырушы коммерциялық ұйым ретінде қалыптасқанда қандай 

ұйымдық құқықтық түріне ие? 

A. серіктестік; 

B. жеке; 

C. дұрыс жауап жоқ; 

D. акционерлік; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

7. Әлеуметтік сақтандыруда бірінші қағида кандай ерекшелектермен 

сипатталады?  

A. зейнетақы қорларын қалыптастыруға барлық еңбек ететін 

азаматтардын міндетті қатысуы; 

B. дұрыс жауап жоқ; 

C. қосымша ерікті зейнетақымен қамсыздандыруға азаматтарға 

құқық беру; 

D. зейнетақы жинақ ақшасын экономикаға инвестициялау; 

E. дұрыс жауап жоқ; 
 

8. Қатысу ӛтілінің коэффициенті міндетті әлеуметтік сақтандыру 

жүйесінің ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушысы үшін: 12 

айдан 24 айға дейін: 

А. 0,65; 

В. 0,7; 

С. 0,75;  

Д. 0,8;  

Е. 0,55.    
 

9. Сақтандыруда мемлекеттік құрылтайшы боп қандай орган бола алады: 

A. мемлекеттік ұйым; 

B. үкімет; 

C. дұрыс жауап жоқ; 

D. президентін аппараты; 

E. барлық жауап дұрыс. 
 

10. Пруденциялық нормативтер қандай нормативтерді қамтиды? 

A. тӛлем қаблеттілігінің нормативтері; 

B. қаржылық тұрақтытылықлық нормативтер; 

C. дұрыс жауап 1 және 2; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. заң нормативтері. 
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11. Сақтандыру қорын кім қалыптастырады? 

A. мемлекет; 

B. сақтанушы; 

C. сақтандырушы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. заңды тұлға. 

 

12. Сақтандыру ұйымы міндетті түрде келесі органдар құрайды? 

A. басқару органы; 

B. атқарушы органы; 

C. бақылау органы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауаптар дұрыс. 

 

13. Актуаридің ісіне не жатады? 

A. сақтандыру міндеттемелерінің кӛлемін есептеу; 

B. тӛлем қабілеттігін есептеу; 

C. сақтандыру ісінің пайдасын есептеу; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

14. Оң және теріс нәтижесіне алу мүмкіндігін кӛрсететін тәуекелдік түрі? 

A. таза; 

B. саудагерлік; 

C. табиғи; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. қаржылық. 

 

15. Сақтандыру нарығының қатысушылары: 

A. сақтандырушы; 

B. сақтанушы; 

C. пайда алушы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

16. Әлеуметтік аударымдар 2009 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 

мынадай мӛлшерде белгіленді? 

A. 2,0 пайыз; 

B. 2,5 пайыз; 

C. 3,0 пайыз; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 3,5 пайыз. 

 



144 

 

17. Жалпы еңбек ету қаблетінен айырылу дәрежесі 80-100 пайызға дейін 

болатын еңбек ету қаблетінен айырылған адамдар үшін: 

A. 0,3; 

B. 0,5 ; 

C. 0,7; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 0,9. 

 

18. Сақтандыру қатынасты әр түрлі қозғалатын және қозғалмайтын 

объектісіне бӛлуге болады бұл қандай салаға жатады? 

A. жеке; 

B. ануитеттік; 

C. мүліктік; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. медициналық. 

 

19. Ерікті сақтандыруға қандай объектілер жатпайды? 

A. мүлік; 

B. денсаулық; 

C. кәсіпкерлік іс; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. ауыл шаруашылық ӛнімі. 

 

20. Мақсаттық, қайтарымдылық, ықтималдылық белгілеу не кӛрсетеді? 

A. сақтандыру категорияны; 

B. сақтандыру жағдайын; 

C. сақтандыру қорын; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

21. Әлеуметтік аударымдар 2010 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 

мынадай мӛлшерде белгіленді? 

A. 2,0 пайыз; 

B. 2,5 пайыз; 

C. 3,0 пайыз; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 3,5 пайыз. 

 

22. Жалпы еңбек ету қабылетінен айырылу дәрежесі 80-100 пайызға дейін 

болатын еңбек ету қабылетінен айырылған адамдар үшін? 

A. 0,3; 

B. 0,5 ; 

C. 0,7; 
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D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 0,9. 

 

23. Сақтандырушы міндетті түрде келесі органдарды қалыптастырады: 

A. директорлар кеңесі; 

B. басқарма; 

C. ішкі аудит қызметі; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

24. Сақтандыру қатынастардағы делдалдарды кӛрсетініз? 

A. мемлекет агенті; 

B. сақтанушы; 

C. диллер; 

D. дұрыс жауап А және Б; 

E. дұрыс жауап жоқ. 

 

25. Қаражат ресурстарын жоғалтумен ықтималдығымен байланысты 

тәуекелділік - бұл: 

A. саяси; 

B. экологиялық; 

C. табиғи; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. қаржылық. 

 

26. Қатысу ӛтілінің коэфициенті міндетті әлеуметтік сақтандыру 

жүйесінің ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушысы үшін: 36 

айдан 48 айға дейін: 

A. 0,75; 

B. 0,8 ; 

C. 0,90; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 0,95. 

 

27. Ӛмірді сақтандыру саласы: 

A. міндетті сақтандыру; 

B. ерікті сақтандыру; 

C. міндетті және ерікті; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. дұрыс жауап жоқ. 

 

28. Сақтандырушы міндетті түрде келесі органдарды қалыптастырады: 

A. ішкі аудит қызметі; 
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B. менеджер; 

C. акционер; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

29. Ерікті сақтандыруға қандай объектілер жатпайды? 

A. жүк; 

B. автокӛлік ; 

C. ауыл шаруашылық ӛнімі; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. кәсіпкерлік. 

 

30. Сақтандыру субъектілеріне не жатады? 

A. мүлік; 

B. заңды және жеке түлға; 

C. кәсіпорын; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. үкімет. 

 

31. Асырауындағылар санының коэффициенті міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушы 

қайтыс болғанға дейін асырауында болған адамдар санына қарай айқындалады 

және асырауында 4 және одан да кӛп адам болса? 

A. 0,6; 

B. 0,7; 

C. 0,8; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

Е. 0,9. 
 

32. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы үшін әлеуметтік 

аударымдар жүргізілген жағдайда, оның жұмысынан айрылуы бойынша 

әлеуметтік тӛлемдерді күнтізбелік есептеумен алғанда: 6 – 12 айға дейін?  

A. кемінде 1 ай үшін; 

B. 2 ай бойы; 

C. 3 ай бойы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 4 ай бойы. 
 

33. Сақтандыру қоры кімде қалыптасады? 

A. мемлекетте; 

B. сақтанушыда; 

C. заңды тұлғада; 

D. дұрыс жауап жоқ; 
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E. дұрыс жауап жоқ. 

 

34. Адамнын сезінген мүмкін қауіпін қарастыратын категория: 

A. сақтандыру; 

B. қаржы; 

C. тәуекелділік; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. ақша. 

 

35. Қоршаға ортаны ластаумен байланысты тәуекелділіктер - бұл: 

A. саяси; 

B. экология; 

C. табиғи; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. қаржы. 

 

36. Әлеуметтік аударымдар 2008 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап 

мынадай мӛлшерде белгіленді? 

A. 1,0 пайыз; 

B. 1,5 пайыз; 

C. 2,0 пайыз; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 2,5 пайыз. 

 

37. Сақтандыру қатынастарда ақша қабылеттілігі нені білдіреді? 

A. сақтандырушының ӛз міндеттемелерін атқармау; 

B. сақтандырушының ӛз міндеттемелерін атқаруы; 

C. сақтандырушының ӛз міндеттемелерін қабылдамау; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. жауап 1 және 3 дұрыс. 

 

38. Сақтандыру оқиғасы келген кезде зиянының орнын қандай қордан 

толтырылады? 

A. сақтандыру қоры; 

B. жарғылық қор; 

C. резервтік қор; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

39. Сақтандыру затына не жатады? 

A. нақты субьектілер; 

B. мемлекеттік ұйымдар; 

C. нақты объектілер; 
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D. дұрыс жауап жоқ; 

E. жеке тұлға. 

 

40. Асырауындағылар санының коэффициенті міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушы 

қайтыс болғанға дейін асырауында болған адамдар санына қарай айқындалады 

және асырауында 3 адам болса? 

A. 0,3;   В. 0,4;  С.  0,5;  D.  дұрыс жауап жоқ;   E.  0,6. 

 

41. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы үшін әлеуметтік 

аударымдар жүргізілген жағдайда, оның жұмысынан айрылуы бойынша 

әлеуметтік тӛлемдерді күнтізбелік есептеумен алғанда: 12 – 24 айға дейін?  

A. кемінде 1 ай үшін; 

B. 2 ай бойы; 

C. 3 ай бойы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 4 ай бойы. 

 

42. Ауыл шаруашылық ӛнімінің сақтандыру оқиғаға ұшырағанда орнын 

толтырылады? 

A. пайда; 

B. шығындар; 

C. мүлік; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауабы дұрыс. 

 

43. Адамнын сезінген мүмкін қаупін қарастыратын категория: 

A. сақтандыру; 

B. қаржы; 

C. ақша; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. дұрыс жауап жоқ. 

 

44. Сақтандыру объектісі бойынша жоғарғы буын – ол: 

A. түрі; 

B. міндетті; 

C. ерікті; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. сала. 

 

45. Сақтандыру ұйымның қызметтін пайдаланушы - ол: 

A. сақтандыру брокер; 

B. сақтандырушы; 
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C. сақтанушы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауап дұрыс. 

 

46. Ауыл шаруашылық ӛнімдері қандай салаға кіреді? 

A. ерікті; 

B. мүлікті; 

C. міндетті; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. жеке. 

 

47. Сақтандыру ұйымын міндетті түрде келесі органдар құрайды? 

A. кенес беруші орган; 

B. атқарушы органы; 

C. жарна жинушы органы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. барлық жауаптар дұрыс. 

 

48. Ерікті сақтандыруға қандай объектілер жатпайды? 

A. ауыл шаруашылық ӛнімі; 

B. жүк; 

C. автокӛлік; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. кәсіпкерлік іс. 

 

49. Асырауындағылар санының коэффициенті міндетті әлеуметтік 

сақтандыру жүйесіне ӛзі үшін әлеуметтік аударымдар жүргізілген қатысушы 

қайтыс болғанға дейін асырауында болған адамдар санына қарай айқындалады 

және асырауында 2 адам болса? 

A. 0,3; 

B. 0,4;  

C. 0,5 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 0,6. 

 

50. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы үшін әлеуметтік 

аударымдар жүргізілген жағдайда, оның жұмысынан айрылуы бойынша 

әлеуметтік тӛлемдерді күнтізбелік есептеумен алғанда: 24 – 36 айға дейін?  

A. кемінде 1 ай үшін; 

B. 2 ай бойы; 

C. 3 ай бойы; 

D. дұрыс жауап жоқ; 

E. 4 ай бойы. 
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VII Тарау. КӘСІПОРЫН ҚАРЖЫЛАРДЫҢ МӘНІ 

 

7.1 Кәсіпорын шығындары тҥсінігі және олардың тҥрлері 

 

Кез-келген кәсіпорын (фирма) ӛнім ӛндірісін бастамас бұрын, ол қандай 

пайда ала алатынын анықтап алады. Кәсіпорынның  ӛндірістік шешімдері, 

жұмыстары нарық жағдайлары мен ӛндірістік шығындар арқылы анықталады. 

Жалпы түрде ӛндіріс шығындары және ӛткізу (ӛнімнің, жұмыстың, қызметтің 

ӛзіндік құны) ӛнім ӛндірісі процесінде қолданылатын (жұмыс, қызмет) табиғи 

ресурстар, шикізат, материал, жанармай, энергия, негізгі қор, еңбек ресурстары 

және басқа да ӛнім ӛндірісіне және ӛткізуге шығындарды бағалық талдау болып 

табылады. 

Материалдық құндылықтар ӛндірісі, тауар саудасы, сонымен қатар 

қызмет кӛрсету адамдық, материалдық, ақшалай ресурс шығындарын қажет 

етеді. Бұл қолданылған ресурстар соңында әртүрлі нысанда және кӛлемде 

ӛзіндік құнға негізделеді. 

Аталған шығындар, ӛнім және қызмет кӛрсетуге аударылған, ӛзіндік 

құнға қосылғандар оларды ӛткізу бағасында ӛткеріледі. Осылайша, ӛзіндік құн 

кәсіпорында ӛткізу мақсатында ӛндірілген ӛнім мен қызмет кӛрсетулерге 

кеткен шығындардың ақшалай түрдегі сомасын кӛрсетеді. 

Ӛзіндік құн-ӛнім ӛндіруге жұмсалған барлық шығын. Ӛндірілген ӛнімнің 

ӛзіндік құнына барлық жұмсалған шығындар: шикізат, материал, электр 

энергиясы, амортизациялық жарна, еңбекақы тағы басқа кіреді. Ӛзіндік құн сол 

кәсіпорын шығынының жиынтық кӛрсеткіші, ол әрбір ӛнімге жұмсалған жалпы 

шығын сомасын ӛнім кӛлеміне бӛлу арқылы анықталады. 

Кәсіпорынның ӛндірістік шешімдері нарық жағдайлары мен шығындар 

арқылы анықталады. Ӛнім кӛлемінің ӛзгеруі фирмалардың ұсынатын 

тауарлардың мӛлшері және оның бағасымен байланысты. Ӛндірістің 

шығындары бухгалтерлік және экономикалық шығындар болып бӛлінеді. 

Бухгалтерлік шығындар бұл ӛнімнің ӛзіндік құнының құрамына кіретін нақты 

шығындар. Бұлар шикізат, материалдар, жалақы, амортизация, салықтар және 

тағы басқа экономикалық шығындарға барлық шығындар жатады. Соның 

ішінде кәсіпорынның (фирма) ӛз меншігіндегі сатып алынбайтын ӛндіріс 

факторларын пайдаланбағандағы айқынсыз шығындар. Сонымен экономикалық 

шығындар – бухгалерлік және  балама шығындардан тұрады. 

Бухгалтерлік шығындар = нақты шығындар. 

Экономикалық шығындар = бухгалтерлік шығындар + балама шығындар. 

Қысқа мерзім кезеңінде ӛндірістің жалпы, тұрақты және айнымалы 

шығындары анықталады.  

Жалпы шығындар (ТЕ) – бұл ӛндіріске кеткен барлық шығындар және 

тұрақты, айнымалы шығындардан тұрады. 

 

                                             ТЕ = ҒС + VС 
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Тұрақты шығындар (ҒС) - ӛнім шығару кӛлемінің ӛзгеруіне  байланысты 

ӛзгермейтін шығындар. Бұларға салықтар, жалға беру, тӛлемдер, сақтандыру, 

амортизация. 

Айнымалы шығындар (VС) – бұлар ӛнім кӛлемі ӛзгерсе бірге ӛзгеретін 

шығындар. Олар шикізатқа, жалақыға, энегияға, транпортқа, материалдарға 

кеткен шығындар. 

Ӛндірістік шығындарды талдағанда жалпы шығындармен қатар орташа 

және шекті шығындарды талдайды. Ӛндірістің орташа жалпы шығындары 

(АТЕ) ӛнімнің бір данасын шығаруға кеткен жалпы шығындарды кӛрсетеді. Бұл 

шығын ӛнеркәсіпті басқаруға  кӛмектеседі. Бұл шығын арқылы бір ӛнім 

ӛндіргенде келесі пайданы табамыз. 

 

АТЕ(АС) =ТЕ/Q 

 

Орташа жалпы шығындарды (АТЕ) 2 түрге бӛлуге болады (АҒС). 

а) орташа тұрақты шығындар: АҒС=ҒС/ Q 

б) орташа айнымалы шығындар: АVС=VС/ Q 

Ӛндірістің шекті шығыны (МС) жалпы шығындардың ӛзгеруіне ӛнім 

кӛлемінің ӛзгеру қатынасына тең болады және ӛнімнің қосымша данасын 

шығарғандағы кететін  қосымша шығындарды кӛрсетеді. 

 

МС= ТЕ/ Q 

 

Ӛнім шығару кӛлемі ӛскен кезде тұрақты шығындар (ҒС) ӛзгермейді. 

Сондықтан жалпы шығындардың (ТЕ) ӛсуі айнымалы шығындардың (VС) 

ӛсуіне тең болады. 

 

МС= VС/ Q 

 

Кәсіпорынның шаруашылық қызмет  процесінде ӛндірістік тұрақты 

шығындар құрылымында қалдық және старттық шығындар туады.        

Қалдық шығындар-ӛнімді ӛткізу мен ӛндірістің тоқтауымен болатын 

тұрақты шығындардың бӛлігі. Неғұрлым шаруашылық қызметінің тоқтау уақыт 

ұзақ болған болған сайын, соғұрлым қалдық шығынының кӛлемі аз. Бұл 

жағдайд фирмада жұмысшы күшін жалдау мен ғимараттарды жалға беру 

туралы түрлі шарттар мен келісімдерден құтылу мүмкіндіктері пайда болады. 

Старттық шығындар - ӛндірісті қайта қосумен және ӛнімді ӛткізумен 

байланысты туатын тұрақты шығындардың бӛлігі.     

Кәсіпорын табысы 2 түрлі кӛрсеткішке тәуелді болады: ӛнім бағасы және 

оның ӛндірісіне шығындар. Нарықтағы ӛнім бағасы сұраным мен ұсыным ӛзара 

байланысының нәтижесі болып табылады. Нарықтық баға қалыптастыру 

заңдарының әсерінен еркін бәсеке жағдайында ӛндіруші немесе тұтынушы 

қалауына сәйкес жоғары немесе тӛмен болмайды, ол автоматтты түрде 
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орнатылады. Ӛнім ӛндірісіне шығындар - ӛндіріс шығындары басқаша түрде 

болады. Олар тұтынылатын еңбектік немесе материалдық ресурстар кӛлеміне, 

техника деңгейіне, ӛндірістің ұйымдастырылуына және басқа факторларға 

байланысты ӛсуі немесе тӛмендеуі мүмкін. Сәйкесінше, ӛндіруші шығындарды 

азайтудың кӛптеген кӛздерін қарастырады, ол оны ӛзінің тиімді басқару 

қабілетімен жүзеге асыра алады. 

Жалпы түрде ӛндіріс шығындары және ӛткізу (ӛнімнің, жұмыстың, 

қызметтің ӛзіндік құны) ӛнім ӛндірісі процесінде қолданылатын (жұмыс, 

қызмет) табиғи ресурстар, шикізат, материал, жанармай, энергия, негізгі қор, 

еңбек ресурстары және басқа да ӛнім ӛндірісіне және ӛткізуге шығындарды 

бағалық талдау болып табылады. 

Ӛндіріс шығындарына және ӛнім ӛткізуге тӛмендегілерге байланысты 

шығындар қосылады: 

 ұдайы ӛнім ӛндірісі, белгіленген технология деңгейінде ӛндірістің 

ұйымдастырылуы; 

 табиғи шикізаттарды қолдану; 

 ӛндірісті дайындау және үйрену; 

 ӛндірісті ұйымдастыру мен технологияны жетілдіру, сонымен қатар 

ӛнім сапасын жақсарту, оның сапалығын арттыру, ұзақ тұтыну және басқа да 

пайдалану қасиеттерін арттыру (капиталды емес сипаттағы шығындар); 

 рационалдау және құрастыру, тәжірибиелік жұмыстарын жүргізу, 

моделдер мен нұсқаларды дайындау және тексеру, авторлық сыйақы тӛлеу 

және тағы басқа; 

 ӛндірістік процеске қызмет ету; ӛндірісті шикізат, материал, 

жанармай, энергия, құрал-саймандар және басқада еңбек құралдары және 

заттарымен қамтамасыз ету, негізгі ӛндірістік қорларды жұмысқа қабілетті 

жағдайда ұстау, санитарлы-гигиеналық талаптарға сәйкес жұмыс жасау; 

 қалыпты еңбек жағдайын және техника қауісіздігін қамтамасыз ету; 

 ӛндірісті басқару, кәсіпорынның басқару аппараты 

қызметкерлерінің, фирма және оның құрылымдық бӛлімшелерін, іс-сапарларын 

қаржыландыру, техникалық басқару құралдарын ұстау және аудиторлық 

қызметтерге тӛлемдер, кәсіпорынның, фирманың коммерциялық қызметімен 

байланысты ӛкілеттілік шығындар; 

 кадрларды дайындау және қайта дайындау; 

 мемлекеттік және мемлекеттік емес әлеуметтік сақтандыруға 

аударымдар.  

Әрине, фирманың, кәсіпорын қызметінің нәтижесі (табыс және шығын) 

ӛнім ӛткізуден (жұмыс және қызмет кӛрсету) фирманың, кәсіпорынның негізгі 

құралдары және басқа да мүліктерін ӛткізуге байланысты емес операциялардан 

түсім, осы операциялар бойынша шығындар сомасының азаюының  қаржылық 

нәтижесінен құралады. 
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7.2 Кәсіпорынның ҧжымдық – экономикалық формалары 

 

Нарықтық экономиканың негізгі экономикалық буыны болып кәсіпорын 

табылады. Кәсіпорын дегеніміз - бұл пайда табу мақсатымен ӛндіріс 

факторларын қолданып шаруашылықта еркіндік алған экономикалық субъект. 

Ұйымдастыру формасына байланысты кәсіпорындар әртүрлі формаларға 

бӛлінеді, олардың ішінде ең бастылары: жеке бизнес, серіктестік, акционерлік 

қоғам. 

 

Кесте 3. Кәсіпорындардың негізгі формалары 

 

Формалар Артықшылықтары Кемшіліктері 

Жеке шаруашылық -

бизнес, иесі бір адам. 

- Іс әрекеттің 

еркінділігі, 

- тәуелсіздік, 

- барлық пайдаға ие 

болу 

- Мүліктік 

жауапкершіліктің 

шексіздігі, 

- несие алу 

мүмкіншілігінің 

шектеулілігі. 

Серіктестік дегеніміз -

бірнеше адамның 

немесе заңды 

тұлғалардың бірлесіп 

шаруашылық жүргізу 

үшін ұйымдастырылған 

фирма: 

- жауапкершілігі 

шектеулі, 

- толық 

жауапкершіліктегі, 

- жауапкершілігі 

аралас серіктестік. 

- Ұйымдастырудің 

қарапайымдылығы, 

- қосымша қаржы, 

құралдардың тарту 

жеңіл, 

- мамандандырылудың 

деңгейі жоғары, 

- ӛндіріс кӛлемін 

кеңейту мүмкіншілігі 

мол. 

- әр бір құрылтайшының 

мүліктік жауапкершілігі, 

- серіктес мүдделерінің 

бір бірімен сай келмеуі, 

- құрылтайшылар үлесін 

анықтау қиыншылығы, 

- бір құрылтайшының 

кетуінен серіктестіктің 

жабылу мүмкіншілігі. 

Акционерлік қоғам- 

акция шығару арқылы 

орталықталынған 

капиталға негізделген 

фирма: ашық және 

жабық. 

- Бағалы қағаздарды 

сату арқылы капитал 

тартудың шексіз 

мүмкіншілігі, 

- фирманың іс-әрекет 

шаруашылық 

жүргізудегі 

тұрақтылығы (бір 

акционердің кетуінен 

фирма жабыла 

қаймайды.) 

- Басқарудың және 

ұйымдастырудың тым 

күрделілігі, 

- акционерлердің 

басқаруға қатысуы мен 

бақылау деңгейінің 

жоғары еместігі, 

кәсіби кұпияның ашылу 

мүмкіндігі. 
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Кәсіпорындар экономикалық қатынастарға түскен кезде әр түрлі 

нысандарда келесі формаларға бӛлінеді. 

1. Концерн кӛпсалалы акционерлік қоғам, әр түрлі компаниялардың 

бақылау пакеттерін сатып алады. 

2. Ассоциация – экономикалық дербес кәсіпорындардың ерікті 

бірлестігі. Маманданған кәсіпорынның негізгі мақсаты ғылыми –техникалық, 

ӛндірістік, экономикалық және әлеуметтік міндеттерді бірігіп шешу. 

3. Консорциум – бұл ірі қаржы операцияларын істеу үшін (мысалы, 

ӛте ірі жобаға инвестиция) біріккен кәсіпкерлердің бірлестігі. 

4. Синдикат – бір саланың кәсіпкерлерін тауар сатуға біріктіру. 

5. Картель – тауар, қызмет кӛрсету бағасы, нарық аудандардың бӛлу, 

ӛндіріс мӛлшері жӛнінде келісім. 

6. Қаржы - ӛнеркәсіп тобы банк, сақтандыру және сауда капиталының 

бірлестігі. 

Ұжымдық кәсіпорындар кооперативтік, мемлекеттік кәсіпорындар түрде 

болуы мүмкін. Нарықтық экономика жағдайында формалар бизнес-жоспар 

жасайды. Ӛндірістің мақсаттарын анықтау және оларды орындау шараларын 

белгілеу үшін бизнес жоспарды жасау – жалпы қолданатын құрал. Бизнес-

жоспар инвестицияның қажеттілігін дәлелдеу үшін қолданатын фирманың 

негізгі құжаты болып табылады және ол 3-5 жылға жасалады.  

Қазір Қазақстанда мынадай ұжымдық – құқықтық формалары бар 

кәсіпкерліктер құрылуда: 

1. Шаруашылық серіктестік – толық серіктістік. Олардың мүшелері 

ӛзара кәсіпорын құру жӛнінде келісімге қол қояды. Құруға керекті серіктес 

мүшелердің қаражаттарын біріктіру. Серіктестіктің пайдасы, зияны пайға қарай 

бӛлінеді. Әрбір мүше ӛзінің табысына пайданы қосып, содан салық тӛлейді. 

2. Командиттік серіктестік. Барлық серіктестік мүшелері серіктестік 

атанған іс жүргізушілер ішінен біреу немесе бірнеше мүшелері зиянның 

тәуекелін ӛздерінің қосқан үлестері мӛлшерінде жауапкершілікке алады. 

3. Жауапкершілігі шектелген серіктестік. Оның мүшелері қоғамның 

міндеттемелеріне жауап бермейді, ал зиян тәуекеліне ӛздерінің үлестерімен 

жауап береді. 

4. Қосымша жауапкершілігі бар қоғам қоғам міндеттемелеріне 

ӛздерінің заттарымен жауап береді.  

5. Ашық және жабық акционерлік қоғам. 

6. Ӛндірістік кооперативтер – ерікті түрде біріккен қоғамдар. 

7. Унитарлы кәсіпорын – коммерциялық мекеме, меншіктік құқығы 

жоқ. Унитарлық кәсіпорынның мүліктері бӛлінбейді. 

Кәсіпкерлік іс әрекеттің ерекшеліктері: тәуекел; белсенділік; тәуелсіздік; 

тапқырлық; жауапкершілік; белсенді түрде іздену.  

Кәсіпкерлікті іс-әрекеттің мәніне байланысты тӛмендегі түрлерге 

жіктеуге болады: 
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- ӛндірістік – тауар, қызмет ӛндіру процесін жүзеге асырумен 

байланысты; 

- коммерциялық - ӛндіріспен байланыста емес тауарлар мен 

қызметтерді сату және сатып алу операциялары арқылы жүзеге асады; 

- қаржылық – бұл коммерциялық кәсіпкерліктің бір түрі бірақ 

айналым объектісіне ақша, валюта, бағалы қағаздар жатады; 

- делдалдық – сатушылар мен сатып алушыларды табыстыратын, 

кездестіретін, келістіретін байланыс түрінде жүзеге асады; 

- сақтандыру – кәсіпкерліктің ерекше формасы оның мағынасы: 

кәсіпкер сақтандыру жарнасын алып, оны кауіпсіздендірілген жағдайда ғана 

қайтарады; 

Фирма кӛлеміне байланысты: шағын, орта және ірі бизнес болып 

бӛлінеді. 

 

7.3 Ӛнімнің ӛзіндік қҧнының қалыптасуы және мәні 

 

Материалдық құндылықтар ӛндірісі, тауар саудасы, сонымен қатар 

қызмет кӛрсету адамдық, материалдық, ақшалай ресурс шығындарын қажет 

етеді. Бұл қолданылған ресурстар соңында әртүрлі нысанда және кӛлемде 

ӛзіндік құнға негізделеді. 

Аталған шығындар, ӛнім және қызмет кӛрсетуге аударылған, ӛзіндік 

құнға қосылғандар оларды ӛткізу бағасында ӛткеріледі. Осылайша, ӛзіндік құн-

кәсіпорында ӛткізу мақсатында ӛндірілген ӛнім мен қызмет кӛрсетулерге 

кеткен шығындардың ақшалай түрдегі сомасын кӛрсетеді. 

Ӛзіндік құн-ӛнім ӛндіруге жұмсалған барлық шығын. Ӛндірілген ӛнімнің 

ӛзіндік құнына барлық жұмсалған шығындар: шикізат, материал, электр 

энергиясы, амортизациялық жарна, еңбекақы тағы басқа кіреді. Ӛзіндік құн сол 

кәсіпорын шығынының жиынтық кӛрсеткіші, ол әрбір ӛнімге жұмсалған жалпы 

шығын сомасын ӛнім кӛлеміне бӛлу арқылы анықталады. 

Сонымен, кәсіпорын қызметінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі болып 

ӛнімнің ӛзіндік құн болып саналады, ол ӛндірістегі ӛнім ӛткізілуінің ақшалай 

нысандағы шығындар жиынтығын құрайды және барлық ӛндіріс тиімділігін 

анықтайды. 

Ӛзіндік құнның экономикалық міндеті - жұмсалған шығындардың орнын 

толтыру және соның негізінде ӛндірістің барлық элементтерін қайта ӛндіру: 

ӛндірістік қорлар және жұмыс күші. Осы жерде кәсіпорынның ӛзіндік құнның 

негізгі элементі болып амортизация, яғни шығындалған материалдық ресурстар 

құны, еңбекақы - ол шығындардың бӛлімдері болып табылады. Сонымен қатар 

кәсіпорын да басқа да шығындарды жүзеге асырады: ӛз жұмысшыларына 

сыйақылар тӛлейді, банк несиелеріне пайыз тӛлейді, әлеуметтік объектілерді 

ұстайды, бюджеттік емес қорларға аудрымдар жүргізеді - бұл шығыстар 

кәсіпорынның қосымша шығыстарын құрайды. 



156 

 

Ӛнекәсіптің дамуының бӛлек кезеңдерінде бұл шығындардың орнын 

толтыру кӛздері ӛзгеріп отырады. Олар ӛнімнің ӛзіндік құнына қосылса немесе 

кәсіпорын қолында қалатын табыс есебінен іске асырылады немесе бюджет 

есебінен ӛткеріліп отырған. Осылайша, ӛнімнің ӛзіндік құнына қосылатын 

шығындар құрамына әрдайым ӛзгеріп отырады. Бұл ӛзгерістердің басты 

мақсаты-қазіргі кезеңдегі орныққан ӛндірістік қатынастардың дамуын 

қамтамасыз ету, оларды толтыру кӛздері бойынша шығындарды шектеу-

ӛнімнің ӛзіндік құны немесе пайда. 

Шығындар жиынтығы пайда кӛлемін анықтайды, олардың кӛбейуі 2 түрлі 

факторға байланысты болады: бағаның ӛсуі және ӛнімнің ӛзіндік құнының 

тӛмендеуі. Соңғысы тиімдірек болып табылады. 

Өнімнің өзіндік құны – синтетикалық, кәсіпорын қызметінің барлық 

жағын бірлікте және ӛзара байланыста сипаттайтын жалпылама кӛрсеткіш 

болып табылады. Ол кәсіпорынның ӛндірістік – шаруашылық қызметінің 

сапалы кӛрсеткіші. Оның деңгейі мен динамикасы бойынша ӛндірістің басқару, 

жоспарлау, еңбек пен еңбекақының ұйымдастырылуы, техника мен технология 

деңгейін анықтауға болады. Ӛзіндік құнның мағынасы сонымен қатар оның 

атқаратын қызметтерімен де анықталады: 

1. Ӛзіндік құнда ӛндірістің қоғамдық шығындарының 5/4 бӛлігі 

шоғырланады. Сондықтан да ӛнімнің ӛзіндік құны арқылы ӛндіріс 

құралдарының жұмсалуы қамтамасыз етіледі. 

2. Ӛзіндік құн кӛтерме бағаны қалыптастыру базасы болып табылады, 

оның есептемей баға қалыптастыру мүмкін болмайды. 

3. Ӛзіндік құн негізінде табыс, жеке бұйымдардың рентабельділігі, яғни 

олардың ӛндіру мақсаттылығы есептелінеді. 

Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар 2 түрлі негізгі белгілер 

бойынша жіктеледі: 

1. Шығындардың алғашқы элементтері бойынша. 

2. Пайда болу және бағытталу сипаттамасы бойынша.  

Шығындарды экономикалық элементтері бойынша жіктеу ӛндірісі 

шығындары сметасын дайындағанда қолданылады. Бұл жіктеу негізі 

шығындардың әрбір элементінің экономикалық сипаты бойынша біртекті 

шығындарда біріктіріледі, олар жиынтық ӛнімнің ӛзіндік құнын құрайды. 

Сонымен қатар шығындардың келесідей элементтері ерекшеленеді: еңбекке 

тӛлем шығындары; әлеуметтік сақтандыруларға аударымдар; мемлекеттік 

қорларға жұмысбастылықтың қатысуымен аударымдар; амортизация; басқа 

шығындар. 

Қарастырылып отырған шығындар тобы заттай және тірі еңбек 

шығындары қатынасын бекітуге, ӛнім ӛндірісіне барлық шығындар бағасын 

анықтауға мүмкіндік береді. Шығындардың бұл тобы айналым құралдарын 

жоспарлауға, материалды шығындар сомасын анықтауға пайдалынылады, ол ӛз 

кезегінде таза ӛнімді есептеуді қажет етеді. 
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Шығындарды калькуляциялық баптар бойынша жіктеу оларды ӛз алдына  

ӛндірістік бағдары бойынша  топтау, яғни ӛндіріс процесінде пайда болу орны 

және ӛнімді ӛткізуді кӛрсетеді. 

Шығындарды калькуляциялық баптар бойынша жіктеудің негізі ол 

тікелей шығындарды ӛз алдына тәуелсіз бірыңғай экономикалық элементтері 

шығындар бабы түрінде ерекшеленсе, ал қосымша шығындар кешенді 

шығындар бабында кӛрсетілген: шикізат және материалдар; жартылай 

фабрикаттар және технологиялық мақсаттағы кӛмекші материалдар; ӛндіріс 

жұмысшыларына негізгі және қосымша еңбекақы; технологиялық мақсаттағы 

жанармай және энергия; әлуметтік сақтандыруларға аударым; цехтық 

шығындар; жалпы шаруашылық шығындар; коммерциялық шығындар; жалпы 

ӛндірістік шығындар. 

Шығындарды калькуляциялық жіктеу мағынасы - оның негізінде әртүрлі 

ӛнім түрлері бірлігінің ӛзіндік құнын есептеуді білдіреді. Ол ӛндірістің әр түрлі 

учаскелерінде ӛзіндік құнды тӛмендету резервтерін іздестіруге мүмкіндік 

береді. Калькуляция - ӛнімнің, жұмыстың ӛзіндік құнын шығындардың түр - 

түрі бойынша есептеу. Шығынның түр -түрі бойынша ӛндірілген ӛнімнің бір 

ӛлшеміне немесе орындалған жұмыстың әр түрлі кӛлеміне жұмсалған 

қаржының мӛлшерін анықтау. 

Ӛзіндік құнның кӛрсеткіштерінің маңыздылығымен байланысты ол 

әртүрлі критерилер бойынша бірнеше түрге жіктеледі. Ӛйткені осы 

жіктеулердің кейбіреулері кәсіпкерге ӛзіндік құнды жақсы игеруге мүмкіндік 

береді: 

а) шығу кӛзі бойынша шығындар (ӛндіріс, цех, участок); 

б) жұмыс және қызмет кӛрсету түрлері бойынша; 

c) ӛнім ӛндірісімен байланысты барлық шығындар жиынтығы екі негізгі 

элементтерге бӛлінеді: материалды шығындар (шикізат, материалдар, 

жанармай, энергия, қосалқы бӛлшектер, құрал-жабдықтың ескіруі және тағы 

басқа); тірі еңбекті қамтамасыз етуге шығындар (еңбекақы, әлеуметтік 

сақтандыру, демалысқа, ауырған күндерге тӛлемдер және тағы басқа); 

д) шығындарды басқаша топтастыру оларды мүмкін болатын ӛнім 

ӛндірісіндегі фирма ұйымдастырылуы, қызметі, яғни калькуляция статьялары 

бойынша бӛлістірілуі мүмкін: 

 материалдар (шикізат, материалдар,сәйкес кӛліктік дайындау 

шығындары); 

 еңбекақыға тікелей шығындар (ӛндіріс процесінде жұмысбасты 

жұмысшылардың еңбекақысы); 

 жартылай фабрикаттар; 

 құрал-жабдықты ұстауға және жӛндеуге шығындар; 

 цехтық (ӛндірістік) шығындар; 

 жалпы шаруашылық шығындар. 

е) дайын ӛнім шығындар құнын аудару әдісі бойынша: 
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 тікелей шығындар; 

 жанама шығындар. 

f) қалыптасу уақыты бойынша: 

 ағымдық шығындар; 

 болашақ кезең шығындары (ӛндірістің келесі кезеңінде қолдануға 

арналған ағымдық кезеңдегі ӛндіру). 

Қазақстан экономикасындағы барлық салалары бойынша 

кәсіпорындардағы жұмыс пен қызметке қосылатын ӛзіндік құнына қосылатын 

шығындарды бірегей анықтау мақсатында жүзеге асырылады.  

 

7.4 Ӛзіндік қҧнды жоспарлау және ӛнімді ӛндіру шығындарының 

жіктелуі 

 

Отандық тәжірибеде шығындарды жоспарлау, есеп және калькуляциялау 

мақсатында оларды келесі түрде сыныпталады: 

 ӛндіріс түрі бойынша-негізгі және кӛмекші; 

 ӛнім түрі бойынша-жеке ұйымдар, біртекті бұйымдар тобы, 

 тапсырыс, ӛзгертулер, жұмыстар және қызмет кӛрсету; 

 шығындар түрлері бойынша-калькуляция баптары (ӛнімнің ӛзіндік 

құнын калькуляциялау үшін  және  талдау есебін ұйымдастыру) және шығын 

элементтері (шығындардың сметалық жобасын құрастыру және 

шығындарының есебі); 

 шығындардың шығу орны бойынша-участок, цех, ӛндіріс, 

шаруашылық есептегі бригада. 

Басқару жүйесінде шығындардың қалыптасуын тәжірибелік қолдануда 

мақсатты түрде шығындар элементтері және калькуляция баптары бойынша 

шығындар түрлері есепке алып шығындар классификациясын қарастыру керек. 

Калькуляция баптарының тізімін және олардың құрамын, бӛлу әдістерін 

ӛнім түрлері, жұмыс және қызмет кӛрсету бойынша салалық әдістемелік 

нұсқамасының есептік жоспарлау сұрақтары және ӛнімнің ӛзіндік құнының 

калькуляциясы ӛндірістің құрылымы мен есептік сипатына байланысты 

анықталады. 

Мысал ретінде машина жасау зауытындағы кеңінен қолданылатын 

шығындар баптарының калькуляциясын қарастырайық: 

1. Шикізат және материалдар. 

2. Сатып алынатын бұйымдар, жартылай фабрикаттар және кооперативтік 

кәсіпорын қызметтері. 

3. Негізгі ӛндіріс жұмысшыларының еңбекақысы. 

4. Қосымша ӛндіріс жұмысшыларының еңбекақысы. 

5. Негізгі және қосымша ӛндіріс жұмысшыларының еңбекақысынан 

әлеуметтік сақтандыруға аударымдар. 

6. Ӛндірісті дайындауға және игеруге шығындар. 
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7. Құрал-жабдықты пайдалануға және ұстауға шығындар. 

8. Цехтық шығындар. 

9. Жалпы ӛндірістік шығындар. 

10. Ақаулардан жоғалтулар. 

11. Ӛндірістік емес шығындар. 

Алғашқы сегіз шығын баптары цехтық ӛзіндік құнды құрайды. Цехтық 

ӛзіндік құн қосу жалпы ӛндірістік шығындар және ақаулардан жоғалтулар 

ӛндірістік ӛзіндік құнды құрайды. Нәтижесінде барлық 11 бап ӛз алдына толық 

ӛнімнің ӛзіндік құнын құрайды. 

Ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда келесідей ӛнімнің ӛзіндік құнын 

калькуляциялаудың негізгі әдістері қолданылады: 

 тікелей есептік; 

 нормативтік; 

 есептік-талдау; 

 параметрлік. 

Ең қарапайым және ең дәл – тікелей есеп әдісі болып табылады. Сонымен 

қатар бұл әдісте ӛнімнің бірлігінің ӛзіндік құнын анықтауда  жалпы шығын 

сомасын дайын ӛнім кӛлеміне бӛледі. Бұл әдісті қолдану біртекті ӛнімді 

ӛндіретін кәсіпорындарда ғана мүмкін болады, осыған байланысты бұл әдіс 

шектелген түрде қолданады. Сонымен бірге ол калькуляцияның жеке 

баптарында шығындар туралы мәлімет кӛрсете алмайды. 

Ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялауның нормативтік әдісі 

кәсіпорындарда қолданылады, белгілі бір ӛнім бірлігінің ӛндірісіне нақты 

ресурс шығындарының ӛзгеру есебі нақты дәл кӛрсетілген. Ол материалдық, 

еңбектік, қаржылық ресурстарды нормалық және нормативтік пайдалануға 

негізелген. Сонымен қатар осы ресурстарды нормалық және нормативтік 

пайдалану прогресивті және ғылыми негізделуі керек. Олардың кӛлемін жүйелі 

түрде қарастырылуы қажет.  

Ӛнімнің ӛзіндік құнын калькуляциялауның ең дәл және жетілген әдісі 

есептік-талдау тәсілі. Сонымен бірге әдісте ӛндіріс талдау және онда мүмкін 

болатын ӛзгерістерді талдау және ӛнімнің ӛзіндік құнына әсер ететін факторлар 

қарастырылады. Норма және нормативтер негізінде жобаланатын кезеңдегі 

техника-экономикалық және ұйымдық шарт қалыптасады. 

Бір типті, бірақ сапасы жағынан әртүрлі бұйымдарды калькуляциялау 

кезінде параметрлік әдісі қолданылады. Ол ӛнімнің сапалық сипатына 

байланысты ӛндіріс шығындарының ӛзгеру заңдылығын бекітуге негізделген. 

Осылайша, бұйымның ӛзіндік құнын матералдар мен құрал-жабдықтардың бір 

килограммдық, бір тонналық құны негізінде анықталады. Берілген ӛнімге тән 

басқада кӛрсеткіштер қолданылуы мүмкін. Осы әдіс бойынша ӛнімнің сапасын 

жақсартатын қосымша шығындарды анықтауға болады. 

Қазіргі нарықтық экономикаға ӛту жағдайында кӛптеген шағын және орта 

кәсіпорындарда калькуляция баптардың қысқартылған номенклатурасын 

қолданады, олар ӛзіне мыналарды қосады: 
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 материалды шығындар (шикізат, материалдар, жанармай және 

технологиялық мақсатта қолданылатын энергия); 

 еңбекақыға шығындар (тікелей шығындар); 

 басқада тікелей шығындар; 

 ӛндірісті басқару және қызмет ету шығындары. 

Кәсіпорын алдында ӛндіріс шығындары туралы дәл нақты және тез 

ақпарат мәселесі тұрады. Кӛп жағдайда кәсіпкер алдында белгілі ұсыным 

базасында шығындар калькуляциясын құрастыру міндеті тұрады. Сонымен 

бірге шығындар калькуляциясының міндеті - бұл берілген нормалар мен 

жоспарлардан ауытқады анықтауға мүмкіндік беретін индикативтік сипаттағы 

ақпараттарда алу, осы ауытқулардың себебін анықтау және осы сияқты 

ауытқуларды азайту немесе ысыру шараларын қабылдау. 

Калькуляциямен салыстырғанда, топтау әдісі кӛбіне қолданылады, 

ӛнімнің ӛзіндік құнын құрайтын шығындар (жұмыс, қызмет кӛрсету) олардың 

экономикалы мазмұнына сәйкес келесідей жалпы бірыңғай элементтер 

топтастырылады: 

 материалдық шығындар (қайтарымды қалдықтар құны есебімен); 

 еңбекақыға шығындар; 

 әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар; 

 негізгі қорларға амортизация; 

 басқада шығындар. 

«Материалдық шығындар» элементінде ӛндіріске, ӛнім ӛндіруге қажетті 

шикізат пен материалдың, жабдықтаушы бұйымдар және жартылай 

фабрикаттар, технологиялық және ӛндірісті қамтамасыздандыратын жанармай 

мен энергияның барлық түрі (ғимаратты  жылумен қамтамасыз ету, кӛліктік 

жұмыстар және тағы басқа). Материалдық ресурс шығындарынан қайтарымды 

қалдықтар бағасы алынып тасталынады, оларға ӛнім ӛндірісі процсінде 

қалыптасқан шикізат қалдықтары, материалдар, жылу тасымалдаушылар, 

тұтынушылық қасиетін толықтай немесе біртіндеп жоғалтқан бастапқы ӛнім 

және соның негізінде жоғары шығындармен қолданылатын немесе тіптен 

тікелей мақсатта қолданылмайтын шығындар жатады. «Еңбекақыға шығындар» 

құрамына кәсіпорынның (фирма) негізгі ӛндіріс персоналының еңбекақысына 

кеткен шығындар, ӛндіріс нәтижелеріне жұмысшылар мен қызметкерлерге 

сыйақы, ынталындырушы және компенсациялайтын тӛлемдер, сонымен қатар 

кәсіпорынның (фирма) штатында тіркелмеген, негізгі қызмете жұмысбасты 

жұмысшылардың еңбекақысы кіреді. 

«Негізгі қорлар амортизациясы» құрамына негізгі ӛндірістік қорларды 

толықтай қалпына келтіруге жұмсалатын амортизацияық аударымдар сомасы, 

олардың баланстық құныны бойынша есептеу және нормаларды орнату, және 

олардың актив бӛлігіндегі  жеделдетілген амортизацияны қоспағанда 

аударымдар кіреді. 
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Жоғарыда кетірілген шығын элементтері құрамына кірмеген басқа 

барлық шығындар, «басқада шығындар» элементтерінде кӛрініс табады. Олар 

салықтар, жинақтар, арнайы қорлардағы аударымдар, белгіленген ставка 

бойынша несиелік тӛлемдер, іс-сапарларға кеткен шығындар, байланыс 

қызметіне тӛлем және тағы басқа 

Осылайша, шығындарды калькуляция баптары бойынша топтау 

шығындардың шығу орнын кӛрсетеді және барлық тауарлы ӛнім, ӛнім бірлігін 

ӛткізу және ӛндіріске шығындар есебі және калькуляциясын жоспарлауға 

қолданылады. Ол кӛп жағдайларда шығындардың кешендік баптарын қамтиды. 

Шығындар элементі бойынша шығындарды топтау экономикалық 

элементтерді олардың шығу орны және шығындалу мақсатында тәуелсіз ӛзіне 

қосады. Заң бойынша бұлар тікелей шығындар. Нарық жағдайында отандық 

шаруашылықта шығындардың экономикалық жіктелуі оңайлатылып шетел 

тәжірибесіне негізделеді.  

 

7.5 Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын талдау және азайту жолдары мен бағаны 

анықтаудағы рӛлі 

 

Үш ӛндірістік фактор - еңбек құралы, еңбек заты, еңбектің ӛзі-ӛнімнің 

ӛндірісі және ӛзінді құнды анықтайды.  

Ӛзіндік құнды азайтуды талдауда осы негізгі экономикалық элементтер 

арасындағы шығындар арқылы енгізуге болады. Бірақ тәжірибеде мұндай 

талдауды енгізу қиын, себебі шығын мен ӛзіндік құнның калькуляциясының 

есебі экономикалық элементтер арқылы емес, ол элементтер кешенді түрде 

кӛрсетілетін шығындар абында кӛрсетіледі (мысалы, жалпы цехтық 

шығындар). 

Ӛнімнің бірлігіне ӛзіндік құнды анықтау. 

Ӛзіндік құнды есептеуге қажетті ақпарат кәсіпорынның бухгалтерлік 

құжаттарынан, жабдықтаушылар шоттрынан, еңбек ақы есептерінен, 

материалдарды жіберуге жарналардан, шығындық ведомостволардар және тағы 

басқа алуға болады. 

Ӛнім бірлігіне ӛзіндік құнды толық есептеу алдында белгілі уақыт 

кезеңіндегі ӛнім ӛндірісіне жалпы шығындарды білу қажет. 

Жалпы шығындар тікелей және қосымша болып бӛлінеді. 

Тікелей шығындарға ӛнімге қосылған материалдар құны, жұмысшылар 

еңбекақысы және әлеуметтік сақтандыруларға аударымдар. Бұл шығындарды 

шығарылған ӛнім немесе ӛнім топтарына тікелей қатысты қылуға болады. 

Жанама шығындарға фирманың қызмет етуіне қажетті шығындар 

құрал-жабдықты ұстау бойынша шығындар, арендалық тӛлемдер, коммуналдық 

қызметтің бағасы, коммерциялық шығындар, ӛнім ӛндірісі процесінде 

жұмысбасты емес персоналдың еңбекақысы, несиелер бойынша пайыздар. 
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Шығындарды осылайша бӛлу қызмет түріне тәуелсіз әр типті 

кәсіпорында қолданылады. Қызмет түріне тек ӛзіндік құн құрылымындағы 

тікелей және жанама шығындар арасындағы пропорция ғана тәуелді болады. 

Ӛнім бірлігінің ӛзіндік құнын есептеуге мысал ретінде ЖШС «Градиент» 

фирмасының бір батон ӛндірісіне жіберілетін шығындарды есептеуі 

қарастырылады: 

Тікелей шығындар: 

1.Шикізат және материалдар нанның бірлігін ӛндіруге қажетті шикізат 

пен материалдардың калькуляциясы кезінде онымен байланысты шығындардың 

барлығы есепке алынады; мүмкін болатын жоғалтулар мен бұлінулер, сонымен 

қатар сәйкес кӛліктік дайындау шығындары. 

2.Тікелей еңбекті калькуляциялау үшін еңбекақы туралы есепті 

қарастыру керек: 

а) Фирмада 6 жұмысшы бар делік, олар ӛндіріс процесіне тікелей 

қатысады және тариф бойынша жалақы алады, қажетті ай сайынғы 5000 тенге 

сомасындағы аударымды қосқанда: 

6 жұмысшы х 5 000 тенге/жұм.орны  = 30 000 тенге/айына 

б) Еңбекақыға жылдық шығын сомасы есептелінеді: 

30 000 тенге х 12 ай = 360 000 тенге/жыл 

с) Жұмыс уақытының жылдық қоры есептелінеді: 

47 апта х 41 сағат х 6 жұмысшы = 11 562 сағат 

д) Тікелей еңбектің бір сағаттық бағасы есептілінеді: 

360 000 тенге/ 11 562 сағат = 31,14 тенге-сағат 

е) Нанның бір батон ӛндірсіне қажетті уақыт 0,1 сағат болса, ӛнім 

бірлігіне кеткен тікелей еңбек бағасын аламыз: 

0,1 сағат х 31,14 тенге/сағат = 1,868 тенге = 3,1 тенге. 

Енді ӛнім бірлігіне тікелей шығынды есептеуге болады: 

Материалдық шығындар 14,0 тенге 

Тікелей еңбек 3,1 тенге 

Тікелей шығыдардың барлығы / ӛнім бірлігіне 17,1 тенге 

Жанама шығындар: 

Бұл шығындардан басқа фирманың шығындары болады, оларға: құрал-

жабдықты алуға, пайдануға және жӛндеуге шығындар, ӛндіріс алаңының 

арендасы, канцеляриялық шығындар, коммерциялық шығындар және тағы 

басқа болады. 

Келер жылдағы шығындар келесідей дерлік: 

Ғимарат арендасы                                    120 000 

Құрал-жабдық амортизацияы                   10 000                             

Құрал-жабдықты пайдалану                     5 000 

Басқада персонал еңбекаысы                   15 000 

Коммерциялық шығындар                        6 000 

Банк несиесіне несиетер                          35 000 

Жанама шығындардың барлығы              191000 
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Инфляция кезінде тікелей және жанама шығындарды инфляция пайызына 

кӛбейту қажет. Егер инфляция жылына 15 % болса, онда: ӛнім бірлігіне тікелей 

шығындар 17,1 х 115% =19,67 тенгені құрайды жанама шығындар 119 000 х 

115% = 219 650 тенге. 

Шығындар соммасы ӛнімді ӛткізу бағасына қосылу жолымен ӛткерілуі 

тиіс. Ӛнімнің бір түрлі ӛндірісі жағдайында ӛткерілу ӛте оңай жүреді, бұл кезде 

мүмкін болатын шығын сомасы мүмкін болатын ӛнім ӛндірісіне бӛлінеді. 

Жоспарланған кезеңдегі ӛнім ӛндірісі құрал-жабдықтың еңбек ӛнімділігі, 

жеткізілетін шикізат кӛлемі, ӛткізу нарығы және тағы басқа сияқты кӛптеген 

кӛрсеткіштердің есебін бағалаумен жүзеге асырылады. 

Жоспарланған жылға ӛнім ӛндірісінің кӛлемі 180 000 нан бірлігі дерлік. 

Бұл бізге жанама шығын және бір батон кезеңіндегі шығындар кӛлемін 

есептеуге мүмкіндік береді: 

219 650 / 180 000 = 1,22 тенге/бірл. 

Ӛнім бірлігінің ӛзіндік қҧны 

Енді нанның ӛткізілуінің толық ӛзіндік құнын анықтауға болады: 

Тікелей шығындар                                        19,67 тенге 

Жанама шығындар                                        1, 22  тенге 

Ӛзіндік құн/бірл                                            20,89 тенге 

Жанама шығындар есебінің білу қажеттілігін ескере отырып, 180 000 

бірлік орнынына 50 000 нан бірлігі ӛткізіледі дерлік. 

Онда ӛнім бірлігіне жанама шығындар кӛлемі мынаны құрайды: 

219 650 / 50 000 = 4,393 тенге / бірл = 4,39 тенге/ бірл, 

 Бұл ӛз кезегінде ӛнім бірлігінің жалпы бағасына әсер етеді: 

19,67 + 4,39 = 24,06 тенге / бірл. 

Бұл жағдайда фирма ӛндіріс қуатын толықтай пайдаланбай отыр, ӛнімнің 

ӛзіндік құны бірінші жағдайға қарағанда кӛбірек болып отыр. 

Бұл ӛнім бірлігіне табыстың азаюына, ӛндірістің шығындалуына, сату 

бағасының ӛсуіне әкеледі, әрине бұл жағдайлар ӛнімді ӛткізу кӛлеміне 

негативті түрде әсер етеді. 

Осы жерде тікелей шығындарды німнің бағасының ӛсуі немесе 

шығындалуға, кәсіпорынның бәсеке қабілетінің тӛмендемейтіндей деңгейде 

ұстау және бақылау қажеттілігі туындайды.  

Әр түрлі бұйымдар ӛндіретін кәсіпорында жанама шығындар әр түрлі 

ӛнімдер бойынша бӛлінеді. Бұл мәселені шешу үшін қандай да бір критерий 

қажет. Осындай «бӛлістіру кілті» мыналар болуы мүмкін: 

- ӛнімді ӛндіруге қажетті уақыт мӛлшері; 

- ӛнім ӛндірісіне кететін тікелей еңбек мӛлшері; 

- ӛнім ӛндірумен айналысатын ӛндіріс алаңы; 

- ӛнім ӛндірісіндегі негізгі қорлар бағасы және тағы басқа. 

Осы әдістердің ішінен шағын ӛндіріс кӛбіне ӛнімге кететін тікелей еңбек 

кӛлемін бӛлістіру әдісін қолданады: 



164 

 

а) Тікелей еңбектің бір сағаттық жанама шығынын есептеуде барлық 

жанама шығындарды барлық тікелей жұмыс уақытына бӛлінеді: 

219 650 / 11 562 = 19,00 тенге / сағат 

б) Әрбір ӛнімге жанама шығынды есептеу үшін, ӛнім ӛндірісіне қажетті 

тікелей уақыт мӛлшерін жанама шығындардың сағаттық құнына кӛбейтеміз; 

0,1 х 19,00 тенге/сағат = 1,9 тенге/бірл. 

Кәсіпорынның ӛндіріетін әрбір ӛнімнің толық ӛзіндік құнын біле отырып, 

сатып алушыға осы ӛнімнің ӛткізілу бағасын немесе құнын анықтауға болады. 

Әрине, ӛткізу бағасын орнатқан кезде тӛмендегідей басқада элементтерді 

ескеру қажет: 

- бәсекелестер бекіткен осы ияқты ӛнімдердің бағасы; 

- берілген ӛнімге сатып алушы тӛлеуге келісетін - баға; 

- сапасы жағынан ұқсас басқа бұйымдар бағасымен салыстыру. 

Мысалы, кәсіпкер ӛз шығындарын (тікелей және жанама) жабқысы келеді 

және 20% табыс алғысы келеді: 

Толық ӛзіндік құн                                 20,89 тенге 

Табыс                                                     4,18  тенге 

Сату  бағасы                                          25,07 тенге 

Бұл жағдайда кәсіпкер сатудан 20% табыс ала алмағанын кӛруге болады. 

Табыс тек қана 16,8%-ды құрайды (ол 4,18 және 25,07 арасындағы қатынаспен 

есептелген) және табысы нормас (маржасы) деп аталады. 

Бұл жерде есептелген баға, тек ӛнімді ӛткізуге қажетті бағаны ғана 

кӛрсетеді. 

Осындай сападағы нанды фирма 22 теңгеге сата отырып (толық ӛзіндік 

құннан жоғарырақ), фирманың жақсы табыс табуы қиынға соғады. 

Сондықтанда фирма ӛзіндік құнды осы ӛнімге ұқсас ӛнім ӛндірушілердікінен 

жоғары болмайтындай етіп, түсіруі қажет болады. 

Егер ӛзіндік құн құрылымын қарастыратын болсақ, фирманың ӛндіретін 

наны басқа бәсекелестердікіне қарағанда дәрумендендірілген. 

Кәсіпорынға осы ерекшелікті ескеру қажет, осы ерекшелікті тұтынушыға 

жеткізу үшін фирма сәйкесінше ақпараттық және жарнамалық компанияның 

қызметін қолдану қажет, бұл компанияның кӛмегімен фирма ӛзінің ӛнімінің 

басқа ӛндірушілер ӛнімімен салыстырғанда қосымша қаситтері бар екенін 

жария ете алады. Оған тұтынушыларды ӛзінің ӛнімінің бағасының жоғары 

болуының себебі әртүрлі дәрумендермен байытылғандығына байланысты 

екенін сендіру қажет.  

Басқа жағдайда фирмаға басқаша стратегияны таңдау қажет болады, тіпті 

ӛндірістік шығындарды азайтып және ӛз ӛнімінің бағасын нарықтағы бағамен 

теңестіру үшін витаминдерден бас тартуға мәжбүр болады. Әйтпесе, оның ӛнімі 

нарықтағы бәсекелестердің ӛнімінен жеңілу қаупі болады. 

Бұл жағдайда ӛнімді қандай бағамен сатуға тырысатын әр түрлі 

нұсқаларды қарастыру қажет. 

Әрине, ӛнімге бағаны құн арқылы орнату тәсілінен басқа да нұсқалар бар. 
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Ӛндірістің жаңа жүйесі шаруашылық ерекшелігін, шығын дәрежесін, 

ӛнім сапасын ескере отырып дұрыс баға жүйесін жасауды талап етеді. Бірақ 

кәсіпорындардың ӛндірісін тиімділік жағынан теңестіру үшін ӛнім түрлерінің 

сату бағасына жоспарлы түрде үстеме қосылады немесе кемітіп сатуға пайыз 

белгіленеді. Бағаны белгілеу үшін салалық ӛнімнің толық ӛзіндік құнын алады, 

сонан соң оған ӛзіндік құннан белгіленген мӛлшердегі рентабелділікті 

(сомасын) қосады. Сӛйтіп пайданы ӛзіндік құнмен салыстырып дұрыс баға 

белгіленеді. Пайданы толық ӛзіндік құнан белгіленген рентабелділік арқылы 

есептеп шығарады. Ӛндірісті одан әрі дамыту үшін ӛнімді сатқаннан түскен 

ақша барлық жұмсалған шығыннан (ӛзіндік құннан) артып, қажетті мӛлшерде 

пайда әкелуге тиіс. 

Жоғарыда аталғандай еркін бәсекелестік жағдайында кәсіпорын (фирма) 

ӛндірген ӛнімге баға автоматты түрде орнатылады. Оған нарықтық баға 

қалыптастыру заңдары әсер етеді. Сонымен қатар әрбір кәсіпкер максимальді 

мүмкін пайда алуға тырысады. Осы жерде ӛнім ӛндірісі кӛлемін ӛсіретін, оның 

толықтырылмаған нарықтағы қозғалысына әсер ететін факторлардан басқа, осы 

ӛнімді ӛткізу және оның ӛндірісіне шығындарды тӛмендету, ӛндіріс 

шығындарын тӛмендету мәселесі туындайды.  

Дәстүр бойынша шығындарды азайтудың маңызды жолдарының бірі 

болып ӛндіріс процесінде тұтынылатын ресурстардың барлық түрлерін тиімді 

немесе экононды пайдалану: еңбектік және материялдық. 

Ӛзіндік құнды азайтуда еңбек ӛнімділігін арттыру қажет. Еңбек 

ӛнімділігі-еңбек шығынының тиімділігін арттыру. Бұл ӛндіріс процесінде 

жұмсалған қоғамдық еңбектің тиімділігі, нәтижелілігі, жемістілігі. 

Қызметкерлердің еңбек ӛнімділігі бір уақыт ӛлшемі ішінде ӛндірген ӛнімнің 

немесе орындалған жұмысының кӛлемі (мысалы, 1 сағатта 10т ӛнім шығарады), 

немесе бір ӛнімге кеткен уақыт (10т ӛнім алуға 1 сағат уақыт жұмсады) немесе 

ұлттық табыс мӛлшерімен есептелінеді. 

Еңбек ӛнімділігін арттыру үшін жұмыс уақытын үнемдейтін факторларға 

назар аударылады. 1) жұмыс уақытын; ұтымды пайдалану; 2) жұмыста 

кездесетін тиімсіз үзілістерді азайту. Жұмыс уақытын ұтымды, үнемді 

пайдалануға техника мен технологияларды жетілдіріп, ӛндірісті, еңбекті 

ұйымдастыруды жақсарту, ал екінші әдіске - ӛндірістің жоспардан тыс тоқтап 

қалуын қысқарту, сӛйтіп үзілістерді азайту жолдарымен қол жеткізеді. 

Еңбек ӛнімділігінің кӛрсеткіші қызметкерлердің материалдық жағдайын 

жақсартумен тікелей байланысты. Еңбек ӛнімділігі арттқан сайын еңбекақы – 

оған тӛленетін ақы да ӛсіп отыруы тиіс. Жалақының еңбек ӛнімділігінің ӛсу 

қарқынан кейін қалуы немесе артып кетуі дұрыс емес. Бұл қатынас бұзылса, ол 

еңбек ӛнімділігін арттыруға деген материалдық мүдделілікке кері әсер етеді. 

Осылайша, ӛндірістің шығындар құрылымындағы ӛп бӛлігін еңбекақыға 

шығындар алады (Қазақстан ӛнеркәсібінде 13 -14 %, дамыған елде 20 -25 % ). 

Сондықтанда шығарылатын ӛнімге еңбек сыйымдылығын азайту, еңбек 
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ӛнімділігін ӛсіру мәселелерінде ӛндірістің әкімшілдік қызметтігі персоналдың 

санын азайту орынды болады. 

Еңбек ӛнімділігін арттыру оны ұйымдастыруға да кӛп кӛңіл бӛлу қажет: 

жұмыс орындарын дайындау, оның толықтай жұмыс жасауы, еңбектің 

арттыруға басқада әдістерді қолдану. 

Еңбек ӛнімділігін арттыру мақсатында кәсіпорындарда жұмыс күшінің 

бәсеке қабілеттілігін, сапасын жоғарылату қажеттілігі мына факторлармен 

анықталады:  

- еңбекті тиімді қолдануды және ұйымдастыруды жаңа әдістерді талап 

ететін бәсекелестер тарапынын қысым; 

- ӛндірісті басқаруда және ұйымдастыруда жаңа әдістерді талап ететін 

технологиялық ӛзгерістер; 

- ӛз жұмысшыларының потенциалының ӛсіміне кәсіпорын басшы-

ларының әлеуметтік жауапкершілігі; 

- автоматтандырылған жүйелердің енгізілуі және оларды басқаратын 

жұмысшылардың квалификациялық деңгейінің әйкестілікті талап ету; 

- жұмысшылардың интелектуалдық дайындығын арттырудың қажеттілігі. 

Ӛндіріс процесінде қолданылатын шығындардың мӛлшерін азайту үшін 

үнемі экономикалық талдау жасау қажеттілігі туындайды.  

Ӛндіріс процесінде ӛнімді ӛндіруге жұмсалатын шығындар дайындалған 

ӛнімнің ӛзіндік құнының мӛлшеріне тікелей әсер ететіндіктен 

шығындардардың қандай да статьясынан үнемдеу мүмкін болса, ӛнімнің 

ӛзіндік құны да азда болса тӛмендейді. 

Ӛнімнің ӛзіндік құнын азатуды қамтамасыз ететін жалпы факторларға 

мыналар атады: 

- шикізат, материал, электроэнергия және жанармайды үнемдеу; 

- ӛндірістің негізгі құралдарын қолдануды жақсарту; 

- ресурс үнемдеуші жаңа технологияларды қолдану; 

- ӛнімді ӛткізу бойынша шығындарды азайту; 

- кәсіпорынның тауар саясатын қайта қарастыру; 

- жұмысын тоқтату және ақаулардан жоғалтуларды азайту; 

- сатып алынатын материалдардың оптимальды кӛлемін және ӛндіріс 

процесінде ӛндірілетін ӛнім кӛлемінің дұрыстығын қадағалау және бақылау; 

- жалпы заводтық (жалпы шаруашылық) және цехтық шығындарды 

азайту. 

Шаруашылықты жүргізудің жаңа жүйесі үнем тәртібін қатаң сақтап 

ӛзіндік құнды тӛмендетуді кӛздейді. Ӛнімнің, жұмыстың ӛзіндік құны материал 

мен еңбек ресурстарының үнемделу, ӛндірістің техникамен жарақтану 

дәрежесін, сонымен бірге шаруашылық есеп негіздерінің сақталуын кӛрсетеді. 

Кәсіпорындардың ӛзіндік құнына ӛндірістен тыс сатуға жұмсалған шығынды 

қосып ӛнімнің толық ӛзіндік құнын есептеп шығарады. Толық ӛзіндік құн – 

ӛнімді ӛндіруге және сатуға кеткен шығындар жиынтығы, құнның негізгі бӛлігі. 
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Келешекте ӛзіндік құнның кейбір шығын түрлерінің ғылыми-техникалық 

прогресс, механикаландыру, автоматтандыру, электрлендіру, химияландыруға 

байланысты үлес салмағы едәуір ӛзгеретін болады. 

Ӛзіндік құн категориясын қолдану, оны бақылау, талдау ӛндірістің ішкі 

мүмкіндіктерін ашуға, оны жұмылдыруға кӛмектеседі. Ондай резервтер барлық 

кәсіпорындарда да болады. Ӛндіріс кӛлемі жыл сайын ӛсіп отырады, соған 

сәйкес шығын да кӛбейеді. Бағаның да негізі - ӛзіндік құн. Осыған байланысты 

ӛзіндік құнды азайтудың ерекше мәні бар, ол пайданы молайтудың басты кӛзі. 

Сонымен, кәсіпорынның ӛндірістік шешімдері, жұмыстары нарық 

жағдайлары мен ӛндірістік шығындар арқылы анықталады. Кәсіпорын табысы 

ӛндірісіне шығындар тәуелді болады. Нарықтағы ӛнім бағасы сұраным мен 

ұсыным ӛзара байланысының нәтижесі болып табылады. Ӛнім ӛндірісіне 

шығындар - ол тұтынылатын еңбектік немесе материалдық ресурстар кӛлеміне, 

техника деңгейіне, ӛндірістің ұйымдастырылуына және басқа факторларға 

байланысты ӛсуі немесе тӛмендеуі мүмкін. Сәйкесінше, ӛндіруші шығындарды 

азайтудың кӛптеген кӛздерін қарастырады, ол оны ӛзінің тиімді басқару 

қабілетімен жүзеге асыра алады. 

Материалдық құндылықтар ӛндірісі, тауар саудасы, сонымен қатар 

қызмет кӛрсету адамдық, материалдық, ақшалай ресурс шығындарын қажет 

етеді. Бұл қолданылған ресурстар соңында әртүрлі нысанда және кӛлемде 

ӛзіндік құнға негізделеді. 

Ӛзіндік құн - кәсіпорында ӛткізу мақсатында ӛндірілген ӛнім мен қызмет 

кӛрсетулерге кеткен шығындардың ақшалай түрдегі сомасын кӛрсетеді. 

Ӛзіндік құн-ӛнім ӛндіруге жұмсалған барлық шығын. Ӛндірілген ӛнімнің 

ӛзіндік құнына барлық жұмсалған шығындар: шикізат, материал, электр 

энергиясы, амортизациялық жарна, еңбекақы тағы басқа кіреді.  

Ӛзіндік құн сол кәсіпорын шығынының жиынтық кӛрсеткіші, ол әрбір 

ӛнімге жұмсалған жалпы шығын сомасын ӛнім кӛлеміне бӛлу арқылы 

анықталады. Кәсіпорын ӛнімді толық ӛзіндік құнмен сатады, ӛткізеді. 

Неғұрлым ӛзіндік құн тӛмен болса, соғұрлым ӛндіріс тиімділігі жоғары болады. 

Кәсіпорынның ӛндіріетін әрбір ӛнімнің толық ӛзіндік құнын біле отырып, 

сатып алушыға осы ӛнімнің ӛткізілу бағасын немесе құнын анықтауға болады. 

Ӛзіндік құнды азайтудың ерекше мәні бар, ол пайданы молайтудың басты кӛзі. 

Сонымен, кәсіпорын қызметінің негізгі кӛрсеткіштерінің бірі болып 

ӛнімнің ӛзіндік құн болып саналады, ол ӛндірістегі ӛнім ӛткізілуінің ақшалай 

нысандағы шығындар жиынтығын құрайды және барлық ӛндіріс тиімділігін 

анықтайды. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары  

 

1. Корпоративті қаржы ресурстарын қалыптастыру, орналастыру және 

пайдалану процесінде қалыптасатын ақшалай қатынастар жүйесі – бұл: 

A. корпоративті қаржысы; 
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B. нақты ақша айналымы; 

C. ақша қатынастары; 

D. қаржы жүйесі; 

E. қаражат қорлары. 

 

2. Құн қозғалысын қалыптастыратын және ақшалай тӛлемдер мен есеп 

айырысулар ағымында кӛрініс табатын экономикалық процесс – бұл: 

A. нақты ақша айналымы; 

B. қәсіпорын қаржысы; 

C. қаржы ресурстары; 

D. қаржы қатынастары; 

E. қаражат қорлары. 

 

3. Кәсіпорын қаржысының қандай нақтылы функцияларын білесіз? 

A. ұдайы ӛндірістік, бӛлу, бақылау; 

B. ұдайы ӛндірістік, жинақтау, бақылау; 

C. бӛлу, қайта бӛлу, бақылау; 

D. бӛлу, оңтайландыру, бақылау; 

E. қалыптастыру, бӛлу, пайдалану. 

 

4. Кәсіпорын қаржысы бӛлу функциясының негізгі объектісі не? 

A. кәсіпорын табысы; 

B. ӛнімнің ӛзіндік құны; 

C. бюджеттен қаржы бӛлу; 

D. бюджеттік тӛлемдер; 

E. дивидендтер тӛлеу. 

 

5. Қаржының бӛлу функциясы неден басталады? 

A. орнын толтыру қорын құрудан; 

B. есеп айырысу пайдасын бӛлуден; 

C. еңбекақы қорын құрудан; 

D. салық кӛлемін есептеуден; 

E. дивидендтер шамасын анықтаудан. 

 

6. Қаржының бақылау функциясы ненің кӛмегімен жүзеге асады? 

A. қаржылық кӛрсеткіштер; 

B. қаржылық жоспарлар; 

C. қаржылық ақпараттар; 

D. қаржылық құралдар;  

E. қаржылық әдістер . 
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7. Салықтық тӛлемдерді тӛлегеннен кейін кәсіпорын пайдалануына 

қалатын табысының есебінен негізінен қандай қорлар құрылады? 

A. резервтік, тұтыну және қорлану; 

B. резервтік, тұтыну және орнын толтыру; 

C. тұтыну, қорлану және орнын толтыру; 

D. орнын толтыру, қорлану және даму; 

E. резервтік, тұтыну және даму. 

 

8. Ӛндірістің дамуына белгіленген ақшалай қаражаттар – бұл… 

A. қорлану қоры; 

B. тұтыну қоры; 

C. резервтік қор; 

D. даму қоры; 

E. ӛндірістік қор. 

 

9. Негізгі және айналым құралдары қандай қордың есебінен 

толықтырылады? 

A. қорлану қоры; 

B. тұтыну қоры; 

C. резервтік қор; 

D. даму қоры; 

E. ӛндірістік қор. 
 

10. Кәсіпорынның қорлану қоры қандай кӛздерден қалыптасады? 

A. амортизациялық аударымдардан; 

B. бюджеттен қаржы бӛлу арқылы; 

C. тиісті жарналар тӛлеу жолымен; 

D. қарыз қаражаттарын тарту арқылы; 

E. негізгі құралдарды жалға беру арқылы. 
 

11. Әлеуметтік қажеттіліктерге бағытталатын қор – бұл: 

A. тұтыну қоры; 

B. қорлану қоры; 

C. әлеуметтік қор; 

D. сақтандыру қоры; 

E. резервтік қор. 
 

12. Ӛндірістік емес сала объектілерін қаржыландыру қандай қорлардың 

есебінен жүзеге асады? 

A. тұтыну қоры; 

B. қорлану қоры; 

C. әлеуметтік қор; 

D. даму қоры; 

E. резервтік қор. 
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13. Жылдың қорытындысы бойынша сыйақылар тӛлеу қай қордың 

есебінен жүзеге асады? 

A. тұтыну қоры; 

B. қорлану қоры; 

C. әлеуметтік қор; 

D. еңбекақы қоры; 

E. ынталандыру қоры. 

 

14. Кәсіпорынн резервтік қорының негізгі мақсаты не? 

A. қаржы тұрақтылығын қамсыздандыру; 

B. қызметкерлер жұмысын ынталадыру; 

C. кәсіпорын қызметін дамыту; 

D. ӛндірістік қорлардың орнын толтыру; 

E. ақшалай қаражат кӛлемін артыру. 

 

15. Қаржы міндеттемелерін орындауға, ағымдағы шығындарды 

қаржыландыруға арналған меншікті ақшалай табыстар мен түсімдердің 

жиынтығы – бұл… 

A. қаржы ресурстары; 

B. ақшалай қорлар; 

C. ақшалай табыстар; 

D. кәсіпорын қаржысы; 

E. қаражат қорлары. 

 

16. Кәсіпорынның меншікті қаржы ресурстарына не жатады? 

A. пайда және амортизация; 

B. меншікті және резервтік капитал; 

C. меншікті капитал және пайда; 

D. меншікті капитал және амортизация; 

E. пайда және резервтік капитал. 

 

17. Табыс алу мақсатында ӛндіріске салыған қаржы ресурстары қалай 

аталады? 

A. капитал; 

B. инвестиция; 

C. салым; 

D. қаржы; 

E. ақша. 

 

18. Меншікті қаржы ресурстарының сыртқы кӛздеріне не жатады? 

A. қосымша акциялар шығару және сату; 

B. ұзақ мерзімді банк несиелерін алу; 

C. қысқа мерзімді банк несиелерін алу; 
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D. облигациялар шығару және сату; 

E. қажетеіз негізгі құралды жалға беру. 

 

19. Меншікті қаржы ресурстарының сыртқы кӛздеріне не жатады? 

A. қайтарымсыз қаржылық кӛмек алу; 

B. қажетеіз негізгі құралдарды жалға беру; 

C. бюджеттік қаражаттарды пайдалану; 

D. материалдық құндылықтарды сату; 

E. ӛнім ӛндіру кӛлемін арттыру. 

 

20. Қарыз қаражаттарын қатыстыру кәсіпорынға қандай мүмкіндік 

береді? 

A. айналымдылықты жеделдетуге; 

B. ӛндірістік тапсырманы орындауға; 

C. ӛндіріс кӛлемін арттыруға; 

D. шығындар шамасын тӛмендетуге; 

E. табыс кӛлемін жоғарылатуға. 

 

21. Инвестициялау объектісі бойынша капитал қалай топтастырылады? 

A. негізгі және айналым; 

B. меншікті және қарыз; 

C. негізгі және қосымша; 

D. меншікті және ссудалық; 

E. ссудалық және қарыз. 

 

22. Кәсіпорынға тиістілігі бойынша капитал қалай топтастырылады? 

A. меншікті және қарыз; 

B. меншікті және ссудалық; 

C. меншікті және жалға алынған; 

D. ссудалық және қарыз; 

E. қарыз және жалға алынған. 

 

23. Капитал айналымы процесінің алғашқы сатысында капитал қандай 

нысанда болады? 

A. ақшалай; 

B. ӛндірістік; 

C. тауарлық; 

D. бағалы қағаз; 

E. мүліктік. 

 

24. Капитал айналымы процесінің екінші сатысында капитал қандай 

нысанда болады? 

A. ӛндірістік; 
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B. ақшалай; 

C. тауарлық; 

D. бағалы қағаз; 

E. мүліктік. 

 

25. Капитал айналымы процесінің үшінші сатысында капитал қандай 

нысанда болады? 

A. тауарлық; 

B. ӛндірістік; 

C. ақшалай; 

D. бағалы қағаз; 

E. мүліктік. 

 

26. Кәсіпорын қаржысын ұйымдастыру қағидатын атап кӛрсетіңіз? 

A. шаруашылық тәуелсіздік; 

B. қаржылық қамсыздандыру; 

C. жоғарғы табыстылық; 

D. капитал ӛтімділігі; 

E. тӛменгі шығындылық. 

 

27. Кәсіпорын қаржысын ұйымдастыру қағидатын атап кӛрсетіңіз? 

A. қаржы резервтерін құру; 

B. ақша айналымын қамсыздандыру; 

C. табыстарды оңтайлы бӛлу; 

D. қаржы ресурстары кӛздерін анықтау; 

E. қаражаттарды тиімді жұмсау. 

 

28. Кәсіпорын қаржысын ұйымдастыру қағидатын атап кӛрсетіңіз? 

A. ӛзін-ӛзі қаржыландыру; 

B. қаржы қорларын қалыптасыру; 

C. қор айналымын жеделдету; 

D. қаржы ӛтімділігін қамсыздандыру; 

E. қаражаттарды тиімді жұмсау. 

 

29. Кәсіпорын қаржысын сабақтастыру жүйесін атап кӛрсетіңіз? 

A. материалдық жауапкершілік; 

B. меншікті кӛздерге бағытталу; 

C. қаржыландыру кӛздерін анықтау; 

D. табыстылық шамасын арттыру; 

E. ӛндіріс кӛлемін жоғарылату. ; 
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30. Кәсіпорын қаржысын басқару не арқылы жүзеге асады? 

A. қаржы механизмі; 

B. қаржылық бақылау; 

C. қаржылық тұтқалар; 

D. қаржылық әдістер; 

E. қаржы ынталандырмалары. 

 

31. Қаржы әдістерінің кӛмегімен қаржы құралдары арқылы кәсіпорынның 

қаржысын басқару жүйесі – бұл: 

A. қаржы механизмі; 

B. қаржылық бақылау; 

C. қаржы менеджменті; 

D. қаржылық құқық; 

E. қаржылық әдістер. 

 

32. Қаржы механизмі қандай қосалқы жүйелерден тұрады? 

A. басқарушы және басқарылушы; 

B. басқарушы және бақылаушы; 

C. бақылаушы және басқарылушы; 

D. бақылаушы және бақыланушы; 

E. бақыланушы және басқарылушы. 

 

33. Кәсіпорын қаржысын басқарудың негізгі міндеттерін атап кӛрсетіңіз? 

A. ақпараттар жинау, талдау және шешім қабылдау; 

B. ақпараттар жинау, талдау және бақылау жасау; 

C. ақпараттар жинау, реттеу және шешім қабылдау; 

D. ақпараттар жинау, реттеу және бақылау жасау; 

E. ақпараттар жинау, болжау және бақылау жасау. 

 

34. Кәсіпорын қаржысын басқарудағы шешім қабылдау қандай 

міндеттерді қамтиды? 

A. болжау, реттеу және бақылау; 

B. талдау, болжау және бақылау; 

C. зерттеу, реттеу және бақылау; 

D. саралау, реттеу және бақылау; 

E. ақпар алу, болжау және бақылау. 

 

35. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. кәсіпорынның қаржы қатынастары; 

B. кәсіпорынның ақша айналымы; 

C. кәсіпорынның қаржы ресурстары; 

D. кәсіпорынның ақша қатынастары; 

E. кәсіпорынның ақша ағыны. 
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36. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. қаржылық кӛрсеткіштер; 

B. қаржылық нәтижелер; 

C. қаржылық есеп берулер; 

D. қаржылық жоспарлар; 

E. қаржылық тұтқалар. 

 

37. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. қаржылық құралдар; 

B. ақшалай қаражаттар; 

C. ақшалай қорлар; 

D. қаржы ресурстары; 

E. қаржылық опциондар. 

 

38. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. ақпараттық қамсыздандыру; 

B. қаржылық жоспарлау; 

C. ішкі шаруашылық бақылау; 

D. экономикалық реттеу; 

E. табыс кӛздерін анықтау. 

 

39. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. қаржылық әдістер; 

B. қаржылық жоспарлау; 

C. қаржылық есеп; 

D. қаржылық талдау; 

E. қаржылық реттеу. 

 

40. Қаржы механизмінің элементін атап кӛрсетіңіз? 

A. құқықтық қамсыздандыру; 

B. ӛзін-ӛзі қаржыландыру; 

C. шаруашылық есеп жүргізу; 

D. Шығындарды ӛтеу; 

E. қаржы резервтерін құру. 

 

41. Кәсіпорынның барлық айналымнан тыс активтеріне инвестицияланған 

капитал – бұл: 

A. негізгі капитал; 

B. айналым капиталы; 

C. жарғылық капитал; 

D. тӛленген капитал; 

E. тӛленбеген капитал. 
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42. Негізгі капитал ӛндіріс процесі барысында қаншалықты 

пайдаланылады? 

A. бір жылдан аса; 

B. бір ӛндірістік цикл; 

C. бір жылға жуық; 

D. бір айдан аса; 

E. бір-ақ рет. 

 

43. Негізгі капиталдың негізгі бӛлігін құрайтын актив түрін кӛрсетіңіз? 

A. негізгі құралдар; 

B. аяқталмаған құрылыс; 

C. материалдық емес активтер; 

D. қаржы салымдары; 

E. дебиторлық қарыздар. 

 

44. Қабылдау - тапсыру актісімен рәсімделмеген негізгі құралдар қалай 

аталады? 

A. аяқталмаған құрылыс; 

B. аяқталмаған ӛндіріс; 

C. рәсімделмеген құралдар; 

D. кірістелмеген құралдар; 

E. қордаланған құралдар. 

 

45. Ӛндіріс процесіне қатысу дәрежесіне байланысты негізгі құралдар 

қалай бӛлінеді? 

A. ӛндірістік және ӛндірістік емес; 

B. ӛндірістегі және әрекетеіз; 

C. ӛндірістегі және қорда тұрған; 

D. әрекеттегі және әрекетеіз; 

E. әрекеттегі және қорда тұрған. 

 

46. Ӛнім ӛндірсіндегі рӛлі бойынша негізгі құралдар қалай бӛлінеді? 

A. белсенді және белсенді емес; 

B. ӛндірістік және ӛндірістік емес; 

C. ӛндірістік және әрекетеіз; 

D. әрекеттегі және әрекетеіз; 

E. әрекеттегі және қорда тұрған. 

 

47. Негізгі құралдарды сатып алуға, жеткізуге, орнатуға және 

монтаждауға жұмсалған шығындар – бұл: 

A. негізгі құралдардың бастапқы құны; 

B. негізгі құралдарды сатып алу шығыны; 
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C. негізгі құралдарды жеткізу сомасы; 

D. негізгі құралдарды кірістеу сомасы; 

E. негізгі құралдарды рәсімдеу шығындары. 

 

48. Белгілі бір кезеңдегі нарықтық бағадағы негізгі құралдар құны – бұл: 

A. ағымдағы құн; 

B. ӛткізу құны; 

C. бастапқы құны; 

D. сатып алу құны; 

E. баланстық құны. 

 

49. Қайта қалпына келтіру құны бойынша негізгі құралдарды қайта 

бағалау жиі жүргізіледі ме? 

A. мерзімді; 

B. жыл сайын; 

C. тоқсан сайын; 

D. ай сайын; 

E. жарты жылда. 

 

50. Негізгі құралдарды жоюдан алынған құндылықтар құны қалай 

аталады? 

A. негізгі құралдарды жою құны; 

B. қосалқы бӛлшектер құны; 

C. материалдық босалқылар құны; 

D. негізгі құралдардың қалдық құны; 

E. негізгі құралдардың тозу құны. 
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VIII Тарау. НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҤЙЕСІНДЕГІ 

ИНВЕСТИЦИЯ 

 

8.1 Инвестицияның экономикалық мазмҧны 

 

Инвестициялар - ӛнеркәсіпке, құрылысқа, ауыл шаруашылығына және 

ӛндірістің басқа да салаларындағы шаруашылық субъектісіне мүліктей, заттай 

сондай-ақ ақша қаражаты түрінде , яғни капитал түрінде салынып ол 

шаруашылықты әрі қарай ӛркендетіп дамыту үшін жұмсалынатын 

шығындардың жиынтығын айтады. 

Инвестиция сонымен қатар - бүгінгі күні қолда бар ақшаны, мүлікті 

және басқа да заттарды, яғни капиталды қандай да бір ӛндірісті дамыту үшін 

жұмсап, сол арқылы клешекте, яғни алдағы уақытта пайыз түрінде немесе 

басқадай үлкен кәсіпкерлік табыс табу болып табылады. 

Бұл жоғарыда айтылған процеспен екі фактор байланысты болып келеді. 

Оның біріншісі – уақыт, ал екіншісі – тәуекелдік. Сонымен қатар инвестиция  

экономикалық ӛсудің негізі бола отырып, елдің әлеуметтік дамуына жағдай 

жасайды. Осы айтылғандармен қатар инвестиция экономикалық дамудың 

жоғарғы және тұрақты қарқынын қалыптастырудың, ғылыми - техникалық 

прогресс жетістіктерін ӛсірудің, инфрақұрылымды дамытудың маңызды 

факторы болып саналады. 

Нақтылық инвестиция дегеніміз – шаруашылық субъектісіндегі белгілі 

бір материалдық, ӛндірістік қорлардың, яғни активтердің (жер, жабдық, 

құрылыс) ӛсуіне, дамуы жұмсалану үшін салынатын салымдар болып 

табылады. 

Қаржылық инвестиция дегеніміз – акционерлік қоғамдар немесе 

мемлекет шығарған акцияларға, облигациялар және басқадай құнды қағаздарға 

банктердің депозиттерін салынған салымдар болып табылады.  

Қаржылық инвестициялар иелену мерзіміне қарай мынадай 

категорияларға жіктеледі: 

а) қысқа мерзімдік иелену- иелену мерзімі бір жылға дейін; 

ә) ұзақ мерзімдік – иелену мерзімі бір жылдан артық;   

Инвестор – қор нарығында құнды қағаздарды сатып алушылар болып 

табылады. 

Ұлттық инвестор дегеніміз- Қазақстан Республикасында инвестицияны 

жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының Заңды тұлғасы. 

Инвестицияның келесі бір анықтамасы – табыс табу және капиталды 

ұлғайту мақсатымен ӛндірістік және басқа да қызметтерге қаржы жұмсау болып 

табылады, яғни қаржы үнемі жұмыс істеуге басқаша айтқанда, қандай да бір 

табыс түсетін жұмысқа немесе іске жұмсалынуы тиіс. Инвестор ӛз алдына 

дербес екі топқа бӛлінеді: 

- жеке инвесторлар (жеке адамдар). 
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- инстиуттандырылған инвесторлар (банктер, инвестициялық қорлар, 

зейнетақы қорлары, тағы басқалары). 

Инвестициялық саясат дегеніміз – халық шаруашылығының әр түрлі 

салаларында пайда табу мақсатымен ұзақ мерзімді капитал жұмсау саясаты. 

Күрделі қаржыны тиімді пайдаланудың, оларды шешуші бағыттарға 

шоғырландырудың, қоғамдық ӛндірісте тепе- теңдікті қамтамасыз етудің 

жолдарын кӛрсететін шаруашылық шешімдерінің жиынтығы. Егер 

инвестициялық саясат дұрыс шешілсе, әрбір шығындалған теңгеге келетін 

ұлттық табыстың мӛлшері ӛседі, ӛнім молаяды. Инвестициялық саясат күрделі 

қаржыны, қорларды ӛндіретін, ӛндейтін және ол ӛнімдерді пайдаланатын 

салалар арасында дұрыс пайдалануды қамтамасыз етуі керек. Қазіргі кезде 

күрделі қаржыны жаңа ӛндіріс орындарын тұрғызудан гӛрі оларды техникалық 

жағынан қайта жарақтандыруға, қайта құруға бағытталып, одан әрі ӛндіріске 

жұмсалған күрделі қаржының ара салмағын ӛсіре беру кӛзделіп отыр. Нарықты 

экономикаға кӛшу кезінде инвестициялық саясат сұранысты қанағаттандыруға 

бағытталуға тиіс. 

Тікелей инвестиция дегеніміз - капиталды экспорттаушының 

қабылдаушы ел территориясында ӛндірісті ұйымдастыруын айтады. Тікелей 

инвестициялар арқылы халықаралық корпорациялар дүниежүзілік нарықта ӛз 

бӛліктерін жүргізеді.  

Ал, капитал дегеніміз - тауар ӛндірісінің жұмыс күші тауарға айнала 

бастаған кезінде пайда болады. Капиталдың алғашқы қорлануы процесінде 

тікелей ӛндірушілер ӛндіріс құрал- жабдықтары капиталистік кәсіпкерлердің 

қолына жинақтала бастады. Ӛндіріс құрал жабдығынан айырылған жұмысшы 

ӛз жұмыс күшін капиталистерге сатуға мәжбүр болды. Бұл процесс тауар 

ӛндірісінің капиталистік ӛндіріске айналуын кӛрсетеді.  

Капиталды әлем елдерінде пайдаланудың негізгісі мыналар: 

1. Инвестициялаушы елдегі капиталдың мол қорлануы; 

2. Дүниежүзілік шаруашылықтың әр түрлі бӛліктеріндегі капиталға 

сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы; 

3. Жергілікті нарықты монополизациялау мүмкіндігі; 

4. Капитал экспортталатын елде арзан шикізат пен жұмысшы күшінің 

болуы; 

5. Саяси тұрақтылықтың және қолайлы инвестициялық ахуал; 

Капиталды шетке шығару мына нысандарда жүргізіледі: 

- ӛнеркәсіп, сауда т.б. кәсіпорындарына тікелей инвестициялар; 

- портфельдік инвестициялар (шетелдік облигацияларды, акцияларды 

және басқа да құды қағаздарға алу үшін);  

Ішкі инвестициялық ресурстар ӛте тапшы бүгінгі экономикалық жағдайда 

экономиканы тұрақтандыруға, реформаларды тереңдету және құрылымдық 

ӛзгерістерді жүзеге асыру шетел капиталын тартпайынша мүмкін емес. 

Шетел инвесторы - шетелдік заңды тұлғалар, шетел азаматтары, шетел 

мемлекеттері, халықаралық ұйымдар, шетелде тұрақты тұрғылықты мекені бар 
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Қазақстан Республикасының азаматтары, егер олар шаруашылық қызметін 

жүргізу үшін азаматтығын алған немесе тұрақты тұрғылықты мекені бар елде 

тіркелген жағдайда. 

Шетелдік инвестиция дегеніміз - қабылдаушы елдегі компанияның 

қызметін бақылап, басқарып отыру үшін капиталдың мақсатты түрде ауысуы 

болып келеді. Шетелдік инвестициялардың елдер мен ӛнеркәсіп салалары 

арасында бӛлінуі кәзіргі халықаралық экономиканың құрамына айтарлықтай 

әсер етеді. 

Шетелдік инвестицияларын тарту саясаты 1991 жылдан басталып, оң 

нәтижелер беруде. Шетел капиталын басқаратын Қазақстан эксимбанкі, 

сырттан қарыз алу жӛніндегі комитет және инвестициялар жӛніндегі комитет 

тәрізді органдар құрылды. Сӛйтіп Қазақстанда шетел капиталы үшін қолайлы 

ахуал ққалыптасты.  

Шетел инвестицияларын тартудың басты бағыттарына тіршілікті 

қамтамасыз ету салалары мен экспорт бағдарындағы ӛндірістер – мұнай-газ 

және мұнай – химия салалары, электр энергетикасы, металлургия, 

коммуникация және де Қазақстан дәнді дақылдапр, жүн, мақта т.б. ірі ӛндіруші 

болу себепті, ароӛнеркәсіп кешені жатады. Мұнай-газ саласында күш-қуат 

мұнай мен газ ӛндіріп, экспорттқа шығаруды арттыруға сыртқы мұнай 

құбырлары мен ішкі газ құбырларын салуға жұмсалады.    

Қаржы емес активтерге жұмсалған инвестициялар  мынадай 

элементтерді: негізгі капиталға жұмсалған инвестицияларды, материалдық 

айналым қаражаты қорын толтыруға жұмсалған инвестицияларды, 

ӛндірілмеген және материалдық емес активтерге жұмсалған инвестицияларды, 

басқа да қаржы емес активтерге жұмсалған инвестицияларды ӛзіне қосады 

 

8.2 Инвестицияның макро және микро деңгейдегі рӛлі 

 

Қаржылық мүлікке салым бас кәсіпорындардағы үлестік қатысуларға 

құқық алу, олардың акцияларын, басқа да құнды қағаздарын, қарыз беру 

құқығын сатып алу - қаржы инвестициялары деп аталады. Интеллектуалды 

материалды емес инвестицияларды да бӛліп қарастырады патенттер, 

лицензиялар, ноу-хау сатып алуға, персонал дайындау мен қайта дайындауға, 

ғылыми-зерттеу және тәжірибе-конструкторлық жұмыстар мен жарнамаларға 

және тағы басқа салымдарға шығындар. 

Одан басқа, бастапқы инвестиция немесе нетто-инвестицияларды 

айырады, олар кәсіпорын сатып аларда немесе жоба негізінде жүзеге 

асырылады. 

Реинвестициялар бұл қайтадан босаған инвестициялық ресурстар, 

ӛндірістің жаңа құралдарын дайындау мен сатып алуға және басқа мақсатқа 

қолданылады. Бұндай инвестициялар бар объектіні жаңаға ауыстыруға, 

технологиялық жабдық немесе үрдіс рационализациясы мен 

модернизациясына, шығару кӛлемін ӛзгертуге, номенклатура ӛзгерісімен, 



180 

 

ӛнімнің жаңа түрін жасаумен, ӛткізудің жаңа нарығын ұйымдастырумен 

байланысты диверсификацияға, кәсіпорынның перспективада ӛмір сүруін 

қамтамасыз етуге (мәселен, жарнамаға, коршаған ортаны қорғауға және тағы 

басқа) бағытталуы мүмкін. 

Барлық инвестициялар екі негізгі топқа бӛлінеді: нақты (капитал құрушы) 

және портфельді. Нақты инвестициялар - бұл негізінен құралдардың 

(капиталдың) тікелей ӛндіріс құралдары мен тұтыну затына ұзақ мерзімді 

салымдар. Олар нақты әдетте, ұзақ мерзімді жобаға салынатын қаржы 

салымдарын білдіреді және нақты актив иеленумен байланысты. Сонымен бірге 

заемды капитал, оның ішінде банктік несие қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда 

банк те нақты инвестициялауды жүзеге асырушы инвестор болып табылады. 

Портфельді инвестициялар - құнды қағаздар сатып алумен және олардан 

тиімді портфель алумен байланысты жобаларға капитал салымы. Берілген 

жағдайда инвестордың негізгі міндеті - қор нарығында құнды қағаздарды сату 

мен сатып алу операциялары арқылы жүзеге асатын оптимальды 

инвестициялық портфельді құру мен басқару. Портфель бір тұтасқа 

жинақталған инвестициялық құндылықтардың шоғырлануы. 

Нақты инвестицияларды кейде тікелей деп атайды, ӛйткені олар 

ӛндірістік процеске тікелей қатысады, мәселен, ғимаратқа, жабдыққа, 

тауарлық-материалдық қорларға және тағы басқа құралдар салымы. 

Негізгі капитал мӛлшерін ұлғайтатын және оның модернизациясына 

бағытталған жаңа инвестициялар сомасы жинақ инвестицияларды құрайды. 

Тұтынылған құралдар орнын толтыруға, қызмет етуші кәсіпорындар 

қуаттарын техникалық қаруландыру мен кеңейтуге, сонымен катар ӛндірістік 

және ӛндірістік емес негізге қорлар алуға бағытталған, қаржыландыру 

кӛздеріне тәуелсіз шығындарды ұзақ мерзімді инвестицияларды жатқызады. 

Олар әркашан накты және келесі формада жүзеге асырыла алады: жаңа 

кәсіпорын кұрылысы, қызмет етуші кәсіпорындардың және ӛндірістік сфера 

объектілерінің реконструкциясы, кеңейтілуі мен техникалык қайта карулануы; 

жер учаскелері мен табиғатты колдану объектілерін сатып алу; материалды 

емес активтер сатып алу мен кұру. 

Кәсіпорынның ӛндірістік-шаруашылық іс-әрекетінің маңызды бір бӛлігі 

ӛзінің ӛндірістік-экономикалык потенциалын сақтау және әрі қарай дамыту. 

Кәсіпорынның бұл саладағы іс - әрекеті - инвестициялык іс-әрекет деп аталады. 

Қазакстан Республикасының «Нақты инвестицияларды мемлекеттік колдау 

туралы» Заңы бойыша инвестициялык іс-әрекет инвестицияларды атқаруға 

байланысты кәсіпкершілік іс-әрекет жатады. 

Инвестициялык іс-әрекет - коммерциялық ұйымдардың жарғылық 

капиталына қатысуға немесе кәсіпкерлік қызметі үшін колданылатын бекітілген 

активтерді ұлғайту немесе құрудағы заңды немесе жеке тұлғалардың іс-әрекеті. 

 

 



181 

 

8.3 Мемлекеттің инвестициялық саясатын жҥзеге асырудың негізгі 

қағидалары мен механизмі 

 

Инвестицияны ынталандыру мен қорғаудың Қазақстан Республикасында 

жасалған екі жақты келісімінде келісуші жақтар қатысушы-мемлекеттер 

инвесторларына ортақ негізде екі режим ұсынады: ең қолайлы жағдайлы режим 

немесе ұлттық режим. Ең колайлы жағдай принципі деп, әрбір келісуші 

мемлекеттер басқа келісуші мемлекетке, басқа үшінші мемлекетке берген 

немесе болашақта беретін артықшылықтарын, жеңілдіктерін, беретіндігіне 

міндеттелетіндігі айтылады. Ұлттық режим принципі деп, шетелдік адамдар, 

шетелдік компаниялар және шетелдік тауарлар осы елдін адамдарының 

құқықтарымен, ұлттық компаниялар мен ұлттық ӛнімдермен теңестірілуді 

айтады. 

Екі жақты келісімдер кепілдіктерінің бірі - шетелдік инвесторға оның 

мүддесіне кысым жасалған жағдайда, осы мемлекеттің сотына шағымдануға 

ғана емес, халыкаралық сотқа да шағымдануға мүмкіндік беріледі. Жалпы екі 

жақты келісім таластың екі түрін шешудін тәртібін карастырады: инвестор меп 

инвестиция алушы мемлекеттің арасындағы талас және мемлекеттер 

арасындағы талас. Егер талас консультациялар немесе басқа да дипломатиялык 

каналдар жолымен шешілмесе, ол мемлекетаралық үшінші немесе 

арбитраждык сотқа беріледі. Бұл жағдайда, яғни инвестициядық таласты 

халықаралық сотпен шешкенде Қазақстан Республикасының инвестициялық 

имиджіне үлкен нұқсан келеді, ӛйткені мұндай процестер шетелдік БАҚ-ында 

беріліп, инвесторлар алдында жағымсыз кӛзқарастар калыптасады. 

Екі жақты келісімге сәйкес шетелдік инвестиция үшін тағы да бір ерекше 

кепілдік бар. Оның мәні, екі жақты келісіммен қарастырылған құқықтық 

кепілдіктер, келісім уақыты біткеннен кейін аталған келісімнің кызметі 

аяқталуы мерзіміне дейінгі инвестицияларға қатысты 10-15 жыл ағымында 

сақталады. Мұндай кепілдік шетелдік инвестициялар үшін кеңейтуге 

ұмтылушылықты дәлелдейді. 

Шетелдік инвестицияны ынталандыру мен корғау туралы екі жақты 

келісімдер шетелдік инвесторлар үшін үлкен маңызға ие. Қазақстан 

Республикасы қатысушы болып табылатын кӛпжақты халықаралық 

келісімшарттар екі жақты келісімдер сияқты кӛп емес. Бұл келісімнің 

ерекшеліктерінің бірі, қатысушы-мемлекеттер инвестициялық қызметтер 

сұрақтары  бойынша ӛз заңнамаларын жақындастыру мақсатында шаралар 

алып, соның ішінде қатысушы - мемлекет инвестицияларымен кәсіпорындар 

құру және оның ұйымдастыру-құқықтық түрлерінің тәртіптері бойынша, 

инвестиция салу, экология және санитарлық-гигиеналық сараптау, олардың 

есебі және есеп беру қызметі туралы ойластырылған. Инвестиция бойыша 

кӛпжақты шекаралық келісімдердің катысушысы ретінде Қазақстан 

Республикасы дүниежүзілік кауымдастыктың мүшесі және шетел 

инвестициясын салуға колайлы мемлекет ретінде ӛзінің имиджін күшейтеді. 
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Кӛпжақты халықаралық келісімшарттар жасау республикаға шетел капиталын 

тартуда үлкен рӛл атқарады. Қазақстанға тікелей шетел инвестициясын тартуда 

дипломатиялык ӛкілдіктер жұмысының тиімділігін арттыру кажет. 

Инвестицияны ұлттық-құқықтық реттеу Қазақстан Республикасында 

инвестициялық климатты жақсартуға бағытталған мемлекеттік нормативті-

құқықтық базаға сәйкес негізделген. Бұл сұрақтарды қамтитын казіргі кезде 

республикада кӛптеген нормативті - құқықтық актілер кызмет етеді. 

 

8.4 Инвестициялық қызметтің объектілері мен субъектілері 

 

Инвестициялық іс-әрекеттердің субъектілеріне инвесторлар 

(инвестициялық іс-әрекетті жүргізетін жеке және заңды тұлғалар) тапсырыс 

берушілер, жұмысты орындаушылар, инвестициялык іс-әрекеттің объектілерін 

қолданушылар, сонымен бірге жеткізушелер, заңды тұлғалар (банктер, 

камсыздандыру ұйымдары, инвестициялык корлар) және басқа да 

инвестициялық процестің қатысушылары жатады. Тапсырыс берушілерге -

инвесторлар және басқа инвестициялық жобаны іске асырушы және заңды 

түлғалар жатады. 

Инвестициялық қатынастар - кәсіпкерлік қызметтің және нәтижесінде 

пайда (табыс) құралатын немесе әлеуметтік тиімділікке қол жеткізілетін 

қызметтің басқа да түрлерінің объектілеріне жұмсалған мүліктік және 

интеллектуалдық құндылықтардың барлық түрлері, ел ішіндегі және шетелдегі 

капиталдың экономикаға ұзақ мерзімді жұмсалымы. 

Инвестициялар нақты инвестициялар және қаржы инвестициялары болып 

бӛлінеді. Нақты  инвестициялар капиталдың ӛнеркәсіпке, ауыл 

шаруашылығына, құрылысқа және тағы басқа жұмсалымы. Қаржы 

инвестициялары - мемлекеттен, басқа да кәсіпорындардан, инвестициялық 

қорлардан бағалы қағаздар мен акцияларды сатып алуға бағытталған. 

Бірінші жағдайда инвестор, ӛзінін ӛндірістік капиталының кӛлемін -

ӛндірістік негізгі қорлар мен айналым қорларына ұлғайтады. Екінші жағдайда 

инвестор бағалы кағаздардан дивиденд алу арқылы ӛзінің қаржы капиталын 

ұлғайтады. 

Капиталдың кейбір салымдары шығысты құраушыларға әсер етеді. 

Мәселен, шығынды азайтуға апаратын шығыстарға, ал басқалары - табысқа да, 

шығысқа да. Табыс пен шығыс статьяларына инвестицияның әсерін болжау 

салыстырмалы еңбекті қажет ететін тапсырма, олардың ӛсім немесе, керісінше 

тӛмендеу кӛлемін бағалау ӛте қиын. Жаңа ӛнім (тауар, қызмет кӛрсету) шығару 

үшін ӛндірістік қуаттарға инвестиция салу айналым капиталын ұлғайтуды 

қажет етуі мүмкін (шикізат кӛлемі, аякталмаған ӛндіріс, қоймадағы дайын 

тауар). Ӛнімді несиеге сату кезінде дебиторлық қарыз кӛбейеді және т.с.с. 

Мемлекеттік натурлық гранттар Қазақстан Республикасында заңды 

тұлғасына инвестициялық жобаны жүзеге асыруға ақысыз меншікке немесе жер 
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пайдалануға берілетін Қазакстан Республикасының меншігі болып табылатын 

мүлік. 

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы - Қазақстан Республикасы 

заңнамасында бекітілген құрылған заңды тұлға оның ішінде шетел катысуымен 

заңды тұлға. 

 

Оқылған материалдарды бекітуге арналған тест сұрақтары 

 

1.Жобаларға басқа құндылықтар қаражатын жұмсау қызметі қалай 

аталады? 

A. инвестициялық жоба; 

B. инвестициялық қызмет; 

C. инвестициялық қор; 

D. инвестициялық банк; 

E. инвестициялық брокер. 

 

2.Қандай нысандарды инвестициялық жобамен қаржыландырады? 

A. бағалы қағаздарды сатып алу; 

B. бірлескен кәсіпорындар құру; 

C. инвестициялық несие беру; 

D. қоғамдық мақсатты іс - шараларға жұмсау; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

3.Пайда табу мақсатында банктің ресурстарын орналастыруға бағыт-

талған активтік операциялардың жиынтығы дегеніміз не? 

A. портфельдік инвестиция; 

B. инвестиция; 

C. банктік инвестиция; 

D. ресурстық инвестиция; 

E. дұрыс  жауап  жоқ . 

 

4.Инвестициялық қызметтің қатысушылары? 

A. жеке тұлға; 

B. заңды тұлға; 

C. мемлекет; 

D. шетелдік инвестор; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

5. Ӛзінің капиталын басқа компанияларға инвестициялау үшін 

пайдаланатын компания? 

A. инвестициялық  қор; 

B. инвестициялық банк; 

C. инвестициялық  банкир; 
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D. инвестициялық компания; 

E. инвестициялық брокер. 

 

6. Қаражаттарды тікелей ӛндіріске және  әлеуметтік сипаттағы 

объектілерге салуға жұмсалған инвестиция түрі қалай аталады? 

A. аннуитеттік инвестиция; 

B. портфельдік инвестиция; 

C. тікелей инвестиция; 

D. қоржындық инвестиция; 

E. қаржылық инвестиция. 

 

7. Коммерциялық банктердің инвестициялық қызметтерінің алдына 

қойған мақсаттары қандай? 

A. сол елдегі немесе аймақтағы салық салудың деңгейі мен ахуалына 

тәуелдікті қамту; 

B. инвестиция процесі күтіліп отырған пайда нормасына немесе 

күрделі қаржылық рентабельділігін қамту;   

C. қаржының альтернативті мүмкіндіктерін есепке алуды қамту  

D. қаражаттардың сақталуын қамтамасыз ету, диверсификацияны, 

табысты және ӛтімділікті қамту;  

E. дұрысы а,в. 

 

8. Қазақстанға шетелден инвестиция тарту қай жылдан басталды? 

A. 1992 жылы;  

B. 1993жылы;   

C. 1995 жылы; 

D. 1996 жылы;   

E. 1991жылы. 

 

9. Инвестициялық жоба тиімділігінің экономикалық кӛрсеткіштерін 

анықтау кезінде ӛнім мен қажеттіліктің қандай бағалары қолданылады? 

A. нарықтық баға; 

B. сұраныс, ұсыныс бағасы; 

C. базистік, есеп айырысу; 

D. аймақтық баға;  

E. барлығы да дұрыс.  

 

10.Акционерлік қоғамның жарғылық капиталына үлес қосқандығын 

куәландыратын және басқару ісіне қатысуға құқық беретін, иесіне табыс 

әкелетін бағалы қағаз қалай  аталады? 

A. облигация; 

B. акция; 

C. вексель; 
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D. варрант; 

E. чек. 

 

11. Қандай банк ұзақ мерзімді жұмсалым қаржыландырумен айналысады?  

A. инвестициялық қор; 

B. инвестициялық дилер; 

C. инвестициялық банк; 

D. инвестициялық компания 

E. инвестициялық брокер. 

 

12. Әзірлей стадиясының аспектілері: 

A. техникалық талдау; 

B. коммерциялық анализ; 

C. институционалдық талдау; 

D. әлеуметтік талдау; 

E. барлығы да дұрыс. 
 

13. Инвестициялық жобаны әзірлеу кезінде институтционалдық 

талдаудың алдына қойған мақсаты қандай? 

A. жобаны ӛткізу мен пайдалану шегінде ұйымдық, құқықтық, саяси 

және әкімшілік ахуалын бағалау; 

B. жоба жоспарының тиімді вариантарын, оның кӛрсеткіштерін 

анықтау; 

C. инвестициялық жобаның қоршаған ортадағы потенциалдық 

шығынын бекіту; 

D. жобаға қатысушылардың міндеттерін қабылдайтын заң актілері 

мен заңдылық қызметтерді анықтау; 

E. жобадағы әлсіз қатысушыларды жою бойынша кӛлемін әзірлеу. 
 

14. Инвестициялық жобадағы коммерциялық тиімділікті анықтау 

құрылымы қандай кезеңдерден тұрады? 

A. нақты ақша сальдосы, ағымды талдау; 

B. таза ағымдық құн, ағымды талдау; 

C. таза дисконтталған пайда, ағымды талдау; 

D. пайда индексі, ағымды талдау;  

E. ӛтелімділік мерзімі, ағымдық талдау. 
 

15. Қазақстандағы айналыста жүрген  облигациялар табыстылығына 

қарай неше түрге бӛлінеді? 

A. 2; 

B. 3; 

C. 5; 

D. 8; 

E. 9. 
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16. Коммерциялық талдау - бұл: 

A. инвестициялық жобаның техникасын және технологиясын 

анықтау; 

B. мемлекеттік ұйыммен әкімшілік және саяси, ұйымдық - құқықтық 

ортада ӛткізілетін  жобаны  зерттеу; 

C. инвестициялық  жобаны ӛткізгеннен  кейін  ӛндірістік  нарықта  

ӛнімдерді  ӛткізу; 

D. жергілікті тұрғындар ӛмірінің қолайлы жағдайы мүмкіндігінше 

жобаға әсер етуші салдарын, жобаға бейтараптық 

қатынастарды зерттеу; 

E. шығынды экспертеу арқылы бағалау әзірлеу. 

 

17. Инвестициялық қордың қандай құқықтары болады?   

A. инвестициялық қордың бағалы қағаздар портфеліне тиісті 

акциялары бойынша акционерлік қоғамның басқаруына қатысуға; 

B. басқарушылар мен бағалы қағаздар портфелін басқару туралы 

келісім - шарт жасауға; 

C. басқа  тұлғалардың барлығымен, соның ішінде тіркеуші және 

кастодиандық келісім - шарт жасауға, ӛзгертуге және қарым - 

қатынасты тоқтатуға; 

D. инвестициялық қордың бағалы қағаздар портфелін басқаруға 

байланысты қызметті жүзеге асыруға кез келген сұрақтарды 

инвесторлық басшысынан талап етуге және алуға; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

18. Қандай облигациның түрі инвесторға алты айда немесе жылына бір 

рет табыс әкеледі? 

A. саудалық облигация; 

B. депозиттік облигация; 

C. дисконттық облигация; 

D. купондық облигация; 

E. мәлімдеуші облигация. 

 

19. Акционерлік қоғамның жарғылық капиталына үлес қосқандығын 

куәландыратын және басқару ісіне қатысуға құқық беретін, иесіне табыс 

әкелетін бағалы қағаз қалай аталады? 

A. облигация; 

B. акция; 

C. вексель; 

D. варрант; 

E. чек. 
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20. Инвестициялық компания қандай тұрпаттарға бӛлінеді? 

A. трест, траст; 

B. жабық, ашық; 

C. халықаралық, ұлттық; 

D. инвойс, инаудит; 

E. дұрыс жауап жоқ. 

 

21. Қандай жұмыстар күрделі қаржы тиімділігін арттыруға әсер етеді? 

A. құрылыстың жобалаудан бастап, аяқталғанға дейінгі бағасын 

арзаңдату; 

B. күрделі қаржыны кешенді түрде пайдалану; 

C. жаңа құрылыспен бірге, ескіні қалпына келтіру; 

D. құрылыстың мерзімін мейлінше қысқарту; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

22. Мемлекеттің бағалы қағаздары табыстылығына қарай неше түрге 

бӛлінеді? 

A. 3; 

B. 5; 

C. 7; 

D. 9; 

E. 12. 

 

23. Банктің инвестициялық саясатының басты бағыттары мына 

тӛмендегілердің қандай бӛлігін қамтиды? 

A. инвестициялық саясаттың басты мақсаты; 

B. баланс активі мен пассивіндегі иинвестициялық операциялардің 

шегін анықтау; 

C. инвестициялық операциялардың сапасы үшін жетекшілер мен 

атқарушылардың жауаптылығы; 

D. инвестициялардың құрамы мен құрылымы; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

24. Инвестициялық жобадағы қаржылық тиімділік кӛрсеткіштеріне әсер 

ететін факторлар: 

A. экономикадағы ӛндірістік ресурстар мен ӛткізілетін ӛнімдердің 

жалпы бағасының кӛтерілу деңгейі; 

B. ӛнім және ӛндірістік ресурстардың түрлері бойынша 

инфляцияның бір текті еместігі; 

C. шетел валюта курсының жоғарлауы салдарынан инфляция 

деңгейінің ӛсуі; 

D. ішкі және сыртқы нарықтағы ӛндірілген ӛнімнің бағасы; 

E. барлығы да дұрыс. 
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25. Фирма басшылары, тәуелсіз эскперттеуілер, әлеуетті несиегерлер 

және тағы басқа дайындалған жобаны талқылап және зерделеу стадиясы қалай 

аталады? 

A. қабылданған жоба; 

B. жобаны бағалау; 

C. жобаны ӛткізу; 

D. жобаны ұқсастыру және сәйкестендіру; 

E. жобаны пайдалану және оның нәтижесін бағалау. 

 

26. Еуропалық инвестициялық банк қай жерде орналасқан? 

A. Люксембург; 

B. Абдижан; 

C. Манила; 

D. Вашингтон; 

E. Германия. 

 

27. Кӛрсеткіштер мен есептер жүйесі қалай аталады? 

A. инвестициялық бағалы қағаз; 

B. инвестициялық қор; 

C. инвестициялық жоба ; 

D. инвестициялық қызмет; 

E. барлығы да  дұрыс. 

 

28. Қандай жұмыстар қаржы тиімділігін маңызының арттыруға әсер 

етеді? 

A. құрылыстың жобалаудан бастап, аяқталғанға дейінгі бағасын 

арзаңдату 

B. күрделі қаржыны кешенді түрде пайдалану; 

C. жаңа құрылыспен бірге, ескіні қалпына келтіру; 

D. құрылыстың мерзімін мейлінше қысқарту; 

E. барлығы да дұрыс. 

 

29. Мына тӛмендегілерді қайсысы инвестициялық жобаны дайындау және 

ӛткізу стадияларына кірмейді? 

A. жобаны ұқсастыру, сәйкестендіру; 

B. жобаны әзірлеу; 

C. жобаны бағалау; 

D. техникалық, коммерциялық; 

E. жобаны ӛткізу. 

 

30. Инвестиция дегеніміз не? 

A. қаржы органдары жүйесіндегі шаруашылық есебіндегі актив; 
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B. жеткізуші, сатушы шарт жасасылғаннан кейін сатып алушының 

атына аударылатын пайда;  

C. ақшалай қаражатты бір тапсырыскерлерден екіншілеріне, 

тӛлемшілерден алушыларға табыстау жӛніндегі банк 

операцяиларының бір түрі; 

D. жаңа техникаға, еңбек пен басқаруды ұйымдастырудың жаңа 

нысандарына қаражат жұмсау; 

E. пайыз, дивидент түрінде табыс алу, капиталды кӛбейту 

мақсатында субъект иеленетін актив. 

 

31. Бағалы қағаздар иелерінің құқықтық ерекшеліктеріне қарай қандай 

бӛліктерге бӛлінеді? 

A. атаулы, ордерлік, мәлімдеуші; 

B. ордерлік, мәлімдеуші, кӛмекші; 

C. кӛмекші, негізгі, тікелей; 

D. негізгі, ордерлік, мәлімдеуші; 

E. ордерлік,негізгі, мәлімдеуші. 
 

32. Әр түрлі стадиялардан құрылған инвестициялық жоба қалай аталады? 

A. ӛміршең цикл; 

B. ӛмірлік цикл; 

C. ӛмір циклі; 

D. ӛмірлендіру циклі; 

E. ӛміралды циклі. 
 

33. Венчурлік капитал - бұл: 

A. шаруашылық субъектілерінің табыстар түсіруіне және субъектіні 

басқаруға қатысу құқығын алу мақсатындағы жалға капиталды 

жұмсау; 

B. қоржынды қалыптастыруға байланысты түрлі инвестициялық 

құндар жиынтығы; 

C. портфельді қалыптастыруға байланысты құнды қағаздарды 

сатып алу; 

D. тәуекелге байланысты жаңа саладағы қызмет кӛрсетудегі жаңа 

акциялар; 

E. тұрақты аралық уақыт арқылы салымшыға елулі табыс әкелетін 

қаржы. 
 

34. Капитал жасаушы инвестицияның құрамды бӛлігі - бұл: 

A. салым; 

B. ресурс; 

C. күрделі қаржы;   

D. қор; 

E. бағалы қағаз. 
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35. Пассивті басқарудың активтік басқарудан қандай айырмашылығы бар? 

A. алдын ала тәуекелділік деңгейі анықталған, әртүрлі қоржындарды 

ұзаққа ұстап қала алады; 

B. инвестициялық қоржыннан алынған табыс мӛлшерін болжайды;  

C. тәуекелділікке тӛтеп бере алмайды, бірақ қоржынның ұзаққа 

сақталуын реттейді; 

D. қинвестициялық қоржыннан алынған табысы әр уақытта 

дивиденттүрінде болуы; 

E. құнды қағаздарды қоржынға қосып алуында.  

 

36. Инвестицияларды жүзеге асыру процесімен байланысты кәсіпкерлік 

қызмет - деп? 

A. инвестициялық қор; 

B. инвестициялық брокер; 

C. инвестор; 

D. инвестициялық қызмет;  

E. инвестициялық дилер. 

 

37. Жаңа бағалы қағаздарды шығарушы кәсіпорын мен жұртшылық 

арасындағы делдал? 

A. инвестициялық брокер; 

B. инвестициялық дилер; 

C. инвестициялық банкир; 

D. андеррайтер; 

E. андерлайнг. 

 

38. Ақша және капитал нарығы кіретін нарықтың түрі? 

A. қаржы нарығы; 

B. бағалы қағаздар нарығы; 

C. несие нарығы; 

D. валюта нарығы; 

E. сақтандыру нарығы.  

 

39. Инвестициялық жобадағы техникалық талдау қандай жолдарды 

қарастырады? 

A. қай жерде ӛнім сатылады; 

B. шикізат, жұмыс күші және басқа қажетті ресрустарға қол 

жеткізу; 

C. ресрустарды алу деректерін; 

D. ӛндірістік және ӛткізу талаптары; 

E. жалпы нарық сиымдылығының үлесімен ұсынылған жобаны 

қамтамасыз ете ала ма. 
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40. Инвестициялық жобадағы экологиялық талдаудың міндеті қандай? 

A. инвестициялық жобаның қоршаған ортадағы потенциалдық 

шығынын бекіту. 

B. тұрғындардың бӛлек тауарлар түрлерін жабдықтау сенімділікті 

ӛзгерту; 

C. тұрғындардың және жұмысшылардың денсаулық деңгейлерінің 

ӛзгерістерін бекіту ; 

D. тұрғындардың бос уақытын үнемдеу; 

E. аймақтағы жұмыс орны санының ӛзгеруі. 

 

41. Қандай банк ұзақ мерзімді жұмсалым қаржыландырумен айналысады?  

A. инвестициялық қор; 

B. инвестициялық дилер; 

C. инвестициялық банк ; 

D. инвестициялық компания; 

E. инвестициялық брокер. 

 

42. Әлеуметтік талдау неше облысқа бӛлінеді? 

A. 9; 

B. 8; 

C. 7; 

D. 4; 

E. 5. 

 

43. Инвестициялық жобаларды шешу алдында коммерциялық талдау 

қандай бӛлікке бӛлінеді? 

A. маркетинг, ресрустарды алу деректер және талаптары, 

ӛндірістік және ӛткізу талаптары; 

B. техникалық, экологиялық, маркетинг; 

C. экономикалық, саяси, құқықтық; 

D. экономикалық, маркетинг;  

E. дайындау, ӛткізу, реттеу. 

 

44. Жобаларға басқа құндылықтар қаражатын жұмсау қызметі қалай 

аталады? 

A. инвестициялық жоба; 

B. инвестициялық қызмет; 

C. инвестициялық қор; 

D. инвестициялық банк; 

E. инвестициялық брокер. 
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45. Инвестициялық жобаны дайындау және ӛткізу неше деңгейден 

тұрады? 

A. 7; B.  5;   C.  6;  D.  12;   E.  11. 

 

46. Инвестициялық банкілер атқаратын делдалдар арқылы бағалы 

қағаздарды кӛпшіліктің жазылуы бойынша тарту дегеніміз не? 

A. аннуетант; 

B. аннуляция; 

C. антиквариат; 

D. антеррайтинг; 

E. андерлайнг. 

 

47. Инвестициялар бойынша берешек шегерілген шама - бұл? 

A. инвестициялау; 

B. инвестицияға шаққандағы пайда нормасы; 

C. инвестициялық бағалы қағаз; 

D. инвестициялық салық шегерім; 

E. инвестициялық кӛрсеткіш. 

 

48. Инвестициялық капитал объектісі қандай нысандарда кездеседі? 

A. зияткерлік меншік, сатып алынған қор; 

B. мүліктік құқық, жинақ; 

C. қаржы ресурстары, мүлік, мүліктік құқық; 

D. табиғи ресурстар, қазба байлықтар; 

E. дұрыс жауап жоқ. 

 

49.Сырттан тартылған қаражатты кейіннен бағалы қағаздарға 

инвестициялау мақсатында ӛз акцияларын шығару мен ашық орналастыруды 

жүзеге асыратын заңды тұлға – бұл: 

A. инвестициялық қор; 

B. инвестициялық салым; 

C. инвестициялық нарық; 

D. инвестициялық банк;   

E. инвестициялық компания. 

 

50. Бағалы қағаздар нарығында клиенттердің есебінен және тапсыруымен 

делдалдық операцияларды орындауға құқы бар заңды тұлға - бұл? 

A. инвестициялық брокер; 

B. инвестициялық дилер; 

C. инвестор; 

D. инвестициялық компания; 

E. инвестициялық банк. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Айналым қҧралдарының айналымдығы – айналым кӛлемі және бір 

айналым ұзақтығы ретінде есептеледі. 

Акция – үлесті және меншікті куәләндыратын бағалы қағаз, бұл оның 

иесіне ӛзінің қосқан қаржысынан дивиденттер алуға құқын береді. 

Акция табысы – акция ұстаушыға акционерлік қоғам таза пайдасынан 

девидент түрінде акцияға пропорционалды бӛлінетін табыс. 

Әлеуметтік сақтандыру – бұл ел азаматтарының еңбек қабілетін 

жартылай және толық жоғалту, ауруға шалдыққан немесе қарттыққа, 

асыраушысын жоғалтуға байланысты жағдайда материалдық кепілдеме 

формасының бір түрі. 

Бағалы қағаздар - иеленушілеріне мүліктік және белгілі бір ақшалай 

сома алуға құқық беретін ақша немесе тауар құжаттары; мүліктік құқықты 

куәландыратын белгілі бір жазбалар мен басқада белгілердің жиынтығы. 

Бағалай қағаздарға акциялар, облигациялар және бағалы қағаздардың 

заңнамалық актілерімен айқындалған ӛзге де түрлері жатады. 

Бағалы қағаздар нарығы - бағалы қағаздар сатып алынатын және 

сатылатын нарық. Бағалы қағаздар нарығы (банктер, арнаулы несие 

институттары мен қор биржалары) арқылы кәсіпорындардың, банктердің, 

мемлекеттіңжәне адамдардың қорланған ақшасы шоғырландырылып, 

капиталдардың ӛндірістік және ӛндірістік емес жұмсалымына салынады. 

Бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары - ӛз қызметін 

акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында жүзеге асыратын және 

бағалы қағаздар нарығында лицензиясы бар заңды тұлғалар. 

Бағалы қағаздар нарығының ӛзін-ӛзі реттейтін ҧйымы - бағалы 

қағаздар нарығында ӛз қызметінің бірыңғай ережелері мен стандарттарын 

белгілеу мақсатымен қауымдастық нысанында бағалы қағаздар нарығының 

кәсіби қатысушылары құрған заңды тұлға. Оның негізгі міндеті ӛзін - ӛзі 

реттейтін ұйы мүшелерінің және олардың клиенттерінің құқытарымен 

міндеттерін қорғау, сондай - ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қызметті жүзеге асырудың бірыңғай жағдайларын жасауды 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Бағалы қағаз орналасуы – делдалдар мен элементтер ӛздері алғашқы 

нарықта сатқан бағалы қағаз. 

Баланстық пайда – барлық шаруашылық операцияларының қаржы 

қорытындысын білдіреді және ӛткізуден тыс операциялардан барлық ӛткізілген 

ӛнімдердің (тауардың, жұмыстың, қызметтің) пайда салаларының қосындысын 

игеру жолымен есептеледі. 

Банк балансы – несие ресурстарының кӛрсеткіштері, олщардың 

қалыптасу кӛздері, қозғалысы және қолданылуы жайлы ақпарат. 

Баланс брутто – есепті ақпарат жағдайын топтастыру жолымен 

құрылады. 
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Баланс нетто – экономикалық маңызды ақпараттарды алу үшін барлық 

шоттардағы қалдықтар сальдоланады. 

Басылыңқы инфляция – қолда бар ақшаның ӛсуімен сипатталады. 

Бюджеттік жоспарлау - жоспарланып отырған кезеңге арналған бюджет 

түсімдерінің кӛлемін және басымдықты ескере отырып, мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық даму міндеттеріне сәйкес оларды пайдалану 

бағыттарын айқындау жӛніндегі ұсыныстарды әзірлеу процесі. Бюджет бір 

қаржы жылына жоспарланады. Кезекті қаржы жылына арналған бюджеттің 

жобасымен бір мезгілде алдағы үш жылдық кезеңге арналған бюджеттің 

болжамы жасалады. 

Валюта – 1) елдің ақша бірлігі; 2) шет мемлекеттердің ақша белгісі, 

сондай – ақ шетелдік ақша бірліктерімен белгіленіп, халықаралық есеп 

айырысулар кезінде қолданылатын несиелік тӛлем құжаттары (шетелдік 

валюта). 

Валюталық тҥсім – тауарлар мен қызмет экспортынан, сондай – ақ 

халықаралық несиеден алынатын шетелдік валюта. 

Вексель – халықаралық саудадағы тӛлем міндеттемесінің кең тараған 

формасы, ол ӛз иесіне белгілі бір мерзім ӛткеннен кейін несиегерден келісім 

шарттағы шартты соманы тӛлеуді талап ететін құқық береді. 

Дефицит (тапшылық) –мемлекеттік бюджеттің шығысының кірісінен 

асып кетуі. 

Депозиттік сертификат – эмитент банктің талап етілген немесе 

шатрттасқан уақыты келген мерзімде  салушының салым сомасын немесе 

процент мӛлшерлемесін алуға байланысты құқығын куәләндыратын жазбаша 

куәлік 

Еңбек бӛлінісі – жұмыс істеушілердің арасында, әрқайсысына ӛз бӛлігін 

барынша тиімді орындау үшін тапсырмалардың бӛлініп берілуі. Еңбек бӛлінісі 

мамандануды тереңдетеді, яғни еңбек ӛнімділігін жоғарылауына жағдай 

жасайды. 

Еңбек ресурстары - ӛндіріс процесінде қоғамның қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін қолданылатын жұмысшы күші, ӛндіріс факторының бірі 

болып табылады. 

Еркін экономикалық аймақ – мұқият айқындалған әкімшілік шекарасы 

және ерекше құқықтық режимі бар арнайы бӛлінген территория, әлеуметтік – 

экономикалық дамуды жеделдету үшін шетел капиталын, шетелдік озық 

технология мен басқару тәжірибесін тарту мақсатымен құрылады. Аймақ 

территориясында тікелей әскери мақсатқа арналған ӛнім ӛндіруден, сондай – ақ 

республика заңдарымен тыйым салынған қызмет түрлерімен, басқа 

азаматтардың шаруашылық, қаржы қызметінің кез келген   түрімен 

айналысуына рұқсат етіледі. 

Жинақ қызметі дегеніміз – несиетік ұйымдар жүргізетін тұрғын 

халықтың қаражат – жинағын тартуға байланысты операциялар жүйесі. 
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ЖІӚ дефляторы – мемлекетте шығарылатын және тұтынылатын 

тауарлар мен қызметтердің бүкіл жиынтығы бойынша инфляция дәрежесін 

бағалайды. 

Инвеститор – Қазақстан Республикасында инвестицияларды жүзеге 

асырушы жеке және заңды тұлғалар. 

Инвестициялық операциялар – капиталистік елдердің орталық банктері 

мен мекемелерінің несие, бағалы қағаздар, ұлттық және шетелдік валюта 

жӛніндегі сұраныс пен  ұсынысты реттеу жолымен араласуының бір түрі. 

Инвестициялық кіріс - жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы 

активтерін инвестициялау нәтижесінде алынатын ақша.  

Инвестициялық қызмет – жеке және заңды тұлғалардың коммерциялық 

ұйымдардың жарғылық капиталына қатысуы жӛніндегі не кәсіпкерлік қызмет 

үшін пайдаланылатын тіркелген активтерді құрау немесе ұлғайту жӛніндегі 

қызмет. 

Инфляция – экономикаға байланысты ұдайы ӛндіріс процесінің 

бұзылуын сипаттайтын күрделі кӛпфакторлы құбылыс. 

Коммерциялық банктер – несие беру, тұтынушыларғы кассалық қызмет 

кӛрсету,ақша салымдарын қабылдау және орналастыру тағы басқа банктік 

операцияларды қамтамасыз етеді. 

Коньюнктура – 1) нақты экономикалық ӛмір процестерінің, 

факторларының және жағдайларының жиынтығы, нарықтық механизм 

жағдайларда тұтынушылардың, кәсіпорынлардың және мемлекеттік мекемелер 

мен кәсіпорындардың шешімдер қабылдаудың мемлекеттік реттеу балансымен 

айқындалатын дамудың заңды формалары; 2) белгілі бір кезеңдегі 

экономиканың ағымдағы жағдайын сипаттайтын белгілер жиынтығы. 

Конъюктуралық саясат – нарықтық экономиканың тоқтаусыз да 

тұрақты ӛсіп – дамуын қамтамасыз ету мақсатындағы мемлекеттің белгілі іс-

шаралары мен әрекеттері. 

Қаржы – мемлекеттің, ӛнеркәсіптің қарамағындағы барлық ақша 

қаражаттың жиынтығы, сондай – ақ олардың қалыптасу, бӛлу және пайдалану  

жүйесі. 

Қаржы механизмі – шаруашылық механизімінің құрамды бӛлігі, бӛлу 

және қайта бӛлу қатынастарның кең жүйесі жүзеге асырылатын табыстар мен 

қорлану құралатын және орталықтандырылған ақша қорлары  құрылып, 

пайдаланылатын нысандар мен әдістердің жиынтығы. Қаржылық жоспарлауды, 

қаржыны басқаруды, қаржы тұтқалары мен ынталандырмаларын, қаржы 

кӛрсеткіштерін, нормативтерін, лимиттерін, қаржы резервтерін кіріктіреді. 

Қаржы нарығы – қаржылық қызмет кӛрсету мен тұтынуға, сондай – ақ 

қаржы құралдарының шығарылуына және айналысына байланысты 

қатынастардың жиынтығы. 

Қаржы нарығындағы кәсіби қызмет – қаржылық қызмет кӛрсету 

жӛніндегі кәсіпкерлік қызмет. 
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Қаржы ресурстары – мемлекеттің, кәсіпорындардың, бірлестіктерін, 

ұйымдардың қарамағындағы ақша қаражаты мен қорларының жиынтығы; 

қоғамдық жиынтық ӛнім мен ұлттық табысты қайта бӛлу барысында құрылады. 

Қаржылық ресурстар - шаруашылық субъектілері және мемлекет 

қарамағындағы болатын ақшалай қаражаттар қорының жиынтығы 

Қаржы саясаты – экономикалық саясаттың құрамды бӛлігі; мемлекеттің 

ӛз функциялар мен міндеттерін жүзеге асыру үшін қаржыны ұйымдастырып, 

пайдалану шараларының жиынтығы; қаржы ресурстарын жұмылдыру, оларды 

бӛлу нысандар мен әдістерінде қаржы заңнамасында мемлекеттік кірістер мен 

шығыстар құрылымында кӛрініс табады. 

Қҧралдар – банк несие және қарыздары, келешек табыстар және де 

пассивтерден тұрады. 

Логроллинг – бұл ерекше экономикалық жағдайды кӛпшіліктің қарсы 

болуына қарамастан дауыс беру процесінде әртүрлі бағыттағы мүдделердің 

қайшылқтарын реттеу арқылы азайтып, оларды ӛзара жақындастырып, ортақ 

шешім қабылдау әдісі, саяси процесте саясаткерлердің іс-әркетін, шешім 

қабылдау принципін түсіндіретін концепция. 

Мемлекеттік - әлеуметтік сақтандыру – халықты әлеуметтік 

сақтандыру қоры есебінен жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік бюджет – араларындағы ӛзара ӛтелетін операцияларды 

есепке алмағанда, республикалық және жергілікті бюджеттерді біріктіретін, 

талдамалы ақпарат ретінде пайдаланылатын және бекітуге жатпайтын жиынтық 

бюджет. 

Мемлекеттік инвестициялық саясат – инвестициялық процестерді 

ұлттық экономиканың мүдделері үшін мемлекеттік реттеудің экономикалық 

және қаржылық негізделген шараларын кӛрсететін әлеуметтік – экономикалық 

саясаттың құрамды бӛлігі. 

Мемлекеттік несие – несие қатынастарының жүйесі, бұл қатынастарда 

мемлекет ӛз органдары арқылы қарызгер, ал жеке және заңды тұлғалар 

несиегерлер болып табылады. Мемлекеттік несие арқылы қайтарымдылық 

негізінде мемлекеттің шығындарын қаржыландыру үшін ақшалай қаражат 

шоғырландырылады.  

Мемлекеттік салық саясатты – салық саласындағы шаралар жүйесін 

қоғамның оның нақтылы кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық мақсаттар мен 

міндеттеріне қарай әзірленген экономикалық саясатқа сәйкес жүргізіледі. 

Нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайындағы салық саясатының негізгі 

бағыты тұтынудың орталықтандырылған қоғамдық қорлары арқылы халықтың 

нақты табыстарының едәуір бӛлігін қалыптастыру кӛздері.  

Негізгі қаржы жоспары деп мемлекеттің қаржылық қызметінің жемісі 

деп айтады. 

Облигация – міндеттемелі бағалы қағаз түрі, ол бойынша оның иесіне 

мӛлшері облигацияның нақты құнына белгілі бір ӛсім түрінде алдын-ала 

белгіленген жыл сайынғы табыс тӛленеді. 



197 

 

Ӛндірушілер бағаларының индексі ӛндірістік (ӛндіру құралдары) және 

тұтынуға тағайындалған тауарлар (тұтыну заттары) қатынасы бойынша 

инфляцияны ӛлшейді. 

Ӛтемпаздық дегеніміз – ағымдағы тӛлемдерді және басқа да 

міндеттемелерді ӛтеу үшін материалды және басқа да бағалы заттарды ӛткізу 

және сату мүмкіндігін білдіреді.  

Ӛткізуден тҥскен табыс – бұл пайда түрі ӛнімнің толық ӛзіндік құны 

және ӛткізуден түскен табыс айырмашылығы ретінде есептеледі.                        

Салық жеңілдіктері, салық кӛтермелеуі – жеке адамдар мен заңды 

ұйымдарды салықтан ішінара немесе толық босату. Салық саясаты белгілерінің 

бірі болып табылады және әлеуметтік, экономикалық мақсаттарды кӛздейді. 

Сауда саясаты – ұлттық ӛнеркәсіпті шетелдік бәсекелестіктен қорғау, 

экспортты ынталандыру мен диверсификациялау, елде жұмысшы орындарды 

құру, сондай – ақ т. б. елдің дамуын жетілдіретін шаралырды іске асыру 

жӛніндегі саясат. 

Сауданың тауарлармен баланысы экспорт пен импорт тауарларының 

балансы. 

Сауда талабы экспорт пен импорттың орташа бағасының ара қатынасы. 

Бұл арақатынастық ӛскен кезде сауда талабы жақсарады, ал егер импорттық 

бағалар экспорттық бағалардан тез ӛссе, сауда талабы нашарлайды. 

Сыртқы сауда – тауарлар мен қызметті ішке енгізуден (импорттан) және 

сыртқа шығарудан (экспорттан) тұратын елдер арасындағы сауда. 

Сыртқы сауда айналымы - сыртқы сауда дамуының жинақталған 

кӛрсеткіші, экспорт пен импорттың жалпы кӛлемі алыс - беріс арқылы жүзеге 

асырылады. 

Сыртқы сауда саясаты - белгілі бір елдің немесе елдер тобының сыртқы 

сауда қатынастарын дамыту жӛніндегі экономикалық, саяси, ұйымдық шаралар 

жүйесі; экспорт пен импорттың географиялық және тауарлық құрылымының 

кӛлемін анықтауды қамтиды. 

Сыртқы сауда саясаты дегеніміз - мемлекеттің басқа елдермен 

жасайтын сауда қатынастарына мақсатты түрде әсер етуі. 

Субсидия - мемлекет, немесе қандай да бір мекеме беретін жәрдемі, 

әдетте, ақшалай жәрдемнің түрі. 

Сҧраныс инфляциясы – жиынтық сұраныс кӛптігінен болады, ӛндіріс әр 

түрлі себептерге байланысты сұранысты қамтамасыз ете алмағандықтан 

тұтыныс нарығындағы баға ӛседі. 

Ҧлттық банк – орталық болады және несие, ақша айналысы, валюта 

қарым-қатынасы, есеп айырысу сияқты мемлекеттік саясатты жүргізуде 

басқарушы рӛл атқарады. 

Ҧлттық шот системасы классификациясы – бұл бүкіл экономика 

қажеттілігін қаржыландыру. 

Халықаралық еңбек бӛлінісі дегеніміз-қоғамдық еңбектің еларалық 

бӛлінісінің жоғарғы сатысы. 
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Халықаралық сауда саясаты - ұжымдық жекелеген елдер тобының, 

монополияларының, қаржылық-сауда және басқа да топтардың мүдделерінің 

кӛрінісі. 

Шетелдік инвестициялар шетелдердегі меншік иелерінің ӛнеркәсіпке, 

ауыл шаруашылығына, кӛлікке және экономиканың басқа да салаларына ұзақ 

мерзімге капитал бӛлуі; кәсіпкерлік капитал шығаруды реципиент елде жүзеге 

асуы. 

Экономикалық қоғамдастық - бюджеттік салықтық және ақша - несие 

саясатының іске асырылуын үйлестіретін, келешекте бірыңғай валютаны ендіру 

мақсатында құрылған экономикалық елдер одағы. Бұл шаралар жалпы уақытша 

тарифті толықтыруды қолдауға, үйлестірілген сауда саясатында және 

қоғамдастықтың ішіндегі сауда еркіндігіне пайдаланылады. 

Экспорт - сыртқы нарықта ӛткізу үшін тауарларды, технологияларды 

және қызметтерді шетелге сату және шығару. 

Экстенсивтік шаруашылық - ең алдымен техникалық прогресс есебінен 

емес, қосымша материалдық ресурстар мен адам ресурстарын пайдаланудың 

арасында дамитын шаруашылық. 

Экстраполяция - құбылыстың бір бӛлігін бақылаудан алынған 

қорытындыларды оның басқа бӛлігіне қлодануға негізделген ғылыми зерттеу 

әдісі. Мысалы, экономикада ӛткен кезеңде болған тенденциялардың болашақта 

да ӛмір сүру туралы болжам экстраполяция болып табылады. 

Экспансионистік саясат – халықтың сату алу қабілетін, мемлекеттік 

шығындарды, айналымдағы ақша массасын ұлғайту, салықты шектеуге, 

ӛндірісті кеңейтуге бағытталған шаралар. 
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