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КІРІСПЕ 

 

Оқу пәні ретінде «Қазақстан Республикасы және шетелдердің салық 

құқығы» қазақстандық жоғарғы оқу орындарының заң факультетінде 

оқытылатын таңдау пәні, сндай-ақ білікті болу үшін заңгер студенттерден 

басқа да мамандықтарда оқытылған дұрыс. Бұл пән өте күрделі маңызы 

бар, білікті мамандарды еліміз дайындауға өз үлесін қосатыны сөзсіз. 

Мемлекеттік банк жүйесін құру, коммерциялық банктерді 

ұйымдастыру, ашу, қызметін нығайту, халықаралық банк жүйесіне лайық 

стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз етуді дұрыс деңгейде оқыту және 

ұлттық және шетелдердің банктік құзыреттерін студенттерге оқыту, оның 

функцияларын толық ашып: оны студентке үйрету – бұл осы пәннің негізгі 

мақсаттарының бірі. 

Қазақстан Республикасының 50 ең қабілетті мемлекет қатарына кіру 

үшін еліміздің нәтижелі және ғылыми деңгейде ұйымдастырылған банк 

жүйесін құру – бұл тек білікті мамндардың қолынан келетіні сөзсіз. 

Сондықтан, банк құқығын дұрыс деңгейде дәріс оқып, тәжірбиені теория 

мен  практиканы қосып оқыту бұл пәннің оқытудың бірден бір мақсаты. 

Бұл пәнді оқу барысында әртүрлі авторлардың оқулықтарын, оқу 

құралдарын, лекция курстарын және қажет болғанда жекелеген 

монографияларын кең қолдануды талап етеді. 

Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік құралда ҚР-сы және шетелдердің 

банк құқығы туралы жалпы түсініктер, негізгі теориялық ережелері, есеп 

айырысу операция түрлері, оның элементтері туралы және қаржы 

органдары туралы және олардың өкілеттіктері мен қызметтері 

(функциялары) жайлы,сонымен қатар, банк құқығының құқық саласы 

ретіндегі орны мен даму ерекшелігі, қалыптасу тарихы, пәні, оның 

функциялары мен қағидалары, дамуының негізгі кезеңдері туралы, банктік 

құқықтың өзге құқық салаларынмен арақатынасының ғылыми, теориялық 

білімдер кешені көрсетілген. 

Банктің қызметі мен міндеттемелерін қаржы құқығы жүйесінің дербес 

саласы ретінде қарастыра отырып, қаржылық операциялар түрлерінің 

теориялық негіздері мен ҚР-сы және шетелдік банк жүйесінің құқықтық 

сипаттамасы мен қаржылық әкімшілік жүргізуді қамтамасыз ететін негізгі 

институттарға талдау жасалған. 
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1.  Мемлекеттің қаржылық қызметі   

 

Қаржы термині латын тілінен аударғанда ақша төлемі деген сөзді 

білдіреді. Ал, мемлекет өзінің қызметін атқаруға арналған қаржыларды 

мемлекеттік қаржы деп атаймыз.  

Мемлекеттік қаржының көлемі мемлекеттің қоғамдағы өзінің орны 

мен рөліне байланысты өзгереді. Мемлекеттік қаржының келесідей 

функцияларын атап өтуге болады: экономикалық, саяси, әлеуметтік, 

экологиялық. Әрқайсысына қаншалықты көңіл бөлуге әрбір мемлекеттің 

ерекшелігіне байланысты. 

Мемлекеттік қаржыны қаншалықты дұрыс жұмылдыру және оны 

тиімді бөлу мемлекеттің қаржы саясатының негізгі міндетіне әкелді. 

Қаржы саясаты мемлекеттің экономикалық саясатының негізгі бөлігі 

болып табылады.  

Қаржы саясаты - бұл қоғамның әлеуметтікэкономикалық жағдайлары 

бойынша міндеттерді шешуге арналған мемлекеттің қаржыны пайдалану 

қызметі.  

Қаржы саясатты жүзеге асыру негізінде мемлекет әр түрлі 

процестерге әсер ете алады. Қаржы қоғамда нақты өмір сүретін, объективті 

сипаты мен айрықша қоғамдық арналымы бар өндірістік қатынастарды 

білдіретін ақшалай қаржы ресурстары мен қорларды жасау және пайдалану 

процесіндегі экономикалық қатынастарды қамтып көрсететін тарихи 

қалыптасқан аса маңызды экономикалық категориялардың бірі болып 

табылады. Ол натуралдық шаруашылықтан жүйелі тауар-ақша айырбасына 

көшу жағдайында пайда болып, дамыды және мемлекеттің және оның 

ресурстарға қажеттіліктерінің дамуымен тығыз байланысты болды.  

Бүгінде қаржы терминін күнделікті қолданысқа енгізген авторды атау 

қиын. Бұл терминнің авторлығын 1577 жылы «Республика туралы алты 

кітап» деген жұмысын бастырып шығарған француз ғалымы Ж. Боденге 

қалдыруға болады.Қаржы туралы жұмыстың («Афин республикасының 

кірістері туралы») алғашқы авторы Ксенофонт (б.э.д. 430-365 жж.) болды. 

Аристотельдің (б.э.д. 384-322 жж.) қаржы саласындағы көзқарасы оның 

«Афиннің мемлекеттік құрылысы» атты жұмысында баяндалған. 

Қаржының мәні, оның даму зандылықтары, тауарақша қатынастарын 

қамту сферасы мен қоғамдық ұдайы өндіріс процесіңдегі рөлі қоғамның 

экономикалық құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және 

функцияларымен айқындалады. Түрлі қоғамдық-экономикалық 

формациялар қаржысының айырмашылығы негізінен мына себептерге 

байланысты: -әр түрлі қоғамдық формацияға қоғамның өзіне меншікті 

таптық құрылымы сай келеді. Сонымен бірге қаржы ұлттық табысты 

мемлекеттің пайдасына қайта бөлуді ұйымдастыра отырып, оны бөлудің 

қатынастарын есепке алады; -кез келген қоғамдық-экономикалық 

формацияларда қаржы билеуші таптың мүдделерін қорғайтын мемлекеттің 
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мақсаттары мен міндеттеріне бағынады; -өндірістің жаңа әдісі 

шаруашылық қатынастардың жаңа жүйесін тудырады.  

Мәселен, құл иеленуші және феодалдық формацияларға натуралдық 

қатынастар сәйкес келсе, мемлекет табысының қалыптасуы да көбінесе 

натуралдық сипатта болды. Капиталистік шаруашылық тауар-ақша 

шаруашылығы болып табылады. Тиісінше мемлекеттің табысы да ақша 

нысанында қалыптасады; -егер мемлекет басқару органы ретінде 

қалыптасқан өндірістік қатынастардың ұдайы өндірісі мен таптық 

құрылыстың міңдеттеріне қызмет ететін болса, онда бұл міндеттерге 

қаржы да қызмет етеді. Құн категорияларының жүйесінде қаржы белгілі 

орын алады және өзінің ішкі ерекшеліктерімен, сонымен бірге ұдайы 

өндірістегі өзгешілік рөлімен айшықталады.  

Қаржының құндық бөлу стадиясында жұмыс істейтін басқа 

экономикалық категориялардан — кредиттен, жалақыдан және бағадан 

айтарлықтай айырмашылығы бар. Қаржының пайда болуының бастапқы 

шарты ақша қатынастарымен ортақтастырылған тауар өндірісі болып 

есептеледі. Тауар өндірісінің негізі тауар өндірушілердің экономикалық 

оқшауланушылығын шарттастыратын қоғамдық еңбек бөлінісі болып 

табылады. Олардың әрқайсысы өндірістің материалдық-заттай 

факторларының айырмашылығы, олардың әр түрлі деңгейі жағдайында 

өнім жасайды, ал сол себепті тіпті ұқсас тауарлар нақтылы және 

затталынған еңбектің әр түрлі шығындарымен өндіріледі. Бұл теңсіздіктің 

салдарынан шығындар мен еңбек нәтижелерін өлшеудің қажырлы еңбектің 

және жұмсалынған күш-жігерге баламалы тұтынудың өлшемін ескере 

алатын айрықша механизмнің объективті қажеттігі туады. Ұдайы өндіріс 

процесінің үздіксіз жалғасып жататын белгілі өндіру, бәлу, айырбастау 

және тутыну стадиялары оның қатысушылары арасында тауар 

қатынастарының болуын айқындайды, өйткені өндірілген өнімдер сатып 

алу-сатуға жататын тауарлар ретіңде болады: өнім оны тұтынудан бұрын 

айырбастау және бөлу стадияларынан өтеді. Сонымен бірге материалдық 

өндіріс қатысушыларының ғана емес, қоғамдық қатынастардың барлық 

қатысушыларының қажеттіліктері мен мүдделері қанағаттандырылуы тиіс.  

Осыған орай олар мамандандырылған еңбектің, орындалатын 

қызметтердің нәтріжелерімен, әр түрлі өндірілетін игіліктермен олардың 

саны мен сапасына сәйкес айырбасталуы тиіс. Тек өндірілген еңбек 

өнімдері айырбасталғанда, оларды беліілі бір ақшалай баламамен 

өткізгенде өндірушілердің ақшалай түсімі (табысы) жасалады. Жасалынған 

игіліктер мен құндылықтарды өлшеу құн өлшемі мен жалпыға ортақ 

балама ретіндегі ақшаның көмегімен жүзеге асады. Сондықтан 

материалдық және материалдық емес игіліктер қызметтердің өндірілген 

массасы -қоғамдық өнімнің-натуралдық-заттай көрінісімен бірге оның 

ақшалай кәрінісі де болады. Қозғалыстың құндық нысаны натуралдық-

заттай нысандағы өнімнің қозғалысын ортақтастыратын белгілі бір ақша 
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қорларын тудырады. Басқаша айтқанда, өнімнің өндірістен тұтынуға өтуі 

тек тиісті ақша қорларын жасау, бөлу және пайдалану арқылы болады. Осы 

кезде пайда болатын ақша, экономикалық қатынастар қаржының ұғымын 

құрады.  

Қаржы тауар қатынастарынан тыс өмір сүре алмайды. Қоғамдық 

өнімнің нақтылы іске асырылуының екі нысанының болуы қоғамдық 

өндірістің әрбір қатысушыларының қажеттіліктеріне сәйкес оны түпкілікті 

тұтынуға жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл үшін құндық категориялар — 

ақша, баға, қаржы, еңбекақы, кредит жоне басқалары пайдаланылады. 

Қаржы ғылыми ұғым ретінде қоғамдық өмірде сан алуан нысандарда пайда 

болатын қызметтермен ассоциацияланады және міндетті түрде ақша 

қатынастарының қозғалысымен қосарлана жүреді. Экономикалық өмірде 

қаржының сыртқы көрінісі қоғамдық өндірістегі әр түрлі қатысушылар 

қаражаттарының қозғалысы түрінде болып жатады. Құбылыстар бетінде 

бұл қозғалыс ақшалай соманы шаруашылық жүргізуші субъектілердің бір-

бірімен қолма-қол ақшасыз жасасатын есеп айырысулары; негізгі 

капиталға жұмсалатын амортизациялық соманы есептеу; табысты 

(пайданы) бөлу және кәсіпорындарда, фирмаларда ішкішаруашылық 

арналымның қорларын қалыптастыру; мемлекеттік бюджеттің кірістеріне 

салық төлемдерін аудару; қайырымдылық қорларына қаражат төлеу; 

экспортталатын тауарлар үшін кеден баждарын төлеу және тағы басқа 

операциялар қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшамен есеп айырысу 

түрінде бір иеленушіден басқа иеленушіге беруі болып табылады. Осының 

барлығында және осыған ұқсас қаржы операцияларында ақша 

қатынастарының қозғалысы болып жатады. «Қаржы» ұғымы ақша 

нысанындағы қоғамдық өнімді бөлумен байланысты болатын 

экономикалық қатынастардың кең ауқымын қамтиды. Тауар-ақша 

қатынастарының жалпы қамтуындағы сипатқа ие болып отырған нарықтық 

экономика жағдайында қаржы нақтылы және үздіксіз болып жататын ақша 

айналымын — ақша ағынын бейнелеп көрсетеді.  

Қаржының мәні, іс-әрекет механизмі және рөлі оның функцияларынан 

айқын көрінеді. Қаржының мәнін толық ашу оның ұғымы мен қажеттігін 

ғана емес, сонымен бірге қаржының қоғамдык арналымын, яғни оның 

функцияларын анықтауды да талап етеді. Қаржыға қатысты функция осы 

экономикалық категорияға тән қызмет тобын, мәнінің іс-қимылдағы 

көрінісін, сапаның өзіне тән категориялары кескінінің айрықшалықты 

одістерін білдіреді.  

Функцияда категорияның қоғамдық арналымы қамтып көрсетіледі, 

оның экономикалық табиғаты ашылады. Қаржы басқа тым жалпы 

категориядан - ақшадан туындайтын айрықшалықты экономикалық 

категория болып табылатындықтан және бұл экономикалық категорияның 

ісқимылының шегін сызып қоюдың мүмкін еместігіне, оның қоғамдық, 

саяси және экономикалық өмірдің барлық сферасына терең дендеп енуіне 
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байланысты қаржы функциясы туралы мәселе ғалым-теоретиктер 

арасында осы күнге дейін пікірталас тудыруда.  

Мемлекет бірқатар факторларға байланысты қоғам дамуының 

таңдалған үлгісі, саяси құрылым, туындаған дәстүрлер, сыртқы факторлар 

экономикалық өмірге араласады. Мемлекеттің экономикалық қызметі 

төмендегідей қызметтерінен байқалады:  

1.  Экономикалық дамудың барысына әсер ететін құқықтық базаны 

анықтау.  

2.  Монополиялық қызметті шектеу және бәсекелестікті қорғау.  

3.  Табыстар мен байлықты қайта тарату.  

4.  Экономиканың тұрақтануы.  

5.  Ресурстарды қайта тарату.  

Осы қызметтердің әрекеті қаржылар категориясымен тығыз 

байланысты. Мемлекеттік қаржының экономикалық мәні олардың 

мемлекеттің қаржы ресурстарын, оның кәсіпорындарын және алынған 

қаражаттарды мемлекеттің және мемлекеттік кәсіпорындардың қызметерін 

орындауға қалыптастыру үшін қоғамдық өнім құны мен ұлттық табысты 

таратумен және қайта таратумен байланысты ақша қатынастарын 

көрсетеді. Ақша қатынастарының субъектілері:  

1.  Үкімет және басқару органдары.  

2.  Кәсіпорын, ұйым, мекеме, азаматтар.  

Мемлекеттік қаржы үшін ЖҰӨ өсуімен салыстырғанда мемлекеттік 

шығындардың артығымен өсуі сипатты болып табылады. Мемлекеттік 

қаржы қызметтері қаржы қызметтеріне ұқсас тарату және бақылау. 

Алайда, мемлекеттік қаржыны толығымен сипаттау үшін тарату 

қызметінің құрамында келесі қызмет буындарын бөлуге болады:  

1.  орналастыру;  

2.  қайта тарату;  

3.  тұрақтандыру.  

Мемлекеттік қаржының өз мақсатын орындайтын ерекшеленген 

звенолары бар. Мемлекеттік қаржы құрамына кіретіндер мемлекеттік 

бюджет, бюджеттен тыс қорлар, мемлекеттік несие, мемлекеттік 

кәсіпорындармен ұйымдар қаржысы. Мемлекеттік басшылық деңгейі 

бойынша экономикалық және әлеуметтік салада мемлекеттік қаржы жалпы 

мемлекеттік және жергілікті деп бөлінеді. Мемлекеттік сектордың қызмет 

етуі мемлекеттік меншіктің болуына негізделеді. 

Меншіктің жіктелуіне байланысты мүліктің мемлекеттік заңды тұлға 

және мемлекеттік қазына түрлері бар. Мемлекеттік заңды тұлғалар мүлігі – 

заңды түрде ерекшеленген және мемлекеттік кәсіпорындар мен 

ұйымдардың қызмет етуіне негіз болады. Мемлекеттік қазына 

республикалық және жергілікті болып бөлінеді. Республикалық қазына 

келесілерден тұрады:  

1.  республикалық бюджет қаражаттары;  
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2.  мемлекеттің алтын валюта қоры;  

3.  мемлекеттің меншік құқығынан ерекшеленген мүлік түрі (жер, 

оның қойнаулары, өсімдік және жануарлар әлемі);  

4.  республикалық меншікке жататын ерекшеленбеген мүлік түрі 

(қожайыны жоқ, кәмпескеленген, мемлекетке берілген) – қазыналық.  

Жергілікті қазына келесілерден тұрады:  

1.  жергілікті бюджет қаражаттары;  

2.  коммуналдық меншікке жататын ерекшеленбеген мүлік.   

Кез келген қоғамда мемлекет бірқатар факторларға: қоғам дамуның 

таңдап алған үлгісіне, саяси құрылысына, қалыптасқан дәстүрлерге, 

сыртқы факторларға қарай экономикалық қызметке қатысады. Жалпы 

мемлекеттің қоғамдағы экономикалық қызметі оның мына 

функцияларында білінеді:  

1.  экономикалық дамудың қалыпты дамуына құқықтық базаны 

анықтау;  

2.  монополиялық қызметті шектеу және бәсекелестікті қорғау;  

3.  табыстар мен байлықты қайта бөлу  

4.  экономиканы тұрақтандыру;  

5.  ресурстарды қайта бөлу.  

Аталған функциялардың іс-әрекеті тікелей немесе жанама түрде 

«қаржы» категориясын пайдаланумен байланысты болып келеді, 

айтарлықтай дәрежеде бұл байланыс мемлекеттің үшінші, төртінші және 

бесінші функцияларында көрінеді.  

«Қаржы жүйесі» ұғымы тиісті акша 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 көрсетілген ұғымның 

анықтамасына қаржының мәндік сипаттамасынан туындайтын қаржы 

жүйесінің сыныпталуының қағидалық моделі, оныңқоғамдық-

экономикалық үрдістегі орны берілген.  

Осы критерийге сәйкес қаржы жүйесі үш бөлімнен тұрады:  

1.  қаржы қатынастарының жиынтығы;  

2.  ақша-қаражат қорларының жиынтығы;  

3.  басқарудың қаржылық аппараты.  

Қаржыдағы функционалдық сыныптамаға сәйкес, салық, бюджет, 

сыртқы экономикалық қатынастар, қаржыны жоспарлау, бақылау және 

басқаларды функционалдық жүйеастылар деп атауға болады.   

Банкілік құқық дегеніміз аты айтып тұрғандай банктерді 

ұымдастыратын және банкілік  қыметті реттейтін құқықтық нормалардың 

жиынтығы.Банкілік құқық нормаларын қолдану үшін банк түсінігіне 

анықтымы беріп өтудің маңызы зор.Банк дегеніміз өз атынын ақшалай 

қаражаттарды ақылы, мерзімділік және қайтарып беру шартымен тарту 
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және орналастыру үшін құрылғын ұйым.Банктің негізгі  міндеті сатушы 

арасындағы ақша қаражаттарын аударуда делдалдықты іске асыру. 

Нарықтық қатынастар жағдайында ақшалай қаражаттарды аударуды 

банктермен өатар инвестициялық қорлар, сақтандыру компаниялары, 

брокерлік фирмалар және т.б. қаржылық мекемелер іске асырады. Бірақта, 

қаржылық тәуекел субъектісі ретінде банктердің оны басқа субъектілерден 

ажырататын екі бегісі бар. Біріншіден, банктер үшін  қарыздық 

міндеттемелермен екі жақты шартқа отыру тән: олар өздерінің қарыздық 

міндеттемелерін орналастырады (депозиттер, салымдық куәліктер, жинақ 

сертификаттары және т.б.). кіншіден, банктер заңды және жеке тұлғалар 

алдында белгілі бір мөлшердегі қарызға  шартсыз міндеттемелерді ө 

мойнына алуы. 

Банк коммерциялық қйым болып табылады. Ол  Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде қайтарып беру 

шарымен заңды және жеке тұлғалардың ақшалай қаражаттары мен басқа 

да құндылықтарын ақылық, мерзімділік және қайтарып беру шартымен өз 

атынан орналастырады, сондай-ақ, есептік және басқа да банкілік 

операцияларды іске асырады. 

Банктер нарықтық құрылымның жүйлерінің орталық звеноларының 

бірі. Олардың қызметінің дамуы нарықтық механизмді қалыптастырудың 

қажетті шарты. Экономикалық қайта құру процессі банк жүйесін 

реформалаудан басталды. Бұл сала қазір де даму үстіндеү. 

Нарықтық қатынастарға өту  жақдайында экономиканы  орталықтан 

басқаруды жою экономиканы басқару механизмінде банкілік жүйенің 

ролінің өзгеруін қажет етті. Оны қайта құру бір мың тоғыз жүз сексен 

жетінші жылдан басталды. Банк жүйсінің ұйымдастырылу құрылымын 

өзгерту, ьанктердің ролін күшейту, олардың халық шаруашылығының 

дамуына ықпалын күшейту, несиені іс жүзінде экономикалық құралға 

айналдыру көзделді. 

Қайта ұйымдастырудың алғашқы сатысында мемлекеттік банктердің 

жаңа структурасы құрылды. Қайта ұйымдастырудың моделіне: 

–  қос деңгейлі банк жүйесін құру; 

–  арнайы банктерді шаруашылық есепке және өзін-өзі 

қаржыландыруға өткізу; 

–  шаруашылықтың әр түрлі  салаларының кәсіпорындарымен 

болатын несие беру қатынастарының формаларын мен тәсілдерін 

жетілдіру кірді. 

Несие беру жүйесінде негізгі орталық орынды Мемлекеттік банк алуы 

керек еді. Халық шаруашылығының әр түрлі салаларының кәсіпорындары 

мен ұйымдарына несие беру жөніндегі және олардың арасындағыф 

есептесуді іске асыру функциялары  мемлекеттік банктен арнайы 

банктерге  берілді. Осылайша, банктердің эмиссиялық қызметін 

щаруашылықты несиемен қамтамасыз ету қызметіне бөлу қарастырылады. 
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Мемелекеттік банкке арнайы банктердің өызметін бағыттау және барлық 

банктер үшін біртұтас  мемлекеттік ақша-несие саясатын жүргізу 

функциясы жуктелді.  

Мемлекеттің қаржылық қызметінің негізгі бағыттары:  

–  мемлекеттің ақшалай қорларын қалыптастыру;  

–  мемлекеттің қаржылық ресурстарын бөлу;  

–  мемлекеттің қаржылық ресурстарын пайдалануды ұйымдастыру;   

–  мемлекеттік қаржылық жоспарлауды жузеге асыру;  

–  мемлекеттің ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру, бөлу 

(қайта қарау) және пайдалануды ұйымдастыру барысында мемлекеттік 

қаржыны бақылауды жүзеге асыру;  

–  мемлекеттің мамандандырылған қаржы, несиелік және 

фискалдық органдарын қалыптастыру;  

–  қаржылық заңдарды бұзылғаны үшін заңи жауапкершілік 

белгілеу;  

–  мемлекет аумағында валют. реттеуді және валют. бақылауды 

жүзеге асыру;  

–  мемлекеттегі баға тұрақтылығын қамтамасыз ету;  

–  мемлекеттің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету;  

–  әкімшілік-аумақтық бірліктердің қаржы-экономикалық 

дербестіктерін және жауапкершіліктерін күшейту;  

–  ауылдың өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымдарын тиісті 

деңгейде дамытуға қажетті мемлекеттік қаржылық инвестициялық және 

кредиттік көмектер көрсету.  

Мемлекеттің қаржылық құрылысы аумағындағы мемлекеттің 

қаржылық қызметі мемлекеттің ақшалай қорларды қалыптастыру,  

мемлекеттік ақшалай қорларды бөлу және пайдалануды ұйымдастыру 

тәрізді негізгі үш әдіс арқылы жүзеге асырылады.   

Мемлекеттік ақшалай қорларды қалыптастыру әдістеріне:  

–  ақша қаражаттарын олардың иелерінен мәжбүрлі әрі 

қайтарымсыз түрде алып қою;  

–  ақша қаражаттарын олардың иелерінен мәжбүрлі, бірақ 

қайтарымды түрде алып қою;  

–  ақша қаражаттарын ерікті және қайтарымсыз түрде тарту;  

–  мемлекеттік қызмет көрсету негізінде ақша қаражаттарын тарту;   

 

 

2.  Банк қызметінің құқықтық негізі 

 

Банктiң ресми мәртебесi заңды тұлғаны әділет органдарында 

(тіркеуші органдарда) банк ретiнде мемлекеттiк тiркеумен және банк 

операцияларын жүргiзуге қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды реттеу 

және қадағалау жөнiндегi уәкілетті органның  лицензиясы болуымен 
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белгiленедi  Қазақстан Республикасының екi деңгейлi банк жүйесi бар.  

Ұлттық Банк мемлекеттiң орталық банкi болып табылады және ол банк 

жүйесiнiң жоғарғы (бiрiншi) деңгейiне жатады. Қазақстан 

Республикасының заң актісімен белгіленген ерекше құқықтық мәртебесі 

бар Қазақстанның Даму Банкін қоспағанда, өзге банкiлердiң бәрi банк 

жүйесiнiң төменгi (екiншi) деңгейiне жатады.  Банктің жүйесі және оның 

барлық элементтері бұқалалық – құқықтық әрекет ету объектісі ретінде 

қаржылық қатнастың белсенді қатысушы – субъектісі болып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы 

Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы Заңы бойынша 

банк қызметі болып банк операцияларын жүзеге асыру табылады.  

Қазақстан Республикасының екi деңгейлi банк жүйесi бар Ұлттық Банк 

мемлекеттiң орталық банкi болып табылады және ол банк жүйесiнiң 

жоғарғы (бiрiншi) деңгейiне жатады.  

Ұлттық Банкiнiң мiндеттерi, қызмет қағидаттары, құқықтық мәртебесi 

және өкiлеттiгi "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк туралы" 

Қазақстан Республикасының Заңымен белгiленедi. Ұлттық Банк өзiнiң 

құзыретi шегiнде банк қызметiнiң жекелеген мәселелерi бойынша реттеудi 

және қадағалауды жүзеге асырады және банктердiң және банк 

операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың 

жұмыс iстеуi үшiн жалпы жағдайлар жасауға жәрдемдеседi.  Банктерге 

және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын 

ұйымдарға қатысты Ұлттық Банктiң реттеу және қадағалау функциялары 

Қазақстан Республикасының ақшакредит жүйесiнiң тұрақтылығын 

қолдауға, банк кредиторларының, олардың салымшылары мен 

клиенттерiнiң мүдделерiн қорғауға бағытталған. Қазақстан 

Республикасының заң актісімен белгіленген ерекше құқықтық мәртебесі 

бар Қазақстанның Даму Банкін қоспағанда, өзге банкiлердiң бәрi банк 

жүйесiнiң төменгi (екiншi) деңгейiне жатады. 

Банкілік құқық көптеген нормалардан тұрады. Олардың жиынтығы 

тұтас күрделі жүйені құрайды. Біртұтас жүйге кіретін нормалар белгілі бір 

тәртіпке келтірілген және өзара байланысты әр түрлі институттар мен 

бөлімдерге топталады. Банкілік құқықтың нормаларын топтау олардың 

реттейтін қатынастарының ерекшеліктері мен арақатынстарына 

байланысты. 

Банкілік құқық кез келген құқық саласы секілді жалпы және ерекше 

бөлімдерден тұрады. 

Жалпы бөлімге банкілік  құқықтың жалпы принциптерін, негізгі 

бастауларын, банкілік қызметті іске асырудың құқықтық формалары мен 

әдістерін, елдің банкілік құрылымының негіздерін, банкілік бақылаудың  

негіздерін бекітетін нормалар кіреді. Бұл нормалар банкілік құқықтың 

ерекше бөлімнің барлық бөлімдері мен институттары үшін жалпы 

ережелерді бекітеді. 
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Банкілік құқықтық жүйесі мынадай болады: 

Жалпы бөлім. 

1. Елдің банкілік құрылымының құқықтық негіздері. 

2. Акша-несие шарт саясатының құқықтық негіздері. 

3. Банкілік шарт туралы жалпы ережелер. 

4. Банкілік бакылаудың құқықтық негіздері. 

Ерекше бөлім. 

1. Уақытша бос ақша қаражаттарын тарту тәртібі мен банктің несие 

қорын қалыптастыруды құқықтық реттеу. 

2. Қолма-қол ақшасыз есептесуді құқықтық реттеу. 

3. Банктің ақша қорларын орналастыруды құқықтық реттеу. 

4. Валюталық операцияларды, бағалы металдар және тастармен 

жүргізілетін операцияларды  құқықтық  реттеу. 

«Банкілік құрылымның құқықтық негіздері» институтына банкілік істі 

ұйымдастырудың принциптерін, банкілік мекемелердің жүйесін, банктерді 

құру және жоюдың тәртңбң мен шарттарын, Орталық эмиссиялық банк пен 

екінші деңгейдегі банктердің арақатынасының сипаты мен формасын, 

банкті ашуға келісім беру тәртібін, банк басшыларына қойылатын 

талаптарды, банкілік қызметті лицензиялау тәртібін анықтайтын құқық 

нормалары кіреді. 

Демек, банкілік құрылымның құқықтық негіздері дегеніміз-банкілік 

істі ұйымдастырудың принциптері, банктерді құрудың,   жоюдың және 

оның қызметінің жалпы тәртібі мен шарттарын анықтыйтын  банкілік 

құқықтың жалпы бөлімнің  институты. 

Банкілік құқықтың жалпы бөлімнің келесі бір институты - ақша-несие 

саясатын жүргізудің құқықтық негіздері. 

Ұлттық Банк жүргізетін ақша-несие саясатының мақсаты Ұлттық 

валютаның тұрақтылығын: оның сатып алу қабілетін және басқа шетел 

валюталармен салыстырғанда курсының жоғары болуын қамтамасыз ету. 

Ақша-несие саясатын жүргізудің құқықтық негіздері дегеніміз- 

Орталық банктің ішкі және сыртқы ақша-несие нарығындағы қызметін 

реттейтін банкілік құқықтың институты. 

Банкілік шарт туралы жалпы  ережелерге банкілік шарттары 

жасаудың тәртібінң шартты орындамаған немесе дұрыс орындамаған 

жағдайдағы тараптардың жауакершілігін реттейтін нормалар кіреді. 

Банкілік бақылудың құқықтық негіздері-банкілік бақылыудың 

принциптерін, оның шегін, қолдану жағдайларын, банкілік бақылау туралы 

ередені бұзғаны үшін  жауапкершілікті анықтайтын нормалардан тұратын 

банкілік құқықтың жалпы бөлімінің институты.  

–  мемлекеттік мүлікті сатудан және пайдаланудан түскен ақша 

қаражаттарын мемлекеттің кірісіне айналдыру;  

–  ақша және мемлекеттің бағалы қағаздар эмиссиясы жатады.   

Мемлекеттің ақшалай қорларды бөлу әдістері:  



14 

 

–  мемлекеттің ақша қаражаттарын бюджеттен біржола 

қайтарымсыз, әрі ақысыз түрде беру арқылы қаржыландыру;  

–  мемлекеттің ақша қаражаттарын қайтарымды әрі ақылы негізде 

және белгілі мерзімге уақытша пайдалануға несие ретінде беру;  

–  мемлекеттің өз кредиторлары алдындағы қаржылық 

міндеттемесін орындалуы жолымен іске асырылады;  

–  мемлекеттік ақшалай қорларды пайдалануды ұйымдастыру;  

–  ақшалай қаржыларды пайдалану басымдылығын және 

бағыттарын белгілеу;  

–  мемлекеттің ақшалай қорларынан алынған ақша қаражаттарын 

пайдалану тәртібін белгілеу;  

–  мемлекеттің ақша қаражаттарын пайдалануды жоспарлау;  

–  мемлекеттің ақша қаражаттарын берудің қаржы нормативтерін 

және шекті мөлшерін белгілеу;  

–  мемлекеттік кәсіпорындардың пайдаларын бөлудің 

нормативтерін және тәртібін белгілеу;  

–  ақшалай қорларды пайдалану процесіне мемлекеттік қаржылық 

бақылау жүргізу сияқты әдістер арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

3.  Қаржы құқығы құқық ғылымының бір саласы ретінде 

 

Қаржы құқығының пәні болып барлық  қаржылық қатынастар бола 

алмайды. Тек қана оның белгілі бір бөлігі ғана бола алады. Атап айтканда 

мемлекеттік қаржы қызметінің процессінде туындайтын қатынастар. 

Оларды біз «мемлекеттік қаржы қатынастар» деп атаймыз. Бұл қаржы 

қатынастарға тән болатыны, олар әр уақытта мемлекетік қорға не одан 

қаражаттың қозғалысын белгілейді. Жеке меншік саласындағы ақша 

қозғалысын реттейтін қатынастар жеке қаржы қатегориясын белгілей 

отырып, ешбір жағдайда мемлекетің қаржы қызметінің не қаржы 

құқығының объектісі болуға тиісті емес.  

Азаматтар  мен заңды тұлғалар арасында туындайтын қатынастар осы 

қатынастарының санына жатады.Қаржы құқығының пәнін аңыктау 

мақсатында, айтылғаннын қортындысын жасайық: Қаржы құқығының пәні 

болып, мемлекеттік қаржы  қызметінің процесінде туындайтын қатынастар 

табылады, олар өз кезегінде мемлекетік қаржымен шектелген. Мемлекетің 

қаржы қызметі процесінде туындайтын қатынастар өздерінің 

экономикалық табиғатынан қаржылық болып табылады. Және барлық 

қаржы қатынастардан оны бөліп шығару мақсатында «мемлекеттік қаржы 

қатынастар» деп атаймыз. Жеке қаржы, қаржы құқығының пәні болып 

қызмет етуге тиісті емес. Егер де мемлекет жеке қаржы қорының 

қалыптастыруын, үлестіруін немесе пайдалануын үйымдастыру тәртібін 

белгілесе де, ол азаматық, әкімшілік және де басқа құқық салаларымен 
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қарастырылады. Мемлекеттік қаржы қызметі процесінде туындайтын 

қатынастар егер де олар қаржылық емес болса, және сондықтан қаржы 

құқығының нормаларымен реттелмесе, ол  басқа құқық салалармен 

реттелсе, олар қызмет ете алмайды.  

Қаржылық емес, басқа құқық салаларымен реттелетін қатынастар 

мемлекетік қаржы қатынастары бола алмайды. Сондықтан қаржы құқығы 

толықтай мемлекеттің қаржы қызметі саласымен бірдей.Қаржы 

құқығының пәні болып мемлекеттік қаржы қызметі процесінде қаржы 

қатынастарының 2 тобы  туындайды:  

–  материалдық  

–  ұйымдастырушылық Материалдық каржылық қатынастар  

қаражат құралдарынын қозғалысын реттейді, өзімен мемлекеттік ақша 

қорын қалыптастыру және үлестіру процесін белгілейді.  

Бұл қатынастар төлеушіден белгілі бір мемлекетік қорға немесе 

қордан тұтынушыға нақты ақшаның қозғалысымен байланысты. Ал, 

мемлекеттің ақша жүйесін біртұтастай және мемлекетің қаржы жүйесін 

бөлектей, мемлекетік қаржы мекемелерінің  жүйесін ұйымдастыру, 

олардың қызметін қамтамасыз ету бойынша туындайтын қатынастар 

ұйымдастырушылық болып табылады. Материалдық қаржы қатынастар 

келесі белгілермен мінезделінеді:  

1.   Бұл қатынастар ақшалай болып табылады. Олар мемлекетің ақша 

қорын қалыптастыру немесе үлестіру процесін білдіреді.  

2.   Бұл қатынастар құнның ақшалай нысында бір жақтық қозғаласын 

реттейді..  

3.   Бұл қатынастар үлестіруді білдіреді.  

4.   Экономикалық қатынастардың бір түрі болып табылады.  

5.   Мемлекетік қаржы қызметі процесінде туындайтын қатынастар 

тек қана құқықтық нысанда жүзеге асырылады.  

Қаржы құқығының мәнін ұғу үшін және оның қолдану шекарасын 

белгілеу үшін материалдық қаржы қатынастарды ұқсас экономикалық 

қатынастардаң айыру керек.Бірінші кезекте қаржылық қатынастарды 

тауар-акша қатынастарынан айыру керек:  

1.   Қаржы қатынастар, өндіру процесінде, үлестіру барысынды 

туындайды, ал тауар-ақша  қатынастары айырбас стадиясында  туындайды.  

2.   Мемлекеттік қаржы қатынастар  әр қашанда эквивалентсіз.  

3.   Қаржы қатынастар  құнның қозғаласын тек қана  ақшалай 

нысанда реттейді.  

4.   Материалдық қаржылық қатынастар мемлекеттік қаржы 

қызметінің өнімі болып табылады және мемлекет оның негізгі субъектісі 

болып табылады. Ал, тауар-ақша қатынастары  мәмілелерді реттей 

отырып, сатушы-сатып алушы  арасындағы қатынастарды реттейді.  

5.   Материалдық қаржылық қатынастарында ақшаның қозғалысы 

мемлекетің қызығушылықтарымен белгіленеді.  
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6.   Материалдық қаржылық қатынастары мемлекетің болуымен 

белгіленеді.  

7.   Материалдық қаржылық қатынастары тек қана құқықтық 

нысанда  болады.  

8.   Материалдық қаржылық қатынастарында тараптар заңды теңсіз.    

Қаржы құқығы дегеніміз - мемлекет пен қаржы жүйесін қалыптастыру 

процесінде туындайтын және оның дұрыс қызмет етуін қамтамасыз 

етуінен, сонымен қатар мемлекетің қаржы қорларын қалыптастыру, 

үлестіру және пайдалануын ұйымдастыру процесінде туындайтын  

қоғамдық қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың 

жиынтығы.Қаржы құқығының нысаны болып, қаржы заңы  табылады. 

Қаржы заңы  дегеніміз - мемлекеттік қаржы қызметі процесінде 

туындайтын қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық актілердің 

жиынтығы. Бұл  актілерді қаржы құқықығының қайнар көзі деп санауға 

болады. Ең негізгі қайнар көзі болып Қазақстан Республикасының 

Конституция табылады. Екіншісі ҚР заңдары,  үшіншісі ҚР Үкіметінің 

қаулылыры, төртіншісі қаржы  министірлігінің актілері және көптеген 

нормативтік актілер.  

2.  Мемлекеттің қаржылық қызметінің негізгі бағыттарының бірі 

қаржылық құқықтың қайнар көздерін қалыптастыратын құқық 

шығармашылығы. Қаржылық құқықтың қайнар көздеріне қаржылық 

заңдар және уәкілетті мемлекеттік органдардың нормативтік қаржылық 

құқықтық актілері жатады. Қаржылық құқықтың негізгі қайнар көзі - 

Қазақстан Республикасының Конституциясы.  

Қаржылық құқықтың цайнар көздері болып мемлекеттік биліктің 

өкілді және атқарушы органдарының қаржылық құқықтық нормалардан 

тұратын нормативтік құқықтық актілері табылады. Қаржылық құқықтың 

қайна көздері:  

1)  Қазақстан Республикасының Конституциясы;  

2)  Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары;  

3)  Қазақстан Республикасының салық кодексі;  

4)  Қазақстан Республикасының заңдары;  

5)  Қазақстан Республикасының Президентінің заң күші бар 

жарлықтары, Қазақстан Республикасының Президентінің нормативтік 

жарлықтары;  

6)  Қазақстан Республикасының Үкіметінің нормативтік қаулылары;  

7)  Қаржы министрінің, Үлттық Банк төрағасының нормативтік 

бұйрықтары;  

8)  Маслихаттардың нормативтік қаржылық құқықтық шешімдері, 

әкімдердің нормативтік қаржылық құқықтық шешімдері;  

9)  Халықаралық қаржылық құқықтың нормалары және халықаралық 

қаржылық құқықтық шарттар. Қаржылық заңдылық келесі белгілермен 

сипатталады:  



17 

 

а.  олар ерекше процессуалдық нормалар немесе референдум 

жолымен заң шығарушы билікпен қабылданады;  

б.  олар басқа нормативтік құқықтық актілерге қарағанда жоғарғы 

заң күшіне ие болады;  

в.  олар қаржылық құқықтық нормалардан түрады;  

г. олар маңызды негізгі мемлекеттік қаржылық қатынастарды 

реттейді. Қаржылық заңдылық - бүл мемлекеттің қаржылық қызметі 

аясында пайда болатын қатынастарды реттейтін нормативтік құқықтық 

актілердің жиынтығы.  

3. Қаржылық құқықтық нормалар - мемлекеттің қаржылық қызметі 

процесінде пайда болатын қатынас субъектілерінің жүріс түрыс 

ережелерін белгілейтін құқықтық нормалар. Қаржылық қүқытық 

нормалардың белгілері:  

1.  мемлекеттің біржақты өктемдігін білдіреді;  

2.  мемлекеттің уәкілетті органдары арқылы қабылданған;  

3.  жалпыға бірдей міндетті жүріс-түрыс ережесі, анықталмаған адам 

санына арналған, көп қолданыс сипатында болады;  

4.  қаржылық-құқықтық нормалар белгілі заңи нысаны бар акт 

арқылы белгіленеді;  

5.  қаржылық-құқықтық нормалардың орындалуы мемлекеттің 

мәжбүрлеу күшімен қамтамасыз етіледі, мемлекет алдындағы қаржылық 

міндеттемені мәжбүрлі орындату және қаржылық заңдылықты бүзған 

түлғаны қаржылық құқықтық, әкімшілік және қылмыстық 

жауапкершілікке тарту.  

Қаржылық-құқықтық нормалардың ерекшеліктері:  

1. мазмүнына байланысты олар қаржылық қатынасқа 

қатысушылардың жүрістүрысын реттейді;  

2. сипатына қарай негізінен императивті сипатта болады;  

3.  жауапкершілік шараларына қарай мемлекет қаржылық құқықтық 

нормалардың орындалуына мүдделі.  

Бұл ережелерді бүзу үшін заңи жауапкершілік белгіленген;  

мемлекеттің құқықтарын қорғау эдістеріне қарай нормалар мемлекетке 

немесе оның атынан өкілдік ететін органды соттан тыс тэртіппен өз 

мүдделерін біржақты қорғау құқығын береді (салық бойынша төленбеген 

соманы мәжбүрлі түрде өндіріп алу мүмкіндігі); рәсімдеу әдісі бойынша 

жағдайды нақты сипаттау, диспозицияны құрастырудағы нақтылық. 

Қаржылық-құқықтық нормалар реттеуші және қорғаушы болып бөлінеді 

Реттеуші нормалар - қаржылық құқықтық қатынас субъектілеріне белгілі 

құқықтар немесе міндеттер жүктеуші нормалар. Қорғаушы нормалар 

қаржылық қатынас субъектілерінің міндеттерін орындауды қамтамасыз ету 

құралы болып табылады. Сонымен қатар, олар мемлекеттің қаржылық 

мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету құралы болып табылады, яғни 

барлық тұлғаларды мемлекет алдындағы қаржылық міндеттерін 
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толығымен және уақытылы орындалуын қамтамасыз ету құралы. Реттеуші 

нормалар міндеттеуші, тыйым салушы және уәкілеттік беруші болып 

бөлінеді. Міндеттеуші қаржылық құқықтық нормалар қаржылық құқықтық 

қатынас субъектілеріне нақты эрекеттерді істеуді міндеттейді. Мысалы, 

бюджеттік ақшаларды өз мақсатына сай пайдалану. Тыйым салушы 

қаржылық құқықтық нормалар белгілі эрекеттерді істеуге тыйым салады. 

Мысалы, жергілікті бюджеттерге қосымша түскен кірістерді жоғары 

тұрған бюджетке алуға тыйым салынады. Уәкілеттік беруші қаржылық 

құқықтық нормалар белгілі эрекеттерді істеуге рұқсат етеді. Мысалы, 

уәкілетті қаржылық орган салық төлеушіге салық төлеу мерзімін ұзарта 

алады. Құқықтық реттеу эдістеріне байланысты қаржылық құқық- тық 

нормалар императивті және диспозитивті болып бөлінеді. Императивті 

қаржылық құқықтық нормалар қаржылық қатынас субъектілерінің 

құқықтары мен міндеттерін нақты анықтайды және олардың орындалуын 

талап етеді. Императивтік нормалар міндеттеуші және тыйым салушы 

болып бөлінеді. Диспозитивтік қаржылық құқықтық нормалар жүріс-тұрыс 

ережесін таңдау мүмкіндігін береді, кейбір мәселелерді уәкілетті органның 

біржақты шешімімен немесе тараптардың келісімі арқылы шешуге 

мүмкіндік береді. Диспозитивтік нормалар уәкілеттік беруші болып 

табылады. Мазмұнына балынысты қаржылық құқықтық нормалар 

материалдық және ұйымдастырушылық болып бөлінеді. Материалдық 

қаржылық құқықтық нормалар ақша қозғалысын материалдық объект 

ретінде қаржылық қатынастарды реттейді. Мысалы, салық төлеушінің 

мемлекет алдындағы ақшалай міндеттемелері. Ұйымдастырушылық 

қаржылық құқықтық нормалар қаржылық құрылымды анықтайды, 

қаржылық қызметтің нысанын белгілейді. Мысалы, елдің қаржылық 

құрылымын және оның ақша жүйесін анықтайтын нормалар. Логикалық 

құрылымы жағынан қаржылық құқықтық нормалар үш негізгі 

элементтерден тұрады: гипотеза, диспозиция, санкция. Қаржылық 

құқықтық норманың гипотезасы норманың іске асырылу жағдайлары 

сипатталады. Қаржылық құқықтық норманың диспозициясында қаржылық 

қатынастың қатысушыларының құқықтары мен міндеттерін сипаттайтын 

жүріс-тұрыс ережесі белгіленеді. Қаржылық құқықтық норманың 

санкциясы қаржылық қүқытық нормаларды орындамау салдарын 

анықтайды. Қаржылық қатынастар, олардын ерекшеліктері және түрлері 

Қаржылық құқықтық қатынастар - қаржылық құқықтық нормалармен 

реттелетін мемлекеттің қаржылық қызметі процесінде пайда болатын 

қоғамдық қатынастар. Қаржылық қатынастардың белгілері:  

1.  олар мемлекеттің қаржылық қызметінің процесінде пайда 

болады;  

2.  қаржылық қатынастың міндетті субъектісі - мемлекет (тұтастай 

өзі немесе уәкілетті орган);  

3.  олар «билік және бағыныштылық» сипатында болады.  
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Қаржылық құқықтық қатынастар материалдық және 

үйымдастырушылық болып бөлінеді. Қаржылық құқықтың институтына 

байланысты қаржылық құқықтық қатынастар:   

1)  бюджеттік;  

2)  қаржылық-шаруашылық;  

3)  қаржылық-банкілік;  

4)  қаржылық-сақтандыру болып бөлінеді.  

Құқықтық реттеу эдістеріне байланысты қаржылық құқықтық 

қатынастар біржақты - өктемді және шарттық болып бөлінеді. Біржақты 

өктемді қаржылық құқықтық қатынастар мемлекеттің біржақты эмірі 

негізінде пайда болады.  

Шарттық қаржылық құқықтық қатынастар тараптардың келісіміне 

негізделеді, яғни қаржылық міндеттеме шарттары екі жақты ерік білдіру 

арқылы қалыптасады.  

Қаржылық қатынастарды реттеуші құқықтық нормалардың сипатына 

қарай қаржылық құқықтық қатынастар реттеуші және қорғаушы болып 

бөлінеді.  

Реттеуші қаржылық құқықтық қатынастар, субъектілерге құқықтар 

мен міндеттерді жүктеу арқылы мемлекеттің қаржылық қызметіне тиісті 

құқықтың реттеу функциясының жүзеге асуын қамтамасыз етеді. 

Қорғаушы қаржылық құқықтық қатынастар қаржылық құқықтық 

қатынастардың субъектілерінің заңи мүдделері мен құқық- тарын 

қорғауды қамтамасыз етеді (бұл көбінесе мемлекетке қатысты). Қорғаушы 

қаржылық құқықтық қатынастар қаржылық құқық- тық нормалардың 

орындалмауы салдарынан туындайды және қаржылық құқықтық 

жауапкершілікке тартумен байланысты болады.  

Қаржылық құқықтық нормалар мен қатынастардың элементтері 

Қаржылық құқықтық норма логикалық құрылысына байланысты үш 

элементтен тұрады: гипотезы, диспозиция, санкция. Қаржылық құқықтық 

норманың гипотезасы норманың қолданылу жағдайын көрсетеді. 

Қаржылық құқықтық норманың диспозициясы жүріс-тұрыс ережесінің 

өзін, қаржылық құқықтық қатысушыларының құқықтары мен 

міндеттерінің мазмұнын көрсетеді.  

Диспозиция қаржылық құқықтық норманың негізгі элементі болып 

табылады. Қаржылық құқықтық норманың гипотеза және диспозиция- 

сының ерекшелігі, олар ашық және нақты сипатталғандығында. Заң 

шығарушы болуы мүмкін барлық жағдайларды қарастыруға, екі мағыналы 

және эртүрлі талқылануды болдырмауға тырысады. Бұл екі жағдаймен 

байланысты.  

Біріншіден, сипаттау пэнінің күрделілігіне байланысты. Қаржылық 

операциялар және онымен байланысты жағдайлар - өзіне тэн түсінік және 

көп сипатты варианттармен ерекшелінетін айрықша құбылыс.  



20 

 

Екіншіден, олар мемлекеттік ақшалармен байланысты. Қаржылық 

құқықтық норманың санкциясы қаржылық құқықтық норманы орындамау 

немесе дұрыс орындамау алдарын белгілейді. Ол қаржылық құқықтық 

жауапкершілік түрін белгілеу арқылы жүзеге асады. Қаржылық құқықтық 

норманың санкциялары басқа құқық салаларының санкцияларынан мына 

белгілер арқылы ерекшелінеді.  

Біріншіден, олар ақшалай сипатта болады.  

Екіншіден, бүл санкциялар мемлекет алдындағы жауапкершілікті 

білдіреді. Сондықтан, қаржылық өндіріп алудан түскен ақшалар өндіріп 

алушы түлға емес мемлекеттің кірісіне 10 алынады.  

Мысалы, салық органы салық төлеушіден салықты уақытылы 

төлемеген үшін өндіріп алынған айыппұл салық органы емес, мемлекеттің 

кірісіне аударылады.  

Үшіншіден, қаржылық құқықтық нормалардың көбісі (әсіресе 

салықтық) санкцияның біржақты бағытталғандығымен сипатталады, яғни 

олар тек қаржылық құқықтық қатынастағы мемлекетке қарсы субъектіге 

байланысты қолданылады. Сондықтан, салық төлеушіге салықты 

уақытылы төлемегендігі үшін айыппұл салынады да, ал салықты дұрыс 

алмаған салық органына қатысты айыппұл түрі жоқ.  

Төртіншіден, көптеген қаржылық құқықтық органдар қаржылық 

құқықтық қатынаста мемлекет атынан уәкілеттік ететін субъектіге 

санкцияны өз бетінше қолдану құқығын береді, яғни басқа түлғаны бір 

жақты тәртіппен сәйкесінше өндіріп алу шараларын қолдану арқылы 

қаржылық құқықтық жауапкершілікке тарту құқығы.  

Бесіншіден, қаржылық құқықтық санкциялар ескерту, қалпына 

келтіру және мәжбүрлеу шараларынан тұруы мүмкін. Мысалы, банкілік 

шоттар бойынша операцияларды тоқтата түруды ескетту шаралары 

ретінде, салықты мезгілінде төлемеу үшін пеня алу қалпына келтіру 

шарасы ретінде, ал айыппұл салу мәжбүрлеу шарасы ретінде қолданылады. 

Қаржылық құқықтық нормалардың талаптарын уақытылы және сапалы 

орындауды келесі шаралар қамтамасыз етеді:  

а)  қаржылық заңдылықты бүзған кінәлі лауазымды түлғалар мен 

азаматтарды тәртіптік, әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тарту 

(әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік шаралары қатаң түрде 

болады). Көп жағдайда мемлекет қаржы саласында құқық бүзушылықты 

жасаған түлғаға әкімшілік шараларды қолдану құқығын қаржылық 

құқықтық қатынаста мемлекет мүддесін білдіретін мемлекеттік органға 

береді;  

б)  арнайы қаржылық құқықтық санкцияларды мемлекеттің 

қаржылық органы біржақты тәртіппен белгілейді;  

в)  қаржылық міндеттемені мәжбүрлі түрде орындау. Қаржылық 

құқықтық элементтері: субъект, объект және қаржылық құқықтық 

қатынастың мазмұны. Қаржылық құқықтық қатынастың субъектісі болып 
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құқықтық қабілеттілікке ие тұлға, яғни заңмен белгіленген құқықтар мен 

міндеттерді жүзеге асыруға қабілетті құқықтық қатынастың қатысушысы 

табылады.  

Қаржылық құқықтық қатынастың субъектілері:  

 мемлекет;  

 әкімшілік-аумақтық бірліктер;  

 мемлекеттік биліктің өкілді және атқарушы органдары;  

 заңды тұлғалар;  

 жеке тұлғалар.  

Қаржылық құқықтық қатынастың субъектілері уәкілетті және міндетті 

болып бөлінеді. Қаржылық құқықтық қатынастың объектісі қаржылық 

құқықтық қатынастың қатысушыларының эрекеттері неге 

бағытталғандығын көрсетеді, яғни жалпы мемлекеттік мүдделерді 

қанағаттандыруға пайдалынатын материалдық игіліктерді қалыптастыру 

және бөлуге бағытталған уәкілетті және міндетті тұлғалардың белсенді 

эрекеттері. Қаржылық құқықтық қатынастың мазмұнын осы қатынас- тың 

субъектілердің құқықтары міндеттердің жиынтығы құрайды. 4. Қаржылық 

құқықтық қатынастар - құқықтың нормаларымен реттелген қаржылық 

экономикалық қатынастар. Қаржылық құқықтық қатынастардың өздеріне 

тән белгілері:  

1.  Олар мемлекеттің қаржылық экономикалық қатынастарды 

құқықпен реттеуінің нәтижесінде пайда болады және олардың құқықтық 

формасы болып саналады.  

2.  Қаржылық құқықтық қатынастардың объектісі ақшалар немесе 

ақшалай міндеттемелер болып табылады.  

3.  қаржылық құқықтық қатынастардың міндетті субьектісі мемлекет 

болып табылады.  

4.  қаржылық құқықтың қатынастар мемлекеттік өктем сипатта 

болады.  

5.  қаржылық құқықтық қатынастар мемлекеттің ақшалай қорларын 

қалыптастыруға бөлуге және пайдалануын ұйымдастыруға байланысты 

процестерді білдіреді.  

Маңызы бойынша қаржылық құқықтық қатынастар материалдық және 

ұйымдастырылуы бойынша болып бөлінеді. Материалдық қаржылық 

құқықтық қатынастар ақша қаражаттарының тікелей қозғалысын білдіреді.  

А)  төлеушілерден қандай да болмасын мемлекеттік қорға өтуі 

арқылы оның қалыптасу процесін көрсетеді.  

Б)  бір қордан басқа қорға өтуі арқылы мемлекеттің ақша 

қаражаттарын бөлу процесін көрсетеді.  

В)  қордан мемлекеттік ақша қаражаттарын нақты алушыға. 

Ұйымдастырылуы бойынша қаржылық құқықтық қатынастар мемлекеттің 

ақша жүйесін және оның қаржылық құрылымын қаржылар саласындағы 

басқару оргнадарының жүйесін қорларды қалыптастыру және бөлу 
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процестерін жоспарлауды ұйымдастыру сондай-ақ мемлекеттің ақша 

қаражаттарын пайдалануға бақылау жасау процестерін білдіреді. Қорларға 

байланысты қаржылық құқықтық қатынастар былйша бөлінеді:  

1.  бюджеттік  

2.  қаржылық-банктік  

3.  қаржылықсақтандыру  

4.  қаржылық-шаруашылық.  

Құқықтық реттеу әдісіне байланысты қаржылық құқықтық қатынастар 

біржақты өктем және шартты болып бөлінеді. Біржақты - өктем қаржылық 

құқықтық қатынастар мемлекеттің біржақты өмірінің негізінде пайда 

болады және өктемдік және бағыныштылық моделі бойынша құрылады. 

Шартты қаржылық құқықтық қатынастар екі жақтың келісіміне 

негізделеді. Мемлекет нақтылы қаржылық құқықтық қатынастарда өзінің 

қаржылық қызметін жүзеге асыра отырып мына төмендегідей көрініс 

табуы мүмкін:  

1.  тұтастай өзі  

2.  мемлекет атынан;  

3.  өзінің атынан бірақ мемлекеттің тапсырыуымен және оның 

мүддесін көздей отырып іс әрекет жасайтын өзінің органы арқылы.  

Қаржылық құқықтық қатынас субьектілері мемлекеттік органдардың 

белгілері:  

1.  осы органдардың қызметтері мемлекеттің қаржы жүйесінің 

құрамына кіретін ақша қорларын қалыптастыру бөлу және пайдалануды 

ұйымдастыру процестерін көрсетеді.  

2.  бұл субьектілер өздеріне тиісті өктем өкілеттілік берілген 

мемлекеттік орган ретінде есептелінеді.  

3.  олардың іс әрекеттері жалпы мемлекеттік мүддемен анықталады.  

4.  осы әрекеттер барысында мемлекет функциялары жүзеге 

асырылады.  

5.  осы туындайтын қоғамдық қатынастар өздерінің құқықтық және 

экономикалық белгілері бойынша қаржылық болып табылады.  

Қаржылық құқықтық қатынас субьектілерінің түрлері:  

1.  мемлекеттің біртұтас өзі    

2.  мемлекеттік өкімет және басқару органдары  

3.  өздерінің өкілді және атқарушы органдары арқылы әкімшілік 

аумақтық құрылымдар  

4.  заңды тұлғалар  

5.  жеке тұлғалар.  

Қаржылық құқықтық қатынас субьектілерінің өз құқықтарын қорғау 

әдістері Билік жүргізуші субьект өзінің мүдделері мен құқықтарын:   

А)  қаржылық берешектерді біржақты мәжбүрлі түрде өндіріп алу Б) 

қаржылық берешетерді сот арқылы өндіріп алу  
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В)  кінәлі тұлғаларды әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке 

тарту жолымен қорғайды.  

Бағынышты субьектілер өздерінің мүдделерін  

А)  қаржылық органдар мен олардың лауазымды адамдарының 

әрекеттерін олар бағынышты органға айтып шағымдану;  

Б)  қаржылық органдырының әрекеттеріне сот арқылы шағымдану 

жолымен қорғайды.  

Қаржылық құқықтық қатынастардың пайда болуы өзгеруі және 

тоқтатылуы негіздері. Қаржылық құқықтық қатынастардың пайда болуы 

өзгеруі және тоқтатылуы негіздері қаржылық заңдарда көзделген заңды 

фактілер болып табылады. Заңды фактілерге қимылдар және оқиғалар 

жатады. Әрекет ерік білдіру нәтижесі болып табылатын заңды фактілер 

яғни адамдардың саналы қызметтерінің нәтижесі. Әрекеттер құқыққа сай 

және құқыққа сай емес болып бөлінеді. Оқиғалар адамдардың еркінен тыс 

пайда болатын заңдық мәні бар фактілер. Мемлекеттің қаржылық 

қызметінің құқықтық негіздері қаржылық қызметтің жалпы бастамасын 

оның принциптерін міндеттері мен мақсаттарын қаржы жүйесінің 

құрылымын қаржылық экономикалық институттардың түрлерін сондай-ақ 

олардың ақшалай қорларын білгілейтін қаржылық құқықтың жалпы 

бөлімінің институты. Қаржылық қызметтің құқықтық негіздері Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мен қаржылық заңдар болып табылады. 

Қаржылық қызмет белгілі бір құқықтық формада жүзеге асырылады. 

Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық формалары қаржылық 

қызмет мәселелері бойынша өздерінің құзыреттерінің шегінде мемлекеттік 

органдар қабылдаған қаржылық құқықтық яғни заңды актілер болып 

табылады.  

Қаржылық қызметтің құқықтық формаларына:  

1.  Нормативтік сипаттағы заң актілерін шығару  

2.  мемлекеттің нақты қаржылық құқықтық қатынас субьектілерінің 

жүріс тұрыстарын реттеуіне қажетті дербес қаржылық құқықтық актілерді 

шығару.  

3.  қаржлық шарттар жасау Мемлекеттің өзі субьектісі болып 

табылатын нақты қаржылық құқықтық қатынастыа өзінің құқықтары мен 

міндеттерінің жүзеге асыруы жатады.  

Қаржылық құқықтық актілерді топтастыру:  

а) заңдық маңызды бойынша нормативтік дербес  

б)  құқықтық табиғаты бойынша заңдар заңға сәйкес  

в)  құқықпен реттеу пәні бойынша жалпы ұйымдастырушы 

бюджеттік банктік сақтандыру қаржылық шаруашылық  

г)  қаржылық құқықтық актілерді шығаратын органдар бойынша: 

өкілді оргнадардың актілері атқару оргнадарының актілері.  

Қаржылық қызмет процесінде заңдылықты қамтамасыз етудің негізгі 

тәсілдері: Конституциялық қадағалау Прокурорлық қадағалау Қаржылық 
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құқықтық қатынастардан туындайтын істерді сотта қарау Қаржылық 

бақылауды жүзеге асыру Кінәлілерді жауапқа тарту. Заңдылықты бұзуды 

қаржылық қызметтің субьексітінің біржақты билік жүргізуі арқылы жоюы. 

Заңсыз әрекеттерге шағым беру. 

 

 

4. Банкілік құқықтық нормалар мен құқықтық 

қатынастардың түсінігі 

 

Құқықтың мазмұны мен оның адамдардыңмінез-құлығына әсері ету 

мүмкіндігі құқықтан тыс жатқан экономикалық қажеттілікпен анықталады, 

яғни, қоғамның дамуының әрбір сатысындағы  құқықтық құбылыстарға 

негіз болатын Әлеуметтік-экономикалық процестермен негізделеді. 

Қызіргі уақытта Қазақстан Республикасында банкілік құқық 

проблемаларымен байланысты көптеген өзгерәстер болуда. Атап айтқанда: 

–  үнемді және ыңғайлы болып  табылатын, қолма-қол ақшасыз 

есептесудің ролі артуда және сонымен қатар, есептесудің жаңа формалары 

қолдануда; 

–  ақша мен бағалы қағаздар меншік иесінен одан әрі бөліне түсуде 

инфляциямен ауысады; 

–  ақша айналым реттейтін институттардың ролі артып, кеңейе 

түсуде, ақша айналымын іске асыруға компьютерлік технология 

еңгізілуде; 

–  «болашақ ақшалардың» маңыздылығы артуда; 

–  биліктің үш тармағына құқықтық жағынан заң шығарушы да, 

атөарушы да, сот билігі де болып табылмайтын, жаңа банкілік-қаржылық 

билік қосылуда. 

Банктер: 

–  салымдардың қауіпсіздігі мен сенімділігін, клиенттің 

экономикалық табыс алуын; 

–  еліміздің экономикалық дамуын, тұрақтылығын; 

–  өзінің қызметінің қоғамның  және клиенттің бақылауында 

болуын өамтамасыз етуге ұмтылады. 

Банктер осы талаптарды негізге ала отырып, құқықтық нормаларға 

айналатын қызмет ету ережелерін шығарады. 

Банкілік жүйе-қаржылық құралдардың айналымы саласындағы 

құқықтық қатынастарды реттейтін нормалар мен  институттардың 

жүйесі. 
Бұл нормалар мен институттар қазіргі кезде құқықтың әр түрлі 

салаларына жататын әр түрлі нормативтік актілерде бекітілген. Тіпті 

атаулы нормалар бір-бірімен келісілмеген, кейде бір-біріне  қайшылық 

тұрады. 
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Қазақстан Республикасының Банкілік құқығы қазіргі даму сатысында 

жалпы-құқықтық және жеке-құқықтық нормалардан да тұрады. Ол 

банкілік жүйенің құрылуы барысында пайда болатын, сондай-ақ, 

қаржылық қоғамдық қатынастарды, жалпы және жеке мүдделердің келісімі 

негізінде реттейтін құқықтық нормалар мен институттардың жүйесі. 

Банкілік құқықтық қатынастар дегеніміз-ақша мен басқа да қаржылық 

құралдарды айналым, жинақтау құралдары және товар ретінде қолданатын, 

өзінің ерекше құқықтық мәртебесін жүзеге асыратын банктер мен басқа да 

несиелік ұйымдардың қызметі барысында қалыптасатын, жалпы және жеке 

құқықтың нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар.банкілік 

құқықтық қатынастар субъектілердің құрамына қарай: 

–  банктер мен клиенттер арасындағы құқықтық қатынастар; 

–  екі коммерциялық банктердің арасындағы банкілік операіиялар 

жөніндегі құқықтық қатынастар; 

–  Ұлттық Банк пен басқа банктердің арасындағы құқықтық 

қатынастар; 

–  банктер арасындағы одақтар, ассоциациялар және тағы да басқа 

туынды құрылымдар құру жөніндегі-мүшелік құқықтық қатынастар; 

–  Ұлттық Банк пен Үкімет арасындағы-өзара өкілдік қатынастар; 

–  Ұлттық Банк пен жоғарғы өкілді билік органдары арасындағы-

тағайындау және есеп беру жөніндегі құқықтық қатынастар деп бөлінеді. 

Сонымен қатар, банкілік құқықтық қатынастар банкілік 

операциялардың сипатына қарай да классификациялануы мүмкін: 

–  пассивті банкілік операциялар, мұнда банктер борышқор ретінде 

болады,-банкілік саым, банкілік шот институты, бағалы қағаздар шығару; 

–  активті банкілік операциялар, мұнда банк кредитор*қарыз беруші 

болады,-несиелік шарттар және ақшалай талапты ұсыну туралы шарттар; 

–  делдалдық банкілік операциялар-есептесу жөніндегі құқықтық 

қатынастар; 

–  қосалқы (көмекші) банкілік операциялар-ақпараттық және басқа 

қызметтер көрсету жөніндегі құқықтық  қатынастар. 

Мазмұнына қарай құқықтық қатынастар төмендегідей 

классификацияланады: 

–  мүлік түрі ретіндегі ақша қаржыларымен байлансты мүліктік 

құқықтық  қатынастар. 

–  банкілік құпия режимін қамтамасыз етумен, қандай да бір 

атауларды пайдаланумен, банктің іскерлік абыройын қорғаумен 

байланысты мүліктік емес құқықтық  қатынастар. 

–  банктің және бүтіндей банкәләк жүйенің ішкі ұымдастырушылық 

құрылымын қалыптастырумен байланысты ұйымдастырушылық құқықтық  

қатынастар. 

Банкілік құқықтық  қатынастардың пайда болуының негіздері: 
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1. заң нормалары, мысалы: мемелекеттің ақша-несие саясатын іске 

асыру барысында; 

2. әкімшілік акт, мысалы: лицензия беру немесе қайтарып алу; 

3. шарт немесе біржақты мәмле; 

4. зиян келтіру. 

Банкілік құқықтық  қатынастардың субъектілерінің құрамы бірнеше 

категорияларға бөлінеді; 

а)  клиенттер-азаматтар мен заіды тұлғалар, басқа да ұйымдар; 

б)  банктер мен несиелік ұйымдар; 

в)  банк, мемлекеттік атқарушы билік органы және банкілік  жүйенің 

орталығы ретінде-Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 

г)  банкілік құрылымдар-банкілік одақтар, ассоциациялар, лигалар, 

конйерндер, топтар; 

д)  банкілік қызметті мемлекеттік реттеуді және банкілік жүйемен 

арақатынасты іске асыратын билік органдары. 

 

 

5. Қазақстан Республикасының банк жүйесі  

 

Қазақстан Республикасының егемен мемелекет ретінде дамуы, оның 

экономикалық қауіпсіздігі, мемлекеттік билік органдары мен жергілікті 

мемлекеттік басқару органдарының, мемлекеттік кісіпорындар мен 

мекемелердің үзбей және тиімді жұмыс істеу елдің стратегиялық маңызы 

бар банк жүйесінің жай-күй мен тұрақтылығына әрі орнықтылығын 

қамтамасыз ету мәселелеріне тікелей байланысты болады. 

Қазақстан Республикасының банк  жүйесі екі деңгейден жоғарғы және 

төменгі деігейден тұрады. 

Қазақстан Республикасының банк  жүйесінің жұғарғы (бірінші) 

деңгейі егемен Қазақстанның орталық банкі болып табылатын Қазақстан 

Ұлттық Банкінен тұрады. 

Қазақстан Республикасының банк  жүйесінің төменгі (екінші) 

деңгейін: 

1. мемлекетаралық банктер; 

2. Қазақстан Республикасының резидент банктері (заңды 

тұлғалары-коммерйиялық ұйымдар); 

3. Қазақстан Республикасындағы резидент емес банктер; 

4. шетелдік қатысуы бар Қазақстан Республикасының резидент 

банкі-аралас капиталы бар  банктер құрайды. 

Қазақстан Республикасының осындай нарықтық үлгідегі банк  

жүйесінің құрылуы және оның нормативтік құқықтық негіздерінің 

айтарлықтай қалыптасуы елімізде үзбей жүргізіліп жатқан экономикалық 

және құқықтық реформаның жемісті нәтижесіне жатады. 
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 Қазақстан Республикасы банк жүйесінің нормативтік құқықтық 

негізін құрайтын банктік заңнамалық актілердің, сондай-ақ банк секторына 

қатысты бар өзге де заңнамалық актілердің нормаларының өзара 

генетикалық, функцианалдық және құрылымдық байланыстары банктік  

заңнаманың банк жүйесі ауқымында жүзеге асырылатын бактік қызмет 

(банктік операция, мәміле, іс-әрекет) барысында туындайтын қоғамдық 

банктік қатынастарды жан-жақты реттей алатынын көрсетеді. 

Банк жүйесінде жүргізілетін әр алуан банктік (операциялық) 

қызметтің ұйымдастырылуы ерекшелігі және ресурстық-ұйымдастыру 

негізі банк жүйесінің экономикалық, сондай-ақ заңнамалық негізін құру 

процесінде айқындалады. 

Сонымен, Қазақстан Республикасының бүгінгі банк жүйесінің 

сипаттамалық белгілері мынадай көрініс табады: 

1. Қазақстан Республикасының банк жүйесі күрделі әлеуметтік 

жүйе тобына жатады; 

2. Банк жүйесінің қоғам мен мемелекеттің мүдделеріне сай жқмыс 

істеуін оның нормативтік  құқықтық базасын құрайтын банктік 

заңнамалық актілер және заңға тәуелді нормативтік банктік құқықтық 

актілер, сондай-ақ халықаралық банктік келісімдер мен банктік стандарт 

ережелері қамтамасыз етеді; 

3. Қазақстан Республикасының банк жүйесі мемлекеттік банктік 

менеджмен (мемлекеттәк басқару-реттеу ықпалы) ауқымында жұмыс 

істейді; 

4. Банк жүйесі  Қазақстан Республикасы қаржы-кредит жүйесінің 

аса маңызды бір бөлігі болып саналады; 

5. Қазақстан Республикасының банк жүйесі екі деңгейлі, 

иерархиялы, біртұтас және өзіндік ұйымдастырылуға қабілетті құралам 

болып табылады; 

6. Жоғарғы және  төменгі деңгейлі банк жүйесі Қазақстан Ұлттық 

Банкінен, Қазақстанның Даму Банкімен, Қазақстан Республикасының 

тұрғын үй  құрылысы жинақ банкінен, коммерциялық банктерден, 

мемлекетаралық банктерден, банктік инфрақұрылымнан және банктік 

рыноктан тұрады; 

7. Банк жүйесінің жоғарғы (бірінші) деңгейіндегі Қазақстан Ұлттық 

Банкі белгілі бір дәреже –кқлкмде тиісті мемлекеттік билік  органдарының 

ықпалына тәуелсіз, кредиттік-қаржылық сипатты айрықша  құқықтық 

мәртебесі бар экономикалық субъект-мемлекеттік монетарлық биліктің 

басты органы болып табылады; 

8.  Қазақстан Республикасының банк жүйесі, оның ұйымдастырылу 

нысандары мен басқа да мән-жайлары Қазақстан Республикасы 

Конституциясымен, ҚР банктік заңнамалық актілермен, қатысы бар өзге де 

заңнамалық актілермен, сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкінің заңға 

тәуелді  нормативтік құқықтық актілермен  регламенттелінеді; 
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9. Банк жүйесі мемлекеттің экономикалық саясатын іске асыруға 

айтарлықтай септігін тигізеді және дүниежүзілік экономика аясындағы 

халықаралық банк жүйесімен өзара тиімді қарым қатынас механизмін 

құрады; 

10.  Банк жүйесі мемлекеттік меншікті рефомалауға, баға 

тұрақтылығын және ұлттық валюта тұрақтылығын қамтамасыз етуге 

септігін тигізеді, сондай-ақ инфляцияны төмендетуді нәтижелейді; 

11. Банк жүйесінің жұмыс істеу кредиттік-қаржылық қызметтер 

көрсетуді тиісінше қйымдастыру барысында экономикалық, салалық және 

жергілікті мемлекеттік басқару органдарымен тығыз байланыс арнасында 

көрініс табады. 

Бүгінгі нарықтық талаптарға және халықаралық банктік стандарт 

ережелеріне сай жетілдірілген Қазақстан Республикасының банк 

жүйесіндегі барлық банктер бірыңғай кредиттік-қаржылық механизм 

ауқымында  өзара іс-әрекеттер мен өздеріне тиесілі кәсіби қызметін, 

экономикалық-қаржылық банктік операцияларын жүзеге асыруда.  

 

 

6. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жəне оның 

құқықтық құзіреттілігі 

 

Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банк жүйесі қалыптасқан. 

Ұлттық банк - Қазақстан Республикасының орталық банкісі болып 

табылады және Қазақстан Республикасы банкілік жүйесініңжоғарғы 

деңгейін білдіреді. 1995 жылдың 5 желтоқсанындағы енгізілген 

өзгерістерге сәйкес, Ұлттық Банк ҚР Президентіне ҚР Ұлттық Банкі 

туралы заң күші бар Жарлықпен, Банктер және банк қызметі туралы заң 

күші бар  Жарлықпен және тағы да басқа заң актілермен, халықаралық 

келісм-шарттармен, сондай-ақ, Ұлттақ Банктің Басқармасы бекіткен 

Ұлттық Банк туралы ережемен белгіленген  шектерде есеп береді. 

Президентке есеп беру дегеніміз: 

–  Парламенттің келісімімен Президенттің Ұлттық Банк төрағасын 

тағайындау, сондай-ақ, оны қызметінен босату; 

–  Ұлттық Банк төрағасының ұсынысы бойынша төрағаның 

орынбасарын қызметке тағайындауы және босатуы; 

–  Ұлттық Банктің жылдық есебін бекітуі; 

–  Президенттің Ұлттық валюта банкнотының дизайнының 

концепциясын бекітуі; 

–  Президент сұраған мәселелер бойынша қажетті ақпаратты 

Ұлттық Банктің беруге өкілеттігі  бар. 

Жылдық есеп беру кезеңі әрбір календарлық жылдың 1-қаңтарынан 

31-желтоқсанға дейін бекітілген. Президент есепті қарап шығып оны 

бекіту туралы шешім қабылдайды. 
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Жылдық есепке мыналар кіреді: 

–  ақша айналымы, кредит, банк жүйесінің  қаржылары, валюталық 

жағдай туралы баяндама; 

–  Ұлттық Банктің өткен жыл бойынша атқарған қызмет туралы 

есеп; 

–  жылдық баланс, шығын мен пайда туралы есеп,  табысты бөлу. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі өзінің өкілеттігіне қарай, 

қаңдарды орындау үшін басқа банктердің, банкілік емес қаржылық 

мекемелердің және басқа да жеке және заңды тұлғалардың міндетті түрде 

орындауына жататыннормативті актілер шығарады. Ұлттық Банктің 

нормативті актілері Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкінің Жаршысы 

секілді ресми басылымда қазақ және орыс тілдерде жарияланады. Ұлттық 

Банктің атауы, эмдлемасы және мемелекеттік герб бейнеленген мөрі 

болады.Банктің орталық аппараты республика астанасында орналасады. 

Ұлттық Банктің негізгі міндеті- Қазақстан Республикасы Ұлттық 

валютасының сыртқы және ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ету. Ұлттық 

Банкке мынадай міндеттер жүктеледі: 

–  республиканың экономикалық даму мақсатына жетуге және 

дүниежүзілік экономиаға кіруге ықпал ететін ақша айналымы, кредит, банк 

есебін ұйымдастыру және валюталық қатынастар саласындағы  мемлекет 

саясатын жүргізу; 

–  тұрақты ақша, кредит және банк жүйесін қамтамасыз  етуре 

ықпал ету; 

–  банк қызметін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер шығару 

және оларды орындауда бақылау  арқылы кредиторлар мен банк 

клиенттерінің мүддесін қорғау. 

Өзіне жүктелген міндеттерге сійкес, Ұлттық Банк мынадай қызмет 

атқарады: 

–  Қазақстан Республикасының  мемлекеттік аөша-кредит саясатын 

жүргізу; 

–  банктің, Укімет агентінің  және басқа да мемлекеттік 

органдардың қызметін  атқару; 

–  банктердің қызметіне бақылау мен қадағалауды, олардың 

қызметін реттеуді іске асыру; 

–  валюталық реттеуді және валюталық бақылауды іске асыру; 

–  алты-валюталық қорды басқару. 

Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі қолма-қол ақша 

қаражаттарын шығару және олардың айналымын ұйымдастыру қызметін 

атқаруда  монополист болып табылады. Ұлттық Банктің функциялары: 

1. номинал структурасын, банкноттар мен монеталардың дизайнын, 

банкноттар мен монеталардың қажетті санын анықтайды, оларды жасауды 

қамтамасыз етеді; 
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2. бұрын пайдаланған  банкноттар мен монеталарды ауыстыру, 

айналымын шығару, сақтау және жоюды анықтау тәртібін бекіту; 

3. қолма-қол банкноттар мен моне Қазақстан Республикасының  р 

таларды есепке алу, сақтау, тасымалдау ережелерін  бекітеді. Тасымалдар 

сақтауды қамтамасыз етуге қатысады. Банкноттар мен монеталардың 

резервтік мемлекеттік қорларын құрады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражаты Жарғылық 

қордан, резервтік қордан және арнайы резервтерден құралады. Ұлттық 

Банктің таза табысы бір жыл ішіндегі кіріс пен шығыстың айырмасынан 

тұрады. Бұл соммаға айналымға жіберілген банкноттар мен монеталар да 

кіреді. Банктің таза пайдасы жарғылық қорды және резервтік қорды 

қалыптастыруға бағытталады. Таза табыстың қалған бөлігі келесі 

қаржылық жылда республика бюджетіне аударылады.  

Қазақстан Ұлттық Банкi өз қызметiнде Конституцияны, ҚР Ұлттық 

Банкi Заңды, сондай-ақ "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк 

қызметi туралы" ҚР Заңын, республиканың басқа да заң актiлерiн, 

Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерiн және Қазақстан 

Республикасы жасасқан халықаралық шарттарды (келiсiмдердi) 

басшылыққа алады. Қазақстан Ұлттық Банкiінің негізгі мақсаты - ҚР 

бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету.  Қазақстан Ұлттық Банкiнiң 

жарғылық капиталы мемлекетке тиесiлi болады және бөлiнбеген таза 

кiрiстен аударымдар жасау жолымен, кемiнде 20 миллиард қазақстан 

теңгесi мөлшерiнде қалыптастырылады.  Қазақстан Ұлттық Банкi өз 

балансындағы мүлiктi иелену, пайдалану мен билiк жүргiзу құқығын 

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген 

тәртiппен дербес жүзеге асырады. Қазақстан Ұлттық Банкiнiң резерв 

капиталы оның кемiнде жарғылық капиталы мөлшерiнде 

қалыптастырылып, бөлiнбеген таза табысы есебiнен толықтырылады әрi 

Қазақстан Ұлттық Банкiнiң Басқармасы белгiлеген тәртiппен, тек 

жүргiзiлген операциялар бойынша жасалған ысырапқа өтемақы төлеуге 

және шығындардың орнын толтыруға арналады. Алтын-валюта активтерiн 

қайта бағалау шоты, оларды қайта бағалаудан түскен iске асырылмаған 

табысты есепке алуға арналады.  

Негiзгi мақсатты iске асыру үшiн Қазақстан Ұлттық Банкiне мынадай 

мiндеттер жүктеледi:  

1)  мемлекеттiң ақша-кредит саясатын әзiрлеу және жүргiзу;  

2)  төлем жүйелерiнiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету;  

3)  валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге асыру;  

4)  қаржы жүйесiнiң тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесу. 

Қазақстан Республикасында Ұлттық  Банкі ішкі және сыртқы факторларды 

саралай келе, сонымен қатар өзіне қойылған мақсаттарға сай келесі негізгі 

қызметтерді атқарады:  
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1.  Қазақстан Республикасының мемлекеттiк ақша-кредит саясатын 

жүргiзедi.  

2.  Банкноттар мен тиындардың Қазақстан Республикасының 

аумағындағы бiрден-бiр эмитентi болып табылады.  

3.  ҚР Үкiметiмен келiсiм бойынша ҚР Үкiметiнiң мемлекеттiк 

қарыздарына қызмет көрсетуге  қатысады  

4.  Банктерге, сондай-ақ Қазақстан Ұлттық Банкiнде банк шоттарын 

ашқан заңды тұлғаларға кредит беруге құқылы.   

5.  ҚР-да валюталық реттеу мен валюталық бақылауды жүзеге 

асырады және валюта операцияларының барлық түрлерiн жүргiзуге 

құқылы;  

6.  Қазақстан Республикасында ақша төлемдерi мен аударымдарын 

жүзеге асыру тәртiбiн, жүйесi мен нысанын белгiлейдi.  

7.  Банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды есепке алу, 

сақтау, тасымалдау және инкассациялау тәртiбiн белгiлейдi.   

8.  қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,қадағалау  және 

бақылауды жүзеге асырады; Қазақстан Ұлттық Банкінің валюталық реттеу 

және валюталық бақылау саласындағы функциялары:  

1)  Қазақстан Республикасында валюталық құндылықтардың 

айналысы тәртібін белгілейді;  

2)  резиденттердің және резидент еместердің Қазақстан 

Республикасында валюталық операциялар жүргізу ережелерін белгілейді;  

3)  резиденттердің репатриация талаптарын орындауын қамтамасыз 

ету мақсатында резиденттердің экспорт пен импорт бойынша мәмілелер 

паспорттарын ресімдеуінің бірыңғай ережелері мен шарттарын және 

экспорт-импорт валюталық бақылауын жүзеге асырудың тәртібін 

белгілейді;  

4)  валюталық құндылықтарды Қазақстан Республикасына әкелу 

және Қазақстан Республикасынан әкету және жіберу тәртібін белгілейді;  

5)  шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру 

жөніндегі қызметті лицензиялау тәртібін белгілейді және оған лицензия 

береді;  

6)  Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес 

айырбастау пункттерін тіркеу тәртібін белгілейді және оларды тіркеу 

куәліктерін береді, сондай-ақ олардың қолданылуын тоқтата тұрады;  

7)  шетелдік валютамен айырбас операцияларын ұйымдастыру  

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға қойылатын біліктілік талаптарын 

белгілейді;  

8)  валюталық операциялар туралы, Қазақстан Республикасы 

резиденттерінің шетелдік банктерде ашқан шоттары туралы тіркеуді және 

хабарлама беруді жүзеге асырудың тәртібін белгілейді, сондай-ақ тіркеу 

куәліктері мен хабарлама туралы куәліктерін береді;  
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9)  айырбастау пункттері арқылы жүргізілетін операциялар бойынша 

шетелдік валютаның сатып алу бағамының теңгеге сату бағамынан ауытқу 

шегін белгілеу тәртібін айқындайды;  

10)  мемлекеттік органдармен келісім бойынша олардың құзыретіне 

сәйкес Қазақстан Республикасындағы резиденттер мен резидент еместер 

орындауға міндетті валюталық операциялар бойынша есепке алудың және 

есептіліктің тәртібі мен нысандарын белгілейді;  

11)  арнайы валюта режимі шеңберінде валюталық операциялар 

жүргізуге арнайы рұқсат береді;  

12)  банктер мен өзге тұлғалардың Қазақстан Республикасының 

банктік және валюталық заңнамасын бұзу фактілері анықталған жағдайда 

Қазақстан Республикасының банктік және валюталық заңнамасында 

көзделген санкцияларды қолданады.  

ҚР Ұлттық Банк уәкілетті: Меншік иелерінен олардың құрал 

қаражаттарын мәжбүрлі  және қайтарымсыз тартып алу; Ақша 

қаражаттарын мәжбүрлі қайтарып алу; Ақша қаражаттарын ерікті, 

қайтарымсыз тарту; Ақша қаражаттарын ерікті, қайтарыды түрде тарту; 

Мемлекеттің қызметін жүзеге асыру  негізінде ақша қаражаттарын тарту; 

Мемлекеттің мүлкін қолдану және жүзеге асырудан алынған ақша 

қаражаттарын мемлекеттің кірісіне өткізу; Банктiк реттеу тәсiлдерi 

Банкiлердiң қаржы тұрақтылығын қамтамасыз ету, олардың 

депозиторларының мүдделерiн қорғау, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының ақша-несие жүйесiнiң тұрақтылығын ұстап тұру 

мақсатында уәкiлеттi орган банкiлердiң қызметiн реттеудi, соның iшiнде: 

күдiктi және сенiмсiз активтерге қарсы провизияларды қоса, 

пруденциалдық қалыптарды және банкiлер сақтауға мiндеттi басқа да 

нормалар мен лимиттердi белгiлеу; банкiлер орындауға мiндеттi 

нормативтiк құқықтық құжаттарды басып шығару; банкiлердiң қызметiн 

тексеру; ертерек ден қою шараларын қолдану; банкiлерге немесе олардың 

лауазымды адамдарына ықпал етудiң шектеулi шараларын қолдану; 

банкiлерге санкциялар салу арқылы реттеудi жүзеге асырады. 

 

 

7. Коммерциялық банктердің жəне ұйымдардың құқықтық 

ережесі 

 

Коммерциялық банк термині банк ісінің дамуының ерте кезендерінде, 

банктер сауданы, товар ауыстыру операциялары мен тқлемдерді 

қамтамасыз еткен кездерде пайда болды. 

Коммерциялық банк дегеніміз-ақша қаражыттарымен болатын 

операцияларды, сондай-ақ, оған қаңмен жүктелген басқа да банк 

операцияларын жүргізү арқылы табыс табуды кқздейтін мекеме. 

Коммерциялық банктер банк жүйесінің екінші деңгейіне жатады. Олар 
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банк туралы заңдарда коммерциялық банк атауына біріктірілген  

коммерциялық, кооперативтік және  жеке меншік банктер. 

Жалпы қазіргі шетел тәжірибесінде банктер өздері көрсететін 

қызметтің сипатына қарай классификацияланады.осы прицип бойынша 

кредит жүйесінің  маңызды үш элементін айтуға болады: 

1.  орталық эемиссиялық банк; 

2.  коммерциялық банк; 

3.  арнайы қаржылық мекемелер (сақтандыру, ипотекалық, жинақ). 

Орталық банк - бұл банктердің банкі. Ол іскер фирмалармен немесе 

халқпен операциялар жүргізбейді. Оның клиенті коммерциялық банктер, 

басқа да несиелік мекемелер, үкімет ұйымдары. Қазіргі орталық банктің 

маңызы міндеттерінің бірі жалпы Ұлттық ақша-несиелік саясатты жүргізу. 

Коммеріиялық банктер көп функция атқаратын мекеме, Ірі 

коммерциялық банктер өздерінің клиенттеріне кешенді қаржылық қызмет 

көрсетеді (несие беру, депозит қабылдау, есептесу және тағы басқалар). 

Коммерциялық банктердің екі типі болады: Универсалды және 

арнайы.  

Универсалды банк- банкілік операциялардың барлық түрлерін немесе 

көпшілігін жүргізеді. Банктің осындай түрлері  Гермения, Франция; 

Швейцария, Британия, Австрия сияқты батыс европа елдерінде 

қалыптасқан.  

Арнайы банк-керісінше, банк операцияларының бір немесе бірнеше 

түрлерін жүргізеді. Мұндай коммерциялық банктер АҚШ-та, Жапонияда, 

Италияда қалыптасқан. 

Қазіргі кезде  коммерциялық банк өзінің клиентеріне қызметтің екі 

жүз түріне дейін көрсете алады. Оперциялардың көп түрінпайдалану 

коммерциялық банктерге  табысты болуға және өз клиенттерін сақтап 

қалуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі коммерциялық банктер кооперативті типтегі ұйымдар түрінде 

құрылада және шаруашылық қызметпен айналысады. Экономикалық 

қатынастардың субъектісі ретінде банктердің нарықтылығының негізгі үш 

белгісін көрсетуге  болады: 

1. банктің экономикалық еріктілігі-ол дегеніміз банктің 

қаражаттарын және қорларын билеу бостандығы, клиенттер мен салым  

салушыларды таңдау бостандығы, салық төлегеннен кейін қалған пайданы 

толығымен билеу; 

2. өзінің қызметінің нәтижесі үшін экономикалық жауапкершілік -

шаруашылық жүргізу нәтижесі үшін капиталдық меншік иесі ғана жауап 

бере алады; 

3. пайда табу-пайда коммерциялық банк қызметінің негізі болып 

табылады. Ол банк капиталының айналымының нәтижесі. 

Банктердің қызметінің мәні-оны басқа органдардан ажырататын 

белгілі бір функциялары банктер көрсететін қызметтер және олардың 



34 

 

клиент мүддесіне сәйкес, белгілі бір әрекеттерді орындауы деп сипаттауға 

болады. Атаулы операциялар Қазақстан Республикасы Президентінің 

Банктер туралы Жарлығының 30-бабында көрсетілген. Дегенмен, 

банктердің атқаратын негізгі операцияларына мыналар жатады: 

1. депозит қабылдау; 

2. ақша төлемін және іске асыру; 

3. несие беру. 

Қазақстан Республикасында коммерциялық банкті ашу, тіркеу және 

жою тәртібі Президенттің 1995 жылғы 31-тамыздағы Банктер және 

банкілік қызмет туралы Жарлығымен, сондай-ақ, Қазақастан Республикасы 

Ұлттық Банкінің нұсқауларымен және азаматтық заңдармен анықталған. 

Банк ресурстарына банктің өзіндік қаражаттары, заемдық және 

тартыған қаражаттар кіреді.  Осылардың жиынтығы актив операцияларды 

іске асыру үшін қолданылады. Банктің өзіндік қаражаттарына мыналар 

жатады: Жарғылық қор, резервтік қор, банктің пайдасы арқылы 

қалыптасқан басқа қорлар және жыл бойы бөлінбеген пайда. 

Жарқылық қор – құрылтайшылардың  жарнасы немесе акцияларын 

сату арқылы қалыптасады. 

Резервтік қор – пайдадан жыл бойына бөлініп отырылатын 

қаражаттардан қалыптасады. Резервтік қордың минимальді мөлшерін 

Қазақастан Республикасынің Ұлттық Банкі бекітеді. Оның максимальді 

мөлшері банктің жарғысында белгіленеді (жарғылық қордың 25%-нен 

100%-не дейін). Сонан соң ол жарғылық қорға аударылып қайта жиналады. 

Банктердің тартылған қаражаттарына мыналар жатады: 

1. депозиттер; 

2. банкаралық рынокта заем алу; 

3. бағалы қағаздарды сатып алу; 

4. орталық банктен ссуда алу, вексельдерді тіркеу; 

5. коммерциялық қағаздарды шығару; 

6. евродоллар рыногында заем алу; 

7. облигациялар шығару.  

Коммерциялық банктер - бұл банк жүиесінің негізгі тізгіні және 

клиенттермен, кәсіпорындармен, ұйымдар қатнастары коммерциялық 

сипатта жүреді. Басты мақсаты болып максималды пайда табу табылады.  

Коммерциялық банктің негізгі функциялары:   

1)  қаражаттарды шоғырландыру;  

2)  ақша айналымдарын реттеу;  

3)  делдалдық.  

Екінші деңгейдегі банктерге жататындар:   

1.  Шетелдер қатысушы банк - орналастырылған акцияларының 

үштен бiрiнен астамы:  

а)  Қазақстан Республикасының резиденттерi еместердiң;   
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б)  орналастырылған акцияларының немесе жарғылық капиталдарға 

қатысу үлестерiнiң үштен бірiнен астамы Қазақстан Республикасының 

резиденттерi еместердiң не соларға ұқсас Қазақстан Республикасы 

резиденттерiнiң - заңды тұлғаларының иелiгiнде, меншiгiнде және/немесе 

басқаруында болатын Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң - заңды 

тұлғаларының;   

в)  Қазақстан Республикасының резиденттерi еместердiң не заңды 

тұлғалардың қаражаттарына билiк етушiлер (сенiм бiлдiрiлген адамдар) 

болып табылатын Қазақстан Республикасы резиденттерiнiң иелiгiнде, 

меншiгiнде және/немесе басқаруында болатын екiншi деңгейдегi банк.  

2.  Мемлекетаралық банк - халықаралық шарт (келiсiм) негiзiнде 

құрылып, жұмыс iстеп тұрған, құрылтайшылары Қазақстан 

Республикасының Үкiметi (немесе ол уәкiлдiк берген мемлекеттiк орган) 

мен сол шартқа (келiсiмге) қол қойған мемлекеттердiң үкiметтерi болып 

табылатын банк.  

3.  Еншілес ұйым - басқа заңды тұлға тарапынан бақылау жасалатын 

заңды тұлға;  Банк ашуға берiлген рұқсаттың банк операцияларын 

жүргiзуге банкке лицензия беру туралы уәкiлеттi орган шешiм 

қабылдағанға дейiн заңды күшi болады.   Банктер акционерлiк қоғамдар 

нысанында құрылады. Банк өз жарғысында жазылған атауды өзiнiң атауы 

ретiнде пайдаланады.    Банктiң атауында "банк" деген сөз немесе одан 

туындаған сөз болуға тиiс.        Банктiң жарғылық капиталы акцияларды 

сату есебiнен Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен 

қалыптастырылады. Банк акциялары орналастырылған кезде тек қана 

ақшамен төленуге тиiс. Қазақстан Республикасының резиденттерi мен 

резиденттерi емес заңды және жеке тұлғалар  банкiнiң құрылтайшылары 

мен акционерлерi бола алады.  Банк ашуға рұқсат беру тәртiбi мен оған 

рұқсат беруден бас тарту негiздерi Қазақстан Республикасының банк 

заңнамасында белгiленедi. Банк операцияларын жүргiзуге лицензия 

берiлген жағдайда немесе банктiң қызметiн тоқтату туралы сот шешiм 

қабылдаған жағдайда, банк ашуға берiлген рұқсатты банк уәкiлеттi органға 

қайтаруға тиiс.  

Банктерді таратылу шарттары:  

1)  Құзіретті органдардың рұқатымен оның акционерлерінің шешімі 

бойынша (ерікті таратылу),   

2)  соттың шешімі бойынша.   

Банктің мәжбүрлі таратылуы  сотпен өндіріледі, ол келесілерге 

байланысты:  

1.  Банк заңнамасында көзделген негіздер бойынша банктің банктік 

операцияларды жасауға лицензиясын кері шақыру,  

2.  банктің банкроттығы,  

3.  Мемлекеттік құзыретті органдардың, заңдық және жеке 

тұлғалардың банктің қызметтерін тоқтату туралы арыз (талап арыз) жазуы.  
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8. Банктік операциялар жəне олардың түрлері

Банк операцияларына жататындар: депозиттерді қабылдау, заңды 

тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;  депозиттерді қабылдау, 

жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу; банктер мен банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; аударым операциялары: 

жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша 

тапсырмаларын орындау. Аударым операциясын жүзеге асыруға лицензия 

банктерге және заңды тұлғаларға беріледі; кассалық операциялар: 

банктердің және Ұлттық почта операторының қолма-қол ақшаны 

ұсақтауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, орауды және 

сақтауды қоса алғанда, оны қабылдауы және беруі; шетел валютасымен 

айырбас операцияларын ұйымдастыру; банкноттарды, монеталар мен 

құндылықтарды инкассациялау; есепке алу операциялары: жеке және 

заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борышкерлік міндеттемелерін 

есепке алу (дисконт); банктердің жеке және заңды тұлғалардың металл 

шоттарын ашуы және жүргізуі жатады, оларда осы тұлғаға тиесілі 

тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған 

монеталардың нақты саны көрсетіледі; аккредитив ашу (ұсыну) мен оны 

растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; банктердің ақшалай 

нысанда орындау көзделетін банк кепілдіктерін беруі; банктік заем 

операциялары: банкке, ипотекалық ұйымға, номиналды ұстаушы ретінде 

клиенттердің шоттарын жүргізу құқығы бар брокерге және (немесе) 

дилерге немесе агроөнеркәсіптік кешен саласындағы ұлттық басқарушы 

холдингтің еншілес ұйымдарына төлемділік, мерзімділік және 

қайтарымдылық шарттарымен ақшалай нысандағы кредиттер беру; төлем 

құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау. Банкiлер 

жүргiзетiн операцияларға қойылатын жалпы талаптар: - Банкiлер банк 

қызметiн операцияларды жүргiзудiң жалпы шарттарын белгiлейтiн 

ережелер мен iшкi ережелер болған жағдайда ғана жүзеге асыруға құқылы. 

Банк операцияларын жүргiзудiң жалпы шарттары туралы ережелерiн банк 

директорларының кеңесі бекiтуге және оларда мынадай мәлiметтер мен 

рәсiмдер болуға тиiс:   

а)  қабылданатын депозиттер мен берiлетiн несиелердiң шектi 

сомасы мен мерзiмi  

б)  депозиттер мен несиелер бойынша сыйақы ставкасының шектiк 

мөлшерi;  

в)  депозиттер мен несиелер бойынша сыйақы төлеудiң шарттары;  

г)  банк қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;  

д)  банк операцияларын жүргiзу ставкалары мен тарифтерi;  
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е)  банк пен оның клиентiнiң құқықтары мен мiндеттерi, олардың 

жауапкершiлiгi;       

ж)  банк директорларының кеңесі банк операцияларын жүргiзудiң 

жалпы шарттарына енгiзу қажет деп есептейтiн басқа шарттар, талаптар 

мен шектеулер.  

2.  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi мемлекеттің банк 

жүйесінің шегінде қаржылық - құқықтық реттеуді жүзеге асрушы басты 

субъект болып табылады. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi 

Қазақстан Республикасының орталық банкi болып табылады және 

Қазақстан Республикасы банк жүйесiнiң жоғары деңгейiн бiлдiредi. 

Қазақстан Ұлттық Банкi Қазақстан Республикасының Президентiне есеп 

бередi. 

Капитал нарығында банктер делдалдық қызмет атқарады, яғни бір 

тұлғалардың уақытша бос ақша қаражаттарын тарта отырып оларды 

қажетсінетін басқа тұлғаларға береді. Алайда банкілік несие қарыз 

алушылар үшін несие алудың жалғыз ғана түрі емес. Банкілік істің 

теориясы мен практикасы банкілік несиелік операцияларды екі түрге 

бөледі: ақшалай ссуда және банктің несие беру жолымен клиенттің 

төлемақысына кепілдік беру міндеттемесі.  

Ақшалай ссуданы банк қарыз алушыға уақытша белгілі бір мерзімге 

береді. Ссуда ақша формасында қайтарылатын болғандықтан мұндай 

банкілік операциялар ссудалық деп аталады. 

Кепілдік операциялар барысында банк қарыз алушыға ақшалай ссуда 

бермейді, тек оның әр түрлі себептерге байланысты өзнің міндеттемесін 

атқара алмай қалған жағдайда белгілі бір төлемақысын төлеуге 

міндеттенеді. Мұндай операцияларға авальді және акцепті несиелеу 

жатады. Акцепті операциялар барысында клиенттің міндеттемесі бойынша 

клиенттен ақша алған банк ақы төлейді. Авальді операция кезінде 

борышқор банкрот болып қалған жағдайда ғана банк борышты өтейді. 

Банктің қарыз алушыға қарызы әді төлеймін деген шартты уәдесінің 

өзі соңғыларға үшінші тұлғалардан қарыз алу мүмкіндігін береді. Ол 

қарызды қайтару банктің клиент алдындағы міндеттемесімен қамтамасыз 

етіледі. Кепілдік банкілік операцияларға қарағанда ақшалай ссудалардың 

мағызы зор. 

Экономистер несиелік операцияларды несие беруші мен қарыз 

алушының арасында болатын қарыз алушыға ақылылық, мерзімділік және 

қайтарымдылық шарттарымен ақша қаражаттарының белгілі бір мөлшерін 

беру жөніндегі қатынастар, - дейді. Банкілік несиелік операциялар актив 

және пассив бөлінеді. Пассив опреацияларға банк қарыз алушы ретінде 

болады. Бұл дегеніміз – жеке және заңды тұлғалардың банкке депозитке 

ақша қаражаттарын салуы, сондай-ақ, банктердің банкаралық несие алу 

жөніндегі операциялары. Актив операцияларда банк банктердегі 

депозиттер, клиенттерге және басқа банктерге берілген ссудалар. 
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Актив несиелік банкілік операциялардың түрлері банкілік салым 

шарты, банкілік заем шарты секілді және тағы да басқа әр түрлі азаматтық-

құқықтық институттармен көрсетіледі. Несиелік қатынастар банктердің 

қатысуымен ғана пайда балмайды. Коммерциялық несие товарды өткізу 

жөніндегі нақты мәмлемен байланысты және сатушы сатып алушының 

төлем ақы төлеуін кейінге қалдырғанда немесе сатып алушы сатушыға 

аванс түрінде төлем жүргізгенде пайда болады. Жоғарыда айтылған 

жағдайларда заем міндеттемелері сатып алу-сату шартымен, товармен 

қамтамасыз ету шартымен қамтылады. Ұйым заем шарты ретінде рәсімдеп 

қайтарымдылық шартымен ақша қаражаттарын басқа ұйымға бере алады. 

Банк және банкілік қызмет туралы және несие беруді жатқызады. Банкілік 

операцияларды іске асыру үшін лицензия алу міндетті. 

Банкілік шарттың құқықтық табиғаты. Банкілік ссуда шарты бойынша 

бір тарап – банк, екінші тарапқа – азамат немесе ұйымға ақша қаражатын 

береді, ал қарыз алушы алған ақша қаражатын шартпен келісілген уақытта 

қайтаруға және сол несиені пайдаланғаны үшін процент төлеуге 

міндеттенеді. Азаматтық заңдарға сәйкес несиелік шарт заем шартының 

бір түрі болып табылады. Несиелік шарттың негізгі ерекшелігі оның 

субъектілік құрамы: мұндай шарттың тараптарының бірі банк немесе тиісті 

лицензиясы бар басқа несиелік мекеме болады. Заем шарты бойынша 

қарыз алушыға тек ақша қаражаттары ғана емес, сондай-ақ тектік 

белгілерімен анықталған бұйымдар да ауысады. Банкілік несие шарты 

бойынша меншікке ақша қаражаттарының белгілі бір мөлшері ғана өтеді. 

Банкілік несие шартында әдетте қарызға алынған қаржыны пайдалану 

мқсаты көрсетіледі. 

Банк және банкілік қызмет туралы заң несиелеу шартын тараптардың 

ерікті түрде ерік білдіруімен негізделетін шарт ретінде қарастырады. 

Мұндай шарт әрдайым жазбаша формада рәсімделеді. Көптеген 

жағдайларда шарт тараптардың біртұтас құжатқа қол қоюымен, кейбір 

жағдайларда ғана қарыз алушы қажетті деген құжаттарды тізіп, банкке 

арыз бергенде жасалады. Құжаттарды тексеріп, қарыз алушының ұсынып 

отырған шарттарын, оның төлемқабілеттілігін, нақты жобаны несиелеудің 

тәуекелі мен табыстылығының арақатынасын және банктің несиелік 

саясатын анықтайтын басқа да факторларды талдап болғаннан кейін банк 

несие беруге келісім береді.    

 

 

9.  Банктік депозиттік келісім-шарт 

 

Банктік депозит шартында жазбаша нысанындағы, заттай, ақылы және 

біржақты міндеттеуші сипаттағы клиент пен банктің өзара келісімі, 

сондай-ақ тиісті заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік құқықтық 

актілер негізінде жасасылғанқұжатта банкке берілетін депозит сомасы, 
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оның мерзімі, проценттері, оларды есептеу және төлеу тәртібі, 

депозитордың міндеттері мен құқықтары, банктің міндеттері мен 

құқықтары, тараптардың шартта белгіленген мән-жайларды сақтау 

жөніндегі жауапкершілігі, талас-тартыстарды шешу тәртібі көзделеді.  

Банктер үшін депозиттік операциялар олардың пассивті 

операцияларының басты түрі, ал осындай оперциялардың нәтижесінде  

жұмылдырылған депозиттер (ақша қаражаттары) активті банктік 

операциялар жүргізудің негізгі ресурсы болып саналады. 

Банктік депозиттер: 

–  талап етілгенге дейін (талап етілмелі) депозит; 

–  мерзімді депозит; 

–  шарттылы депозит болып  бөлінеді. 

Банктік депозит  шартында жазбаша нысанындағы, заттай (депозит 

сомасы), ақылы және біржақты міндеттеуші сипаттағы клиент пен банктің 

өзара келісімі, сондай-ақ тиісті заңнамалық және заңға тәуелді нормативтік 

құқықтық актілер негізінде жасасылған құжатта банкке берілетін 

(салынатын ) депозит сомасы, оның мерзімі, проценттері, оларды есептеу 

және толеу тәртібі, депозитордың міндеттері мен құқықтары мен, банктің 

міндеттері мен құқықтары, тараптардың шартта белгіленген мән-жайларды 

сақтау жөніндегі жауапкершілігі, талас-тартыстарды шешу тәртібі 

көзделеді. 

Банктік депозит шарты бойынша бір тарап-банк екінші тараптан 

депозитордан  депозит алуға және оны пайдаланғаны үшін аталмыш 

шартта көзделген мөлшерде және белгіленген тәртіппен оған сыйақы 

төлеуге әрі депозит  түріне қарай ақша қаражаттарын уақтылы қайтаруға 

міндеттенеді. 

Банкке тартылған депозиттердің түрлеріне орай клиенттің ақша 

қаражатын есепке алу мақсатында банктер өз клиентіне  біріздендірілген 

жекелей код (БИК) береді. 

Банкті депозит шарты келісілген депозит сомасының банктегі шотқа 

келіп түскен  күнінен бастап жасалынды деп  есептелінеді. 

Талап етілгенге деін (талап етілмелі) депозит кез келген сомада және  

кез келген кезеңде жекелеген жарналар түрінде енгізіледі. 

Мерзімді депозиттер мен шарттылы депозиттер  бір жолға жарна 

түрінде бірден енгізіледі. 

Банктік депозит (салым) шарты біржақты міндеттеуші сипатта 

болғандықтан, міндетті тарап банк өзі жүзеге асыратын банктік  

операциясының депозитор құқығы мен талабына сай болуын қалайды. 

 

 



40 

 

10.  Банктік қарыздар шарты 

 

Заем шарты бойынша бір тарап (заем беруші ) басқа тараптың 

(заемшының) меншігіне (шаруашылық жүргізуіне, оралымды басқаруына) 

ақша немесе тектік белгілері мен айқындалған заттарды береді, ал осы 

Кодексте немесе шартта көзделген жағдайларда оларды беруге 

мігндеттенеді, ал заемшы заем берушіге дәл осындай ақша сомасын немесе 

осы тектегі және сападағы заттардың тең мөлшерін уақытында қайтаруға 

міндеттенеді.  

Орындалуы ақша немесе текті белгісімен айқындалған заттарды 

беруге байланысты шарттарда заем, егерь заң актілерінде өзгеше 

белгіленбесе және тиісті міндеттемелердің мәніне қайшы келмейтін болса, 

аванс, алдын-ала ақы төлеу, тауарларға мерзімін ұзартып және бөліп-бөліп 

төлеу түрінде беру көзделуі мүмкін.  

Заңды тұлғалар мен азаматтарға кәсіпкерлік қызмет ретінде 

азаматтардан заем түрінде ақша тартуға тыйым салынады және  мұндай 

шарттар олар жасалған кезден бастап жарамсыз деп танылады. 

Бұл тыйым салу заемшылар депозиттер қабылдауға уәкілетті 

мемлекеттік органның лицензиясы бар банктер болған жағдайларда, сонда-

ақ шығарылуы заңдарда белгіленген тәртіппен тіркелген бағалы қағаздарға 

ақшаны айырбасқа қабылдау жағдайларында қолданылмайды. 

Заем шарты, егер осы Кодексте немесе тараптардың келісімінде 

өзгеше көзделмесе, ақша немесе заттар берілген кезден бастап жасалды 

деп есептеледі.  

Шартта ақшаның немесе заттарды бөліп-бөліп беру көзделген 

жағдайларда, егер шартта өзгеше көзделмесе, олардың бірінші бөлгі 

берілген кезден бастап шарт жасалды деп есептеледі. 

Мемлекеттік заем шарты бойынша заемшы- мемлекет, ал заем беруші 

– азамат немесе заңды тұлға болады. 

Мемлекеттік заемдар ерікті болып табылады. Мемлекеттік заем 

шарты заем игерушінің шығарылған мемлекеттік облигацияларды, сондай-

ақ заем берушінің заемшыдан одан қарызға берілген ақшаны немесе заем 

талаптарына байланысты өзге де мүлікті баламаны, белгіленген сыйақыны 

немесе өзге де мүліктік құқықтарды осы заемды айналымға шығару 

шарттарында көзделген мерзімде алу құқығын куәландыратын басқа да 

мемлекеттік бағалы қағаздарды (құжаттық немесе құжаттық емес) алу 

жолымен жасалады. 

Мемлекеттік заем шартынан туындайтын өз міндеттемелері бойынша, 

заемшы тиісті қазынаның мүлкімен жауап береді. 

ҚР мемлекеттік заем қатынастарына қатысу ерекшеліктері заң 

акттілерімен белгіленуі мүмкін. 
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Банк заем шарты бойынша заем беруші заемшыға төлемділік 

мерзімділік, қайтарымдылық шарттармен қарызға ақша беруге 

міндеттенеді. 

Банк заем шартына осы Кодекстің  728 – бабында көзделген 

ерекшеліктермен қоса заем шартына қатысты ережелер қолданылады. 

 

 

11. Банктік шот шарты 

 

Банктік шот шарты банкпен оның клиентінің арасында жазбаша түрде 

жасасылған, банктің клиенті талап еткен кезде оған қажетті мөлшерде 

ақша қаражатын беру, клиенттің пайдасына түскен ақша қаражатын 

қабылдап отыру, клиенттің тапсырмасы бойынша үшінші тұлғалардың 

пайдасына ақша аудару, клиенттен қолма-қол ақшаны қабылдап алу, 

клиентке қажеткезінде қолма-қол ақша беру, клиентке оның банктік шоты 

бойынша жүргізілген операциялар және оның банктік шотындағы ақша 

жүктейтін консенсуалды, қостарапты міндеттеуші әрі ақылы сипаттағы 

құжат болып табылады. 

Банктің тиісті банктік шотын ашу және жүргізу жөніндегі пассивті 

операциясын оның заңнамалық актілерде көзделген әрі лицензиялау 

режимінде, сондай-ақ банктік шот шарты негізінде жүзеге асырылатын, 

клиенттің және банктің экономикалық мүдделерін, мемлекеттің  

фискальдық мүддесін қамтамасыз етуге бағытталған іс-әрекетіне жатады. 

Қазақастан Республикасынің заңнамасына сәйкес жарғылық 

капиталды төлегенін растайтын  құжат  ұсынуы қажет болатын жаңадан 

құрылған заңды тұлға үшін банктік депозит  шарты  (шарттылы депозит) 

негізінде банк уақытша жинақ шотын ашады. 

Уақытша жинақ шоты бойынша жаңадан құрылатын заңды тұлғаның 

жарғылық капиталын қалыптастыруға және  оларға банктік депозит шарты 

бойынша банк көрсететін  қызметке ақы төлеуге байланысты операциялар 

жасалады, сонадай-ақ  осындай мән-жайлар аталмыш шартта көрсетілуге 

тиіс. 

Банктік депозит шарты бойынша жинақ шотын ашқан кезде банк 

депозитордан  ақша (депозит) қабылдауға, ол бойынша банктік депозит 

шартында көзделген мөлшерде және тәртіппен сыйақы төлеуге және 

депозиттік салымның осы түрі үшін заңнамада және банктік депозит 

шартында көзделген талаптар мен тәртіп негізінде депозитті қайтаруға 

міндеттенеді. 

Банктік депозит шарты бойынша жинақ шотын ашқан кезде ақшаны 

салымшының өз атына не  белгілі бір үшінші адамның атына салуға 

болады. 

Банктік депозит шартында: 

–  шарттың мән-жайы; 
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–  салық қызметі орган берген құжатта көрсетілген салық 

төлеушінің –клиенттің тіркеу нөмірі; 

–  банктің қызмет көрсету шарттылықтары және оған ақы төлеу  

тәртібі болуға тиіс. 

Банктік депозит шарты  жасалынғаннан кейін  банк депозитордың  

талап етумен  оның банктік шотына салынған салымды  растайтын , банк 

клиентінің   атына ресімделген құжат (депозиттік құжат) береді.      

 

 

12.  Банктердің валюталық операциялары 

 

Қазақстан Республикасының заң шығарушы «Валюталық реттеу және 

валюталық юақылау туралы» Қазақстан Республикасы заңының 1-

бабының 2-тармақшасында: «Валюта-мемлекеттердің заңды төлем 

қаражаты ретінде қадылдаған  ақша бірлігі немесе банкноттар, қазыналық 

билеттер және  монеталар, оның ішінде қымбат металдардан жасалған 

монеталар  (айналыстан алынған немесе алынатын, бірақ айналыста 

жүрген ақша белгілеріне  айырбасталуға жататын қоса алғанда) түріндегі  

қолма-қол емес ақша нысанындағы құнның ресми стандарттары, сондай-ақ 

шоттардағы, оның ішінде халықаралық ақша немесе есеп айырысу 

бірліктеріндегі қаражат» деген ұғымды қалыптастырған. 

Коммерциялық банктер уәкілетті банк ретінде валюталық 

операциялары, дәлірек айтқанда  валюталық құндылықтарды пайдалану 

арқылы жүргізетін банктік операцияларын Қазақстан Ұлттық Банкі берген 

лицензиялар негізінде жүзеге асырады. 

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында айқындалған 

валюталық құндылықтар ретінде: 

–  шетелдік валюта; 

–  номиналы шетелдік валютамен көрсетілген бағалы қағаздар мен 

төлемдік құжаттар; 

–  резидент еместер шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар; 

–  тазартылған құйма алтын; 

–  резиденттер мен резидент еместер арасында, сондай-ақ резидент 

еместер арасында жасалған операциялар барысында қолданылған ұлттық 

валюта (теңге) және номиналы ұлттық валютамен көрсетілген бағалы 

қағаздар мен төлемдік құжаттар; 

–  резиденттер мен резидент еместер арасында, сондай-ақ резидент 

еместер арасында жасалған операцияларға орай  қолданылған резидент 

шығарған номиналы жоқ бағалы қағаздар көрініс табады. 

Қазақстан Ұлттық Банкі валюталық құндалықтарды пайдалануға және 

қымбат металдарға байланысты операцияларын жүзеге асыру барысында: 

1)  шетелдік валютаны сатып алады және сатады; 
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2)  Қазақстан Республикасының Үкіметі, шет мемлекеттердің  

үкіметтері немесе халықарадық қаржылық ұйымдар шығарған және 

кепілдік берген  шетелдік валютадағы бағалы қағаздарды, оның ішінде 

Қазақстан Ұлттық Банкі Басқармасының шешімінде көзделген 

жағдайларда кредит нысанындағы бағалы қағаздарды сатып алады, сатады 

немесе олармен операциялар жүргізеді; 

3)  Қазақстан Республикасы аумағында және сырқы  рынокта 

тазартылған алтынды және басқа қымбат металдарды сатып алу және сату 

бойынша операциялар жүргізеді; 

4)  бакредиттік ретінгілерінің ең төменгі деңгейін Қазақстан Ұлттық 

Банкінің Басқармасы айқындайтын эмитенттер шығарған бағалы 

қағаздарды сатып алады, сатады немесе олармен операциялар жүргізеді. 

 

 

13. Қолма-қол емес есеп айырысулар 

 

Қолма қол ақшасыз айналыс ақша айналымының бір бөлігі болып 

табылады әрі қолма-қол ақшаны пайдаланбай, яғни есеп айрысудың 

бірінен екіншісіне ақша аудару немесе борыштарды өзара шегеру жолымен 

жүзеге асырылытын төлемдердің жиынтығын білдіреді. 

Қолма-қол ақшасыз айналым екі түрге бөлінеді: тауарлық айналым 

және тауарға қатыссыз айналым. Негізгі артылықшылықты айналымға 

тауарлық айналым жатады; ол қоғамдық жиынтық өнімнің өндірілуі мен 

сатылу процесін тікелей бейнелейді.  

Айналымның тауарлық қолма-қол ақшасыз айналыс құрамына 

тауарлар мен көрсетілген қызметтер үшін халықтың, кәсіпорындардың, 

ұйымдардың және мекемелердің қолма-қол ақшасыз аударымдар жолымен 

жүзеге асырылатын төлемдері кіреді.  

Тауарға қатыссыз қолма-қол ақшасыз айналымда кәсіпорындардың, 

ұйымдардың, мекемелердің, сондай-ақ халықтың ұлттық табысы 

қалыптастыру, бөлу және қайта бөлу, амортизациялық аударымды қайта 

бөлу процесіндегі төлемдері, айналымдағы қаражат пен пайда, банктің 

несиелеуі, сақтандыру және басқа да тауарға қатысы жоқ төлемдер көрініс 

табады. 

Тауарға қатысы жоқ қолма қол ақшасыз төлемдерге жататындар: 

еңбекақыдан ұсталатын салық төлемі; тұрғын үй, коммуналдық, 

тұрмыстық, пошталық және т.б. қызмет төлемдері; несиені өтеудің төлемі 

және қолма-қол ақшасыз есеп айрысу арқылы жүзеге асырылатын басқа да 

төлемдер. 

Ақша айналысын оңтайлы ұйымдастырып, оны нығайту үшін және 

ақша айналымын жылдамдату үшін әрі көлік (тасымалдау) шығындарын 

азайту үшін қолма-қол ақшасыз есеп айрысудың салалрын одан ары 

ұлғайтып, жетілдіруіміз қажет. Қолма-қол ақшасыз есеп айрысу жолымен 
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кәсіпорындар мен ұйымдар арасында, олар мен олардың саты бойынша 

жоғары тұрған ұйымдардың арасында, олар мен мемлекеттің және қаржы-

несие мекемелерінің арасында есеп айрысулар жүзеге асырылады. Бүгінгі 

таңда халықпен есеп айрысуда қолма-қол ақшаны қолданылу салалары 

кеміп келеді. Еңбекақы беру, коммуналдық, пошталық төлемдер және 

басқа да шығындардың көп бөлігі қалаларда банктердегі салым ақшадан 

пошта бөлімдерінен, пластикалық карточкалармен аудару арқылы қолма-

қол ақшасыз жүзеге асырылады, сондай-ақ сатып алынған тауарлардың 

төлемдері дүкендерде чектермен пластикалық карточкалар арқылы 

төленеді. Осы шаралардың барлығы қолма-қол ақшаны пайдаланатын 

салаларын кемітуге, қолма-қол ақшаның есеп айрысудың үлесін арттыруға 

мүмкіндік береді. 

Қолма-қол ақшасыз есеп айрысудың артылықшылықтары мынада: 

 ол банк жүйелерінің несиелік ресурстарын арттыруға, несие 

қатынасын дамытуға мүмкіндік береді; 

 ол айналымға аса қажетті қолма-қол ақша сомасының 

тұтынылуын кемітеді; 

 ол трансакциялық шығындардың (банкноттар мен тиындарды 

басып шығару, сақтау, тасымалдау, санау түріндегі айналыс шығындары) 

кемуіне мүмкіндік тудырады; 

 ол банктердің дәлдікті қажет ететін жұмысында есеп 

айрысуларды және қаражат айналымын шапшандатады; 

 қолма-қол ақшасыз есеп айрысу процесінде шаруашылық 

органдардың төлем қабілеті артады әрі келісімшарт міндеттемелерін 

орындауға мүмкіндік алады. Нәтижесінде оларддың қаржылық 

жағдайлары тұрақталып, жұмыстарының тиімділігі мен пайдалылығы 

жоғарлайды; 

 

 

14.  Бағалы қағаздар мен операциялар. 

 

Қазақстан Республикасынын бағалы қағаздар рыногында (қор 

биржасында) айналыста болатын құжатты және құжатсыз, эмиссиялық 

және эмиссилық емес, атамалы, ұсынбалы және ордерлік бағалы қағаздар 

тиісті тұлғаның мүліктік құқығын куәландырады. 

Бағалы қағаздарға Қазақстан Республикасы Азаматық кодексінің 136, 

139- бапатарында және «Бағалы қағаздар туралы» Қазақстан Республикасы 

заңының 11, 12, 15-18-баптарында және өзге де заңнамалық және заңға 

тәуелді нормативтік құқықтық актілерді айқындалған акциялар, 

облигациялар, Қазақстан Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді валюталық 

ноталары, қазақстандық депозитарлық қолахат және т.б. жатады. 

Бағалы қағаздармен куәландырылатын құқықтардың түрлері, бағалы 

қағаздардын міндетті реквизиттері, бағалы қағаздар нысынына қойылатын 
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талптар, сондай-ақ өзге де қажетті талаптар заңи құжаттармен немесе 

соларда көзделген тәртіп негізінде белгіленеді. 

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногының 

объектілеріне: 

 Қазақстан Республикасының резиденттерінің – ұйымдарының 

мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздары; 

 Қазақстан Республикасының резиденті емес – ұйымдардың 

шығарлымы шет мемелекеттің зңнамасына сай тіркелген мемлекеттік емес 

эмиссиялық бағалы қағаздары; 

 Қазақстан Республикасының резиденттері – ұйымдардың 

щығарылымы шет мемелекттің заңнамасына сай тіркелген мемелекеттік 

емес эмиссиялық бағалы қағаздары; 

 халықаралық қаржылық ұйымдардың Қазақстан 

Республикасында ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногына айналысқа 

жіберілген эмиссиялық бағалы қағаздары; 

 мемелекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар; 

 туынды бағалы қағаздар; 

 өзге де қаржылық құралдар жатады. 

Мемелекеттік және мемелекеттік емес эмиссилық бағалы қағаздарды 

шығару Қазақстан Республикасының тиісті заңнамалық актісінде 

белгіленген талаптар мен тәртіп негізінде уәкілетті орган жүзеге асыратын 

міндетті мемлекеттік тіркеуден өтеді. Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік және комерциялық банктер бағалы қағаздар рыногында 

эмиссиялық, инвестициялық, кәсіби қызметтерін және бағалы қағаздар 

рыногына көрсететін қызметіне байланысты басқа да операцияларды 

жүзеге асырады. 

Банктердің эмиссиялық қызметі өз бағалы қағаздарының эмиссиясына 

және оларды алғашқы орналастыруға, сондай-ақ инвесторлардың 

эмиссияланған бағалы қағаздармен куәландырылған құқықтарын іске 

асыруды қамтамасыз ету жөніндегі операцияларына байланысты болады. 

Банктердің бағалы қағаздар рыногындағы инвестициялық қызметіне 

тікелей және жанама табыс табу, сондай-ақ өзінің өтімділігін қамтамасыз 

ету мақсатында айналыстағы бағалы қағаздарға қаражат салу жатады. 

Банктердің бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметі брокерлік 

және дилерлік қызметке; бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімдері 

жүйесін жүргізуге; бағалы қағаздармен және өзге де қаржылық 

құралдармен сауда-саттық ұйымдастыруға; бағалы қағаздарды басқаруға; 

депозитарийлік, клирингтік қызметке және т.б. көрсетілген қызметтерге 

байланысты көрініс табады. 

Сонымен қатар банктер бағалы қағаздар рыногына қызметтер көрсету 

барысында тиісті тұлғаларға бағалы қағаздар сатып алуға қажетті банктік 

кредиттер береді, облигациялар мен өзге де бағалы қағаздар шығару 

бойынша банктік кепілдік береді; эмитенттердің төлемдік агенттері 
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функциясын орындайды; кепілге қойылған бағалы қағаздарға орай банктік 

кредит береді; бағалы қағаздар рыногы қатысушыларының банктік 

шоттарын жүргізеді; бағалы қағаздар рыногындағы операциялардың 

қорытындысы бойынша ақшалай есеп айырысуды жүзеге асырады. 

Банктердің бағалы қағаздармен жасайтын операцияларын эмиссиялық 

операциялар; кредиттік операциялар; вексельдерді есепке алу, қайта есепке 

алу операциялары; өз есебінен және тапсырмалар бойынша бағалы 

қағаздарды сатып алу-сату операциялары; бағалы қағаздар айналысына 

қызмет көрсетулер; депозитарийлік операциялар ретінде топтастыруға 

болады. 

Банктер бағалы қағаздар рыногындағы тиңсті операцияларын тек 

уәкілетті мемлекеттік орган беретін лицензия негізінде жүзеге асыра 

алады. 

Бағалы қағаздар рыногындағы банктер өз клиенттеріне қызметтер 

көрсету процесінде аталмыш рынокка байланысты комерциялық және 

операциялық қызмет құпиясын құрайтын мәліметтердің жарияланбауына, 

сондай-ақ бөтен тұлғалардың пайдалануына жол бермеуге мүмкіндік 

беретін талаптардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 

Банктер тиісті аймақтың бағалы қағазын дайындау, эмиссиялау және 

орналастыру жөніндегі агенттің рөлін атқара отырып, осы аймақты 

дамытуға қажетті қаржылық ресурстарды тартуға ат салысады. 

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногындағы банктер 

өздеріне тиесілі банктік операциялары мен қызмет көрсетулерін осы 

рыноктың кәсіби емес және кәсіби қатысушылары ретінде жүзеге асырады. 

Нарықтың көптеген сипаттамасы кездеседі. Мысалы, нарық сатып 

алушы мен сатушының кездесетін орны, сатып алушы мен сатушының 

өзара әрекетіне немесе қаржы активтерін алмастыруға қызмет ететін 

механизм, бағалы қағаздарды шығаруға және айналысқа түсіруге 

байланысты экономикалық қатынастар жиынтығы және т.с.с. Келтірілген 

анықтамалардың барлығы да капитал тартуды қамтамасыз ететін 

экономикалық қатынастарды сипаттайды. Бағалы қағаздар нарығының 

басқа кез-келген нарықтан бір ғана айырмашылығы бар – ол ақша 

капиталын қалыптастыруға қызмет етеді. Болашаққа ол капитал нақты 

тауар өндіру үшін немесе алғашқы капиталды өсіру үшін жұмсалуы 

мүмкін. Уақытша бос ақша қаражатын тарту мерзіміне байланысты нарық 

ақша нарығы және капитал нарығы немесе қаржы нарығы депи бөлінеді. 

Ақша нарығына, негізінен, халықтан қысқа мерзімге уақытша бос қаражат 

тартылса, ал өаржы нарығында бағалы қағаздар ұзақ уақыт бойы 

айналыста жүреді. 

Бағалы қағаздар нарығы – ол қаржы нарығының құрамдас бір бөлігі. 

Бағалы қағаздар нарығы басқа нарықтардан өзінің айрықша тауарымен 

өзгешеленеді. Ол өзгеше тауар – бағалы қағаздар. Олар, біріншіден, 

меншік белгісі, екіншіден, қарыз міндеттемесі, яғни олар бойынша табыс 
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алу құқығы және табыс төлеу міндеттемесі пайда болады. Бұдан бұрын 

айтқанымыздай, бұл тауарды. Бағалы қағаздардың көрсетілген құны өте 

төмен болғанымен, мысалы, ол өндіріске жұмсалған нақты капиталдың 

белгілі-бір мөлшерін көрсетеді. Егер бағалы қағаздарға нарықтық сұраныс 

оның ұсынысынан жоғары болса, онда оның бағасы көрсетілген құннан 

жоғары болады. Бұндай нарықтық бағаның номиналдан ауытқу, ба,алы 

қағаздардың «жалған капитал» екенін көрсетеді. 

Жалған капитал – нақты капиталдың қағаз белгісі, яғни өндірістік 

капиталдың оқшауланып шыққан бір бөлігі. Бағалы қағаздар ақша 

капиталының немесе басқа материалды құндылықтардың орнына жүретін 

«символы» болғандықтан оны «қордың құндылықтары» деп те атайды. 

Сонымен қатар, бағалы қағаздар «қор инструменті немесе құралы» болып 

та есептеледі. Себебі тек сол құралды пайдаланып, нақты құндылықтарға 

қол жеткізуге немесе сол құндылықтар бір субъектіден екіншіге ауысуына 

болады. Сонымен бағалы қағаздар нарығы – капитал нарығының, яғни 

ақша және басқа материалдық құндылықтардың нақты қызметінің көрінісі. 

Бағалы қағаздар нарығының мақсаты – қаржы ресурстарын 

шоғырландыру және оларды нарыққа қатысушылардың әртүрлі 

операциялары арқылы қайта бөлу, яғни уақытша бос ақша қаражатының 

бағалы қағаздардың инвесторларынан эмитенттеріне ауысуына делдалдық 

ету. Осы мақсатқа жету үшін бағалы қағаздар нарығы мына міндеттерді 

жүзеге асырды: 

 инвестициялау үшін уақытша бос қаржы ресурстарын тарту; 

 әлемдік стандартқа сай нарықтық инфрақұрылымды 

қалыптастыру; 

 екінші нарықты дамыту; 

 маркетингтік зерттеулерді күшейту; 

 мүліктік катынастарды өзгерту; 

 басқару жүйесін және нарықтық механизімді жетілдіру; 

 мемлекеттік реттеу негізінде қор капиталын нақты бақылауды 

қамтамасыз ету; 

 инвестициялық қауіпті азайту; 

 портфельдік стратегияны қалыптастыру; 

 баға белгілеуді дамыту; 

 дамудың бағытын болжамдау. 

Аталғанміндеттерді жүзеге асыруда бағалы қағаздар нарығы көптеген 

қызмет түрін атқарады. Оларды шартты түрде екі топқа бөлуге болады. 

Біріншісі, жалпы нарықтық, яғни кез-келген нарыққа тән, екіншісіғ, 

ерекше, яғни осы нарықты басқа нарықтардан ажырататын қызметтер. 

Жалпы нарықтық қызметтерге: 

 коммерциялық, яғни осы нарықтағы операциялардан пайда табу; 
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 баға белгілеу, яғни нарықтық бағаларды қалыптастыру және 

олардың өзгеруін, қозғалысын қадағалау; 

 ақпараттық, яғни нарыққа қатысушыларға қажетті ақпаратты 

жариалау; 

 реттеу, яғни нарықтық сауда жүргізу, оған қатысу, қатысушылар 

арасында болған дауды шешу туралы Ереже шығару және бақылау 

органдарын құру қызметтері жатады. 

Бағалы қағаздар нарығының ерекше қызметтері: 

 қайта бөлу, яғни бағалы қағаздардың айналысы арқылы 

кәсіпорындар, мемлекет және халық, сондай-ақ салалар мен аймақтар 

арасында ақша қаражатын қайта бөлу. Бұл қызмет мемлекеттік және 

муниципальдық бағалы қағаздарды шығару және оларды орналастыру 

есебінен мемлекеттік, облыстық және жергілікті бюджеттердің кемшілігін 

қаржыландыруда мемлекеттік огандардың кәсіпорындар мен халықтың бос 

қаражатын қайта бөлу арқылы жүзеге асырылады; 

 баға және қаржы тәуекелдерін сақтандыру, яғни туынды бағалы 

қағаздарды – фьючерстік және опциодық шарттарды сақтандыру. 

Бағалы қағаздар нарығы – нарықтық эканомикада күтпеген кездейсоқ 

болатын процестердің реттеушісі. Бұл алдымен капиталды инвистициялау 

процесіне қатысты жүзеге асырылады. Капиталды инвестициялау деген 

күрделі қаржының капиталға мұқтаж өндіріс салаларына құйылуы, ал 

артық болған уақытта сол саладан қайта алынуы. Капиталдың бұндай 

айналыс механизмі мынадан түсңнңкті. 

Бағалы қаңаздар нарығының маңызы. Экономикасы дамыған 

мемлекеттерде бағалы қағаздардың көмегңмен қосымша капитал тарту 

анағұрлым жеңіл. Акция және облигация сияқты негізгі бағалы қағаздарды 

шығаруға және оларды тіркеуге 2 апта, эмиссия проспектісін шығарып 

және нарыққа қатысушылардың оларды талқылауына 2-4 апта, оларды 

сатып алу-сатуға және есеп айырысуға 2-3 апта уақыт кетеді екен. 

Қорытындысында 1,5-2 ай ішінде эмитент өзіне қажетті капиталды жинап, 

оны басқару құқығына ие болады.  

 

 

15.  Мемлекеттік несиенің құқықтық негіздері 

 

«Кредит» сөзі латын тілінен аударғанда – несие, қарыз дегенді 

білдіреді. Экономикалық көзқараста бойынша несие – қайтарымды 

шартта ақша қаражаттарын  берумен байланысты экономикалық 

қатнастар. Қаржылық – құқықтық көзқарас  бойынша несиелік қатнастар 

– бұл әрқашан ақшалай нысанда неселендірелетін ақшалай қатнастар. 

Несиелік қатнастар заттық емес міндеттемелік қатынастар. Кредиттiк 

шартта мемлекеттік кредиттiң мынадай негiзгi талаптары мiндеттi түрде 

болуға тиiс:  
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1)  берудiң мақсаты;  

2)  мөлшерi;  

3)  валютасы;  

4)  мерзiмi;  

5)  игеру кезеңi;  

6)  сыйақы ставкасы.  

Мемлекеттік кредиттiң негiзгi шарттары және қарыз алушылардың 

санаты кредитордың шешiмiмен белгiленедi. Кредиттiк шартқа қосымша 

талаптар, соның iшiнде бюджеттiк кредиттi беру тәсiлiн айқындайтын 

талаптар, бюджеттiк кредиттi өтеу және оған қызмет көрсету кестесi, 

бюджеттiк кредит бойынша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз 

ету тәсiлдерi енгiзiледi. Мемлекеттік(бюджеттік) кредиттiң мерзiмi - 

қарыз алушы бюджеттiк кредит алатын, пайдаланатын, оған қызмет 

көрсететiн және оны өтейтiн уақыт кезеңi.  

Қарыз алушылар  

1)  мамандандырылған ұйымдар - банктер, банк операцияларының 

жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ акцияларының 

бақылау пакеттерi мемлекетке не ұлттық холдингке, не Қазақстан 

Республикасының резиденттерi болып табылатын ұлттық басқарушы 

холдингке тиесiлi ұйымдар;  

2)  жергiлiктi атқарушы органдар;  

3)  шет мемлекеттер;  

4)  жеке тұлғалар қарыз алушылар бола алады.  

Түпкiлiктi қарыз алушылар Мамандандырылған ұйым оған кредитор 

немесе қаржы агенттiгi айқындаған шарттармен беретiн бюджеттiк 

кредиттi соңғы алушы түпкiлiктi қарыз алушы болып табылады. 

Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын, кәсiпкерлiк 

қызметтi жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар түпкiлiктi қарыз 

алушылар бола алады. Түпкiлiктi қарыз алушыларды iрiктеудi және 

кредиттеудi бюджеттiк бағдарламаның нысаналы мақсатына, сондай-ақ 

өздерiнiң кредиттiк саясатына сәйкес мамандандырылған ұйымдар жүзеге 

асырады Сенiм бiлдiрiлген өкiлдер (агенттер)  Тапсырма шартының 

негiзiнде кредитордың (сенiмгердiң) атынан және оның есебiнен және 

оның нұсқауларына сәйкес бюджеттiк кредит беруге байланысты белгiлi 

бiр тапсырмаларды жасайтын тұлға сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) болып 

табылады.  

Сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) кредитордың (сенiмгердiң) 

тапсырмасы бойынша мынадай iс-әрекеттердi орындай алады: 

1)  бюджеттiк кредиттерге қызмет көрсету; 

2)  қарыз алушылармен есеп айырысу; 

3)  бюджеттiк инвестициялық жобалардың қаржыландырылу мен 

iске асырылуына мониторинг жүргiзу; 

4)  қарыз алушылардың қаржылық жай-күйiне мониторинг жүргiзу; 
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5)  Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берешектi 

өндiрiп алу; 

6)  қарыз алушы-жеке тұлғаларды анықтау және олармен кредиттiк 

шарттар жасасу.  

Кредиттiк шартта бюджеттiк кредиттiң мынадай негiзгi талаптары 

мiндеттi түрде болуға тиiс:  

1)  берудiң мақсаты;  

2)  мөлшерi;  

3)  валютасы;  

4)  мерзiмi;   

5)  игеру кезеңi;  

6)  сыйақы ставкасы.  

Бюджеттiк кредиттiң мерзiмi Қарыз алушы бюджеттiк кредит 

алатын, пайдаланатын, оған қызмет көрсететiн және оны өтейтiн уақыт 

кезеңi бюджеттiк кредиттiң мерзiмi болып табылады. Бюджеттiк 

кредиттiң мерзiмi бюджеттiк кредиттiң қаражатын кредитордың шотынан 

аударған кезден бастап есептеледi. Бюджеттiк кредиттер берiлу мерзiмiне 

қарай мынадай түрлерге бөлiнедi:  

1)  қысқа мерзiмдi - 1 жылға дейiн;  

2)  орта мерзiмдi - 1 жылдан 5 жылға дейiн;  

3)  ұзақ мерзiмдi - 5 жылдан 30жылға дейiн.  

Бюджет аралық кредиттеу - бір бюджет (жоғары тұрған) басқа 

бюджетке (төменгі) кредит беруі. Бюджеттiк кредит - бюджеттен 

қайтарымды, мерзiмдi және ақылы негiзде бөлiнетiн ақша. Кредиттiк 

шарт - бюджеттік кредиттi беру, пайдалану, оған қызмет көрсету және 

оны өтеу кезiнде тараптардың құқықтық қатынастарын белгiлейтiн, 

кредитор, бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсi және қарыз алушы арасындағы 

келiсiм. Бюджеттiк кредиттеу - бюджеттiк кредиттi беру, пайдалану, оған 

қызмет көрсету және оны өтеу туралы шешiм қабылдау рәсiмдерiн 

қамтитын процесс. Бюджеттік  несиелер келесілерге бағытталады: 

Әлеуметтік -экономикалық жоспардың орташа мерзімдік дамушегінде 

бюджеттік инвестициялық жобаларды жүзеге асыру; Мемлекеттің сыртқы 

экономикалық қызметін жүзеге асыру; Республикалық маңызы бар қала, 

астана, аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджеттерінің кассалық 

үзілімдерін жабу Мемлекеттің жүз пайыздық қатысуымен қаржылық 

агенттіктердің мемлекеттік инвестициялық саясатын жүзеге асыру.  

Келесідей шарттарды сақтаған жағдайда бюджеттік  несиелер 

беріледі:  

–  Салықтық және басқа да бюджетке міндеттемелік төлемдердің 

қарызының болмауы;  

–  Бюджеттік кредиттер бойынша қарыз алушылардың 

міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ете алулары;  
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–  Қарыз алушының бұрынғы берілген бюджеттік кредиттері 

бойынша қарызының болмауы.   

Бюджеттiк несиелеу принциптерi:  

1)  бюджеттiк кредиттi кредит шартына сәйкес өтеу мiндеттiлiгiн 

көздейтiн қайтарымдылық;  

2)  мiндеттемелердiң орындалуын Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгiленген тәсiлдермен қамтамасыз ететiн жағдайының 

болуын көздейтiн қамтамасыз етiлу;  

3)  бюджеттiк кредиттiң берiлгенi үшiн қарыз алушының сыйақы 

төлеуiн көздейтiн ақылылық;   

4)  бюджеттiк кредиттi беру мерзiмiн белгiлеудi көздейтiн 

мерзiмдiлiк принциптерiне сәйкес жүзеге асырылады.  

 

3. Бюджеттiк кредиттеу субъектiлерi болып мыналар табылады: 

Кредитор бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi қарыз алушы соңғы қарыз 

алушы сенiм бiлдiрiлген өкiл (агент) Кредитор Қазақстан 

Республикасының бюджеттiк және азаматтық заңнамасына сәйкес 

бюджеттiк кредит беретiн кредит шартының тарабы кредитор болып 

табылады. Республикалық бюджеттен бюджеттiк кредиттеу кезiнде 

Қазақстан Республикасының Үкiметi кредитор болып табылады. 

Бюджеттiк кредиттеу кезiнде бюджеттi атқару жөнiндегi орталық 

уәкiлеттi орган Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң атынан кредитор 

ретiнде әрекет етедi. Жергiлiктi бюджеттен бюджеттiк кредиттеу кезiнде 

тиiстi жергiлiктi атқарушы орган кредитор болып табылады. Кредитор 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бюджеттiк кредит 

берудi қамтамасыз етедi, кредит шарты талаптарының орындалуын 

бақылауды жүзеге асырады.  

Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi Бюджеттiк бағдарламалардың 

әкiмшiсi бюджеттiк кредит беру кезiнде кредиттiк шарттың тарабы болып 

табылады Бюджеттiк бағдарламалардың әкiмшiсi жүзеге асырады:  

1)  қаржы агенттiктерiн қоспағанда, мамандандырылған ұйымдар 

мен сенiм бiлдiрiлген өкiлдердi (агенттердi) конкурстық негiзде 

айқындауды;  

2)  бюджеттiк кредиттердiң нысаналы және тиiмдi пайдаланылуын, 

өтелуi мен оларға қызмет көрсетiлуiн бақылауды және мониторингiн 

жүзеге асырады.  

Қарыз алушылар Бюджеттiк кредиттi алушы, негiзгi борышты өтеу 

және сыйақы, сондай-ақ кредиттiк шартқа сәйкес басқа да төлемдердi 

төлеу жөнiнде мiндеттемелер алатын кредит шартының тарабы қарыз 

алушы болып табылады. Несиелік қатынастардың бір ерекшелігі – 

несиелік қатынастарды реттеуге бағытталған заңдардың нормаларының 

әр түрлі  құқық салаларында болуында. 
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Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында  банкілік  несиелеудің 

маңызы  зор және оны кеңінен қолдану несиелік қатынастарды нақты 

құқықтық реттеудің жай-күйін бағалау үшін, оны пайдаланудың 

мүмкіндігі мен жолдарын ашу үшін күші бар нормативтік актілердің 

иерархиясы мен келісім тәртідін көрсетуміз қажет. 

Нақты несиелік қатынастардың ерекшеліктеріне қарай басқа да заң 

актілерінің  нормалары қолданылады. Мысалы, несиелік қатынаста кепіл 

туралы шарттар болса  Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 

жылы 25-желтоқсанда қабылдаған «Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 

және олармен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу туралы», 1995 

жылы 23-желтоқсанда қабылдаған «Жылжымайтын мүліктің ипотекасы 

туралы» заң күші бар Жарлықтарының нормалары қолданылады. 

Несиелеу мәселелерін, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының «1999 

жылға арналған Республикалық бюджет туралы» және 1998 жылдың 31-

желтоқсанында қабылданған «Бюджеттік жүйе туралы » заңдарының 

нормалары да реттейді. 

Несиелік қатынастарды реттейтін, заңға сәйкес қабылданған 

нормативті актілерге Қазақстан Республикасының актілері де жатады. 

Ссудалық операцияларды іске асыру барысында тәуекел дәрежесін 

төмендету мақсатында: 

–  заңды және жеке тұлғаларға несие беру шарттарын; 

–  банк қызметкерлеріне және лауазымды тұлғаларға несие беру 

шарттарын; 

–  несиелік комитеттің ұйымдастырылу құрылымын, міндеттерін 

және өкілеттігін; 

–  несиелік комитеттің мүшелерінің жауапкершілігін; 

–  несиелеудің шектерін; 

–  несиелік келісім-шарттарды бекіту тәртібін анықтайтын ішкі 

несиелік саясат туралы Ереже жасалады. 
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3. Банктік құқықтың әдістері 

III Тақырып. Банктік құқықтың нормалары жəне құқықтық 

қатынастары  

1. Банктік құқықтық қатынастардың түрлері және белгілері 

2. Банк және клиент арасындағы қатынастарды құқықтық реттеу 

3. Банктік құқықтық қатынастың құрылымы     

IV Тақырып. Банктік жүйе 

1. Банктік жүйенің түсінігі 

2. Банк негізгі (звено) 

3. ҚР-да банктік жүйені құрудың құқықтық негіздері және 

ұйымдастыру құралдары 

V Тақырып. ҚР-ның Ұлттық Банк жəне оның құқықтық 

құзіреттілігі 

1. Ұлттық банк және ҚР-да банктік жүйені құру бойынша оның 

компетенциясы 

2. ҚР-ның Ұлттық банкі Қазақстанның эмиссилық банкі 

3. ҚР Ұлттық Банкінің құқықтық реттеу бойынша және ҚР-ның 

банктік жүйесінің заңдар базасымен қамтамасыз ету қызметі 

VI Тақырып. Коммерциялық банктердің жəне ұйымдардың 

құқықтық ережесі 

1. Коммерциялық банктердің қызметін лицензиялау тәртібі 

2. Ақша-несиелеу саяси-коммерциялық банктердің 

3. Коммерциялық банктердің ішкі несиелеу саясаты (“ҚР банк және 

банктік қызмет туралы” ҚР-ның заңының 34/2, 34/3 баптары) 

VII Тақырып. Банктік операциялар жəне олардың түрлері  

1. Негізгі банктік операциялардың құқықтық мінездемесі 

2. Валюталық операциялардың құқықтық (аспекті) негіздері 

3. Бағалы қағаздармен операциялар бойынша құқықтық негіздері 

VIII Тақырып. Банктік депозиттік келісім-шарт 

1. Банктік депозиттік келісім-шарт құқықтық негіздері 

2. Банктік депозиттік келісім-шарт құқықтық реттеуі 

3. Банктік займ шарты 
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IX Тақырып.  Банктік қарыздар шарты 

1. Банктік ссуданың түсінігі және құқықтық белгілері. 

2. Банктік ссуданы беру бойынша негіздері және банктік құқықтық 

қатынастың құқықтық белгілері  

3. Банктік ссуда шартының құқықтық негіздері 

X Тақырып. Банктік шот шарты 

1.  Банктік шоттың түсінігі және құқықтық негіздері 

2.  Банктік шот шартының негіздері 

3.  Банктік шот  шарттарының түрлері 

XI Тақырып. Банктердің валюталық операциялары  

1. ҚР-ның Ұлттық Банкінің ввалюталық саясатының белгілерінің 

түсінігі және құқықтық реттеуі  

2. Шетел валютасымен жасалатын операциялары валюталық 

реттеудің құқықтық белгілері 

3. Ұлттық валютамен жасалатын операцилары валюталық реттеудің 

негіздері және құқықтық реттеу 

XII Тақырып. Қолма-қол емес есептер 

1. Қолма-қол емес есептердің құқықтық  есептемесі 

2. Қолма-қол емес есептерін іске асырған кездегі банктік құқық 

бұзушылықтың объектілері, субъектілері 

3. Банктердің қолма-қол емес есептерін жүзеге асырудың тәртібі 

және құқықтық реттеуі 

XIII Тақырып. Бағалы қағаздармен операциялар  

1. Бағалы қағаздармен операциялардың түсінігі, түрлері және 

маңызы  

2. ҚР-да бағалы қағаздар операцияларын жүзеге асырудың 

құқықтық реттелуі 

3. ҚР-да бағалы қағаздардың мінездемесі және құқықтық негізі 

XIV Тақырып. Банктік несие  

1. Банктік несие негізінің түсінігіжәне құқықтық белгілері 

2. Банктік несие беру бойынша несие шарты 

3. ҚР-да банктік несиенің негіздері 

XV Тақырып. Кепілдік шарты 

1. Кепілдік шарты бойынша қатынастардың туындауы  

2. Кепілдік міндеттерін қамтамасыз ету ретіндегі кепілдік  

3. Кепілдік заты 
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№ 1  Аралық бақылау сұрақтары 

 

1. Жылжымайтын мүлік. 

2. Жылжымайтын мүліктің негізгі тәсілдері. 

3. Жылжымайтын мүліктің түрлері. 

4. Кепілдіктің төлем қабілеттігін банк арқылы анықтау. 

5. Кепілдікпен тұрақ жайды таңдау. 

6. Тұрғын үйдің бағаларының түрлері. 

7. Ипотека заты ретінде тұрғын үйдің бағасы. 

8. Кепіл мүлігінің бағалау әдістері. 

9. Кепілдік мүліктің нарықтық бағасын анықтау. 

10. Банктік құқықтың нормасының құрылымы қандай? 

11. Банктік құқықтық қарым – қатынас түсінігі не, анықтама беріңіз. 

12. Банктік құқықтық  қарым – қатынас мазмұны қандай? 

13. Ұлттық банктің қызметі неге бағытталған, оның мақсаты мен 

мәселесі қандай? 

14.  Ұлттық банктің қызметтері мен операциялары қандай? 

15.  Ақша – несие саясаты қандай каржылық құрамдармен жүзеге 

асады. 

16. Ұлттық банктің бақылау және қадағалау функцияларын 

анықтаңыз. 

17. Банк пен мемлекеттің жауапкершілігінің шектеусіздігі қандай? 

18. Банк ашылуының процедурасы қандай? 

19. Банк қызметінің тоқталуының процедурасы қандай? 

20. Банк қызметінің ерікті және еріксіз тоқталуының ерекшелігі 

неде? 

21. Банктік операция мен банктік мәмілеге не жатқызылады? 

22. Активті және пассивті банктің операцияларының айырмашылығы 

неде? Оларға мінездеме беріңіз. 

23. Банктік шот келісімінің түсінігін анықтыңыз. 

24. Банктік шот келісімі  мен банктік салым келісімінің 

айырмашылығы неде? 

25. Банктік шот түрлері. 

26. Ақшалай талап шегерімдегі қаржыландыру келісімінің түсінігі. 

27. Ақшалай талап шегерімдегі қаржыландыру келісімінің жақтары. 

28.  Ақшалай формада орындауды талап ететін үшінші тұлғаларға 

тапсырыс, кепілдік және де басқа міндеттемелерді беру. 

29. Банктердің лизингтік операциялары. 

30. Банктік шот келісімінің мазмұны. 

31. Банктік шот келісімін орындамағаны үшін болатын 

жауапкершілік. 

32. Екінші деңгейдегі банктер валюталық реттеу органына жата ма? 

33. Есеп айырысу қатынастарының түсінігін анықтаңыз. 



56 

 

34. Есеп  айырысу қатынастарының түрлері. 

35. Қолма – қолсыз есеп беру жүйесіндегі банктердің алатын орны 

қандай? 

36. Қолма – қолсыз есеп беру түрлері. 

37. Кепілдік келісімінің міндеттемелері бұзғаны үшін жақтардың 

жауапкершілігі. 

38. Кепілдікке түсініктеме беріңіз. 

39. Банктік қызметтегі кепілдіктің рөлін анықтаңыз. 

40. Жылжымалы мүлік кепілдігінің ерекшелігі неде? 

41. Банктік кепілдіктің түсінігін анықтаңыз. 

42. Банктік кепілдіктің басқа да міндеттемелерді жүзеге асыру 

әдістерінің айырмашылығы неде?  

43. Банк қандай салықтарды төлеуге міндетті? 

 

№ 2  Аралық бақылау сұрақтары 

 

1. Банктің лизингтік операциясы. 

2. Банктік шоттағы келісім шартының негізгі түсінігі. 

3. Келісім шартының орындалмағаны үшін қандай жауапкершілікке 

ұшырайды. 

4. Екінші деңгейлі банк валюталық реттеудің органы бола ала ма? 

5. Есептік қатынастың түсінігі. 

6. Есептік қатынастың түрлері. 

7. Банктер қолма – қолсыз есеп айырысу системасында қандай орын 

алады? 

8. Қолма – қолсыз есеп айырысудың түрлері. 

9. Кепілдікке түсініктеме. 

10. Кепілдіктің банктік қызметі. 

11. Жылжымайтын мүліктің кепілдігі. 

12. Банктік кепілдік. 

13. Банктік кепілдіктің басқа қамтамасыз етілген міндеттемелерден 

айырмашылығы.  

14. Банктік салық. 

15. Банктің салықтық қатынасы. 

16. Банктің салық  төлеуші ретінде міндеттемесі. 

17. Банктің салықты бұзғаны үшін жауапкершілігі. 

18. Банктік қатынастардың басқа ақшалай қатынастардан 

айырмашылығы. 

19. Банктің ссуданың келісім шарты. 

20. Валюталық операция және валюталық игіліктер. 

21. Шетел валютасының  операциялық орындалуына жалпы 

талаптар. 

22. Банктік кепілдіктің субъектілері. 
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23. Банктік салым. 

24. Банктік салымдардың келісім шартының негіздері. 

25. Банктік қызметке қандай банктік операция кіреді. 

26. Банк ісінің негізгі моделі. 

27. Банк құқығына түсініктеме.     

 

Студенттердің карточкамен дайындалуына арналған сұрақтар 

 

1) ҚР-ның банктік қызметінің негізгі түрлері, қағидалары және 

түсінігі 

2) ҚР-да коммерциялық банктерді ашудың, ұйымдастырудың , 

жоюдың құқықтық негіздері (“ҚР банк және банк қызметі туралы” ҚР 

заңының 14, 17 баптары) 

3) ҚР-ның банктік жүйесіндегі Ұлттық Банктің орны 

4) Ұлттық Банктің функциялары және ҚР-дағы Ұлттық Банктің 

компетенциясы 

5) Банктің құқықтық белгілері 

6) ҚР-ның коммерциялық банктері және олардың қызметінің 

құқықтық реттелуі 

7) ҚР-ның Ұлттық Банкі – ҚР-ның Орталық Банкі 

8) Банктік құқықтың құралы және әдістері 

9) Банктік құқықтың қайнар көздері 

10) Басқа құқық салаларының жүйесінде банктік құқықтың орны 

11) Банктік құқықтың ғылыми құралы және жүйесі 

12) ҚР-да банктік құқықты жетілдірудің негізгі мәселелері 

13) Банктік құқықтың басты мақсаттары 

14) Банктік құқықтық қатынастың субъектілерінің мүддесін қорғау, 

құқықтық қамтамасыз ету 

15) Займ шарты бойынша құқықтық қатынастарды құқықтық реттеу 

негіздері 

16) Депозиттік операциялар бойынша банк клиенттерінің өзара 

қатынастарын ұйымдастыру және құқықтық реттеу 

17) Банктік құқықтың қатынастарын  банк заңдары (ҚР АК; ҚР СК; 

“Банк және банктік қызмет туралы” заңы) 

18) Валюталық реттеу бойынша банктік құқықтық қатынастарын 

құқықтық реттеу (13.06.2005 жылғы “ҚР валюталық реттеу және 

валюталық бақылау туралы ” ҚР-ның Заңы) 

19) Ипотекалық несиелеу бойынша банктік құқықтық қатынастарды 

жетілдіру ісінде банктік заңдар  

20) ҚР-ның банктік жүйесінің қағидалары және  құқықтық негіздері 

21) ҚР-ның банктік жүйесінің элементі ретінде Ұлттық Банк 

22) Банктік емес кредиттік мекемелер 
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23) ҚР-ның банктік жүйесін реттеу бойынша ҚР-ның банктік 

заңдары 

24) Банктерді ашу, тіркеу, жою тәртібі 

25) Қаржылық қадағалау бойынша ҚР Агенттігінің жою және 

функцияларының негіздері 

26) Ұлттық банк – қаржы агенті және ҚР-ның Үкіметінің қаржы 

кеңесшісі 

27) Ұлттық банк ҚР-ның Орталық Банкі ретінде: коммерциялық 

банктерді ұйымдастыру бойынша оның функциялары 

28) Ұлттық Банктің негізгі мақсаттары 

29) Халықаралық стандарттарға жауап беретін банктерді құру 

бойынша Ұлттық Банктің қызметі 

30) ҚР Ұлттық Банктің заң-мәдени қызметі 

31) ҚР Ұлттық Банктің ақша-несиелеу саясаты 

32) ДСҰ-ға ҚР-ның кіруіне дайындалуындағы Ұлттық Банктің ролі 

33) Коммерциялық банктердің түрлері, олардың негізгі функциялары 

34) ҚР-ның коммерциялық банктермен жүзеге асырылатын негізгі 

операциялар (“ҚР банк және банктік қызмет туралы” Заңының 30-бабы) 

35) Жеке және заңды тұлғаларды несиелеуді жүзеге асыруы кезінде 

коммерциялық банктің қызметін құқықтық реттеу 

36) Банктің заңды тұлғаларға қатысты депозиттік саясатын жүзеге 

37) асырудың құқықтық негіздері 

38) Жеке тұлғалардың депозитік шоттарын ашудың құқықтық 

негіздері 

39) Жеке тұлғалардың депозитеріне кепіл болудың және 

сақтандырудың құқықтық реттеуі 

40) Коммерциялық банктер операцияларының пассивтік және 

активтік құқықтық негіздері 

41) Коммерциялық банк қызметінің валюталық реттеу негіздері 

42) Валюталық операцияларды бақылаудың құқықтық негіздері: 

43) Ұлттық валютамен шетел валютасымен 

44) Жеке банктік операцияларды лицензиялаудың құқықтық тәртібі  

45) Банктік операциялардың бағалы қағаздармен құқықтық реттеуі 

46) Банктік операцияларын жүзеге асыру бойынша шартты құқықты 

дайындау (ҚР АК 151-155 баптары) 

47) Депозиттік шарты реттеу және қамтамасыз етудің құқықтық 

негіздері 

48) Кепілдік шартының туындауы, түрлері және қажеттілігі  

49) Банктік қарыздар шарты 

50) Банктің қатысуымен шарт (ҚР АК-ның 3-бабының 3-тармағы): 

бұл шарттың түрлігі және классификациясы  

51) Банктік қызмет көрсетудің құқықтық конструкциясы  

52) депозиттік шарт (ҚР АК 741-бабы) 
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53) банктік шот шарты (ҚР АК 754-бабы ) 

54) ақшаны аудару шарты (ҚР АК 754-бабы) 

55) Банктік займның заты және оның белгілері (ҚР-ң АК-ң 781-бабы) 

56) Ақша талаптарына қаржыландыру шарты (“Банк және банктік 

қызмет туралы” Заңының 30/2, 30/3 баптарыжәне ҚР АК-ң 346-бабы) 

57) Overdraft негізінде банктік шот шарттарының негіздері 

58) Банктік қарыздарды құрастыру банктер және олардың клиенттері 

арасындағы өзара қатынастардың құқықтық негіздері  

59) Банктік қарыздарды беру бойынша ҚР-да банктік қызметінің 

обьектілері, субъектілері 

60) Банктік қарыздарды құқықтық құрастыру (ҚР-ң АК-ң 154, 155 

баптары) 

61) Заңды тұлғалардың банктік шотын құқықтық реттеу 

62) Жеке тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жабу  

63) Ішкі банктік есептеу шоттары және олардың құқықтық негіздері 

64) Банк корреспонденттерінің банктік шот шарты  

65) Кассалық қызмет көрсету және ақша қаражаттарының төленетін 

және есептелінетін құжаттарын инкассациялау бойынша саралау жане 

банктік шоттарының құқықтық реттеу негіздері 

66) Банк аралық, клиенттік және ішкі банк шоттары 

67) ҚР валюталарын реттеу банктерінде Ұлттық Банктің саясатының 

орны және ролі 

68) Валюталық операцияларды жүзеге асыру бойынша 

коммерциялық банктердің қызметі: 

а)  басқа банктермен  

б)  банк клиенттерімен 

в)  несиелеу ұйымдарымен 

69) ҚР Ұлттық Банктің ұлттық валютаны тағайындау 

70) Қолма-қол емес есептердің құрамының түсінігі және құқықтық 

белгілері 

71) Қолма-қол емес есептер бойынша банктердің келісім жасаудың 

құқықтық негіздері: 

а)  шетелдік 

б)  ҚР-ның шегінде 

72) Қолма-қол емес есептерді жүзеге асыру кезіндегі банктерді 

кепілдемелеу және марапаттау  

73) Қолма-қол емес есептерді жүзеге асыру бойынша операцияларды 

ұйымдастыру тәртібі 

74) Қолма-қол емес есептер бойынша банктік құжаттарды қабылдау 

үшін нотариалдық сенімхат шарты 

75) Заңды тұлғалардың тапсырмалары бойынша қолма-қол емес 

есептеулерді банкпен жүзеге асыру құжаттарын ұйымдастырудың тәртібі  

76) ҚР-да бағалы қағаздармен операциялардың түрлері 
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77) Бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыру бойынша 

банктер қызметін ұйымдастыру тәртібі 

78) ҚР бағалы қағаздардың түрлері, олардың құқықтық мінездемесі 

79) Бағалы қағаздар (акциялар, облигацияларжәне басқалары; 

олардың құқықтық мінездемесі) 

80)  Облигацияларды классифакациялау 

81) Бағалы қағаздар рыногын реттеу бойынша ҚР-дағы заңдардың 

жетілдірілуі 

82) Банктік несие шартының объектісі және субъектісі 

83) Банктік несиенің құқықтық құқықтық негіздері және қағидалары 

84) Банктік несиені беру және банктік несиені қайтаруды несиелеу 

бойынша операцияларды құқықтық реттеу 

85) Банктік несие шарты бойынша құқықтық қатынастар дың 

негіздері 

86) Банктік несиенің қағидалары 

87) Банктік несие: кепілдік несиені қйтару ретіндегі қамтамасыз ету 

88) Кепілдемелерді субъект борйынша саралау 

89) Банктік кепілдеме шарты бойынша кепілдік мүліктің бағасы  

90) Жылжымайтын мүліктің кепілдіктің құқықтық негіздері 

91) Кепілдеме шарты: ұйымдастыру тәртібі 

92) Банктік кепілдікті қамтамасыз ету бойынша жылжитын мүліктің 

негізі  

93) Кепілдеме шарты бойынша клиентерінің құқықтарын қорғау, 

кепіл және кепілдіктің тұрақсыздығы 
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<question> Қаржы дегеніміз не: 

<variant>  Ақша түріндегі қоғамдық өнімді бөлуге байланысты экономикалы 

қатынастардың біршама бөлігі;  

<variant>  Азаматтардың ақшалары; 

<variant>  Айырбас процессіндегі ақшалар; 

<variant>  Коммерциялық банктердің ақша қаражаттары; 

<variant>  Жеке меншік шаруашылық субьектілерінің қаражаттары; 

 

<question>  «Қаржы жүйесінің» материалдық мағынасы: 

<variant>  Орталығтандырылған жєне орталықтандырылмаған 

қаражаттардың жиынтығы;  

<variant>  Банктерде жинақталған азаматтардың ақшалары; 

<variant>  мемлекеттік емес заңды тұлғалардың меншігіндегі ақша 

қаражаттары; 

<variant> тек жергілікті атқару органдарының ақша қорларының жиынтығы; 

<variant> тек жергілікті өкілді органдардың ақша қорларының жиынтығы; 

 

<question>  Қаржылық құқықтық қатынастар деген не? 

<variant> Қаржылық құқықтық нормалармен реттелінген мемлекеттік 

қаржылық қатынастарды  айтамыз; 

<variant>  Азамат пен жеке меншіктегі кәсіпорын арасында ақшаға 

байланысты пайда болатын қатынас; 

<variant>  Екі жеке меншікті кєсіпорын арасында ақшаға байланысты пайда 

болатын қатынас; 

<variant> Ақшаға байланысты туындайтын қатынастардың барлығы; 

<variant>  ҚР азаматы мен ҚР резиденті емес арасында пайда болатын 

қатынас; 

 

<question> Қаржылық құқықтың пәні: 

<variant> Мемлекеттің ақша қорларын қалыптастыру, бөлу, пайдалануды 

 ұйымдастыру барысында туындайтын қоғамдық қатынастар; 

<variant>  Ақшаға байланысты қатынастарды реттейтін нормалардың 

жиынтығы; 

<variant>  Жәрдемақы, жалақы төлеу жөніндегі қатынастарды реттейтін 

нормалардың жиынтығы ; 

<variant> Коммерциялық банктердің ақшалай операцияларын жүзеге асыру 

барысында тындайтын қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың  жиынтығы; 

<variant> Мемлекеттік басқару органдарыныњ қызметтерінің  барысында 

туындайтын қатынастарды реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы; 

 

<question> Қаржы қатынастарының материалдық-заттай icкe асырылуы болып 

табылады: 

<variant>  Қаржы ресурстары мен каржы қорлары;   

<variant>  Қаржы қаражаттары; 

<variant>  Ақша қаражаттары; 

<variant>  Мемлекеттің ақша қорлары; 

<variant>  Ақша- қаржы қатынастары; 

 

<question> Қаржылық- құқықтық номалар:   
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<variant>  Заңдарда қарастырылған мемлекеттің қаржылық қызметінің 

барысында туындайтын қоғамдық қатынастарға қатысушылардың жүріп – тұру 

ережелрі; 

<variant>  Мемлекеттің қаржылық қызметінің барысында азаматтық 

қатынастарға қатысушылардың өзіндік әдістері; 

<variant>  Айырбастау процессінде  туындайтын ақшалай бірліктер; 

<variant>  Кәсіпкерлік, коммерциялық  қызмет саласындағы ақшалай жүйе; 

<variant>  Министрліктер мен ведомстволарды құру кезінде туындайтын 

қатынастар; 

 

<question> Материалдық қаржылық- құқықтық номалар: 

<variant>  Материалдық объектісі ретінде ақшалай қозғалысты білдіретін 

қаржылық- қатынастарды реттейтін ережелері; 

<variant>  Қаржылық- құқықтық номалар қаржылық қызметтің 

процедуралары мен нысандарын белгілейді және қаржылық құылымдары айқындайды; 

<variant>  Өзіне тән құқықтық нормалары болғандықтан мүліктік емес жеке 

қатынастарды реттейді; 

<variant>  Қаржылық қатынастарды реттейтін болғандықтан қаржылық 

құрылымдарды реттейді; 

<variant>  өзіне тән ақша қорлары  болғандықтан; 

 

<question> Орталықтандырылған қаржылар: 

<variant>  Республикалық бюджет пен жергілікті бюджеттер,мемлекеттің 

орталық банкісінің валюталық резерві, ұлттық қор, мемлекеттің әлеуметтік сақтандыру 

қоры; 

<variant>  Министрліктер мен  ведомстволардың  ақша қорлары; 

<variant>  Бюджеттік ұйымдардың ақша  қорлары; 

<variant>  Мемлекеттік кәсіпорындардың ақша қорлары; 

<variant>  Мемлекеттік емес сақтандыру ұйымдарының ақша қорлары; 

 

<question> Орталықтандырылмаған қаржылар: 

<variant>  Мемлекеттік басқару органдарының қаражаттары, мемлекеттік 

мекемелердің ақша қорлары, мемлекеттік кәсіпорындардың ақша қорлары; 

<variant>  Коммерциялық банктердің ақша қорлары; 

<variant>  Республикалық бюджет пен жергілікті бюджет; 

<variant>  Мемлекеттік емес кәсіпорындардың ақша қорлары; 

<variant>  Мемлекеттік емес сақтандыру ұйымдарының ақша қорлары; 

 

<question> Біржақты - өктем құқықтық реттеу әдісі: 

<variant>  Императивті сипатта болғандықтан екі жақтың тең құқықтық емес 

екендігін білдіреді; 

<variant>  Қатысушы екі жақтың заң жүзіндегі теңдігін белгілейді; 

<variant>  Екі кәсіпорын арасындағы қатынастарды реттейді; 

<variant>  Екі азаматтың арасындаңы қатынасты реттейді; 

<variant> Шетелдік кәсіпорын мен жеке меншік кәсіпорынның арасындаңы 

қатынастарды реттейді; 

 

<question> Қаржылық  қатынастар неден  пайда болады: 

<variant> Мемлекеттік ақша қаражаттарын қалыптастыру, бөлу және 

пайдалануды ұйымдастыру барысында; 
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<variant> Коммерциялық банктердің қызметі барысында; 

<variant> Шаруашылық субьектілерінің  қызметтері барысында; 

<variant> Мемлекеттік  кәсіпорындардың ќызметтері  барысында; 

<variant> Сақтандыру ұйымдарының ақша қаражаттарына байланысты пайда 

болады; 

 

<question> Қаржылық құқықтың құқықтық  реттеу  тәсілдері: 

<variant> Императивті жєне диспозитивті; 

<variant> Диспозивті; 

<variant> Императивті, 

<variant> Диспозитивті және тек кейбір жағдайларда, үкімет белгілеген 

реттерде ѓана императивті; 

<variant> Императивті және Президент  белгілеген жағдайларда  ғана 

диспозитивті; 

 

<question> Қаржы құқығының жүйесін: 

<variant> Ақша жүйесінің құқықтық негіздері, қаржыны басқару, жоспарлау, 

бақылау, бюджеттік, салықтық құқықтар құрайды; 

<variant> Материалдық обьектісі  айырбас процессіне қатысатын акциялар; 

<variant> Мемлекеттік өктем сипатта ұйымдастырушылық - құқықтар; 

<variant> Қаржылық қызмет процесстерін байланыстыратын материалдық – 

құқықтар жатады; 

<variant> Мемлекеттің қаржылық қатынастарды құқықтық реттеуінің 

нәтижесі; 

 

<question> Қаржылық құқықтық қатынастар субъектілеріне: 

<variant> Мемлекеттің біртұтас өзі; әкімшілік – аумақтық құрылымдар; 

мемлекеттің уәкілетті органдары; жергілікті мемлекеттік басқару органдары; заңды 

тұлғалар, жеке тұлғалар жатады; 

<variant> Заңды және жеке тұлға; 

<variant> Басқаруға байланысты  туындайтын мемлекеттің уәкілетті 

органдары; 

<variant> Жергілікті мемлекеттік басқару органдары; 

<variant> Тек жеке тұлға; 

 

<question> Қаржы құқығы: 

<variant> Өзіндік дербес құқық саласы; 

<variant> Әкімшілік құқықтың бір институты; 

<variant> Конституциялық құқықтың бір бөлімі; 

<variant> Азаматтық құқықтың бір институты; 

<variant> Бюджеттік құқықтың бір институты; 

 

<question> Диспозитивті тәсілге тән белгі: 

<variant> Екінші жақтың өз еркін  білдіруге құқығы бар 

<variant> Мемлекет шыңарған нормативті акт тараптардың барлық жүріс–

тұрысын реттеп береді; 

<variant> Тараптардың мемлекет белгілеген нұсқаулардан ауытқуына жол 

 берілмейді; 

<variant> Мемлекеттің нұсқауы мәжбүрлеу механизімімен қамтамассыз 

етілген; 
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<variant> Жүріс-тұрысты  таңдап алу мүмкіншілігі тек  маңызды емес 

мәселелерге байланысты болады; 

 

<question>  Қаржы құқығының қайнар көздері болып табылмайды: 

<variant> Сот Үкімдері; 

<variant> ҚР Парламентінің қаулылары; 

<variant> ҚР Үкіметінің актілері; 

<variant> Атқару билігі органдарының актілері; 

<variant> Маслихаттың актілері; 

 

<question>  Императивті  тәсілдің белгілері: 

<variant> Тараптардың мемлекет белгілеген нұсқауынан ауытқуына 

болмайды; 

<variant> Тараптардың құқықтары мен міндеттері екі негізде: нормативті акт 

және шарт негізінде қалыптасады; 

<variant> Қатынасқа түсуші екінші жақтың өз еркін білдіруге мүмкіндік бар; 

<variant> Нормативтік акт мемлекетке  тек құқықтар емес, міндеттер де 

жүктейді; 

<variant> Қатынасқа түсуші екі жақ бір-біріне тең болады; 

 

<question>  Қаржылық  құқықтың  реттеу әдістері: 

<variant> Иперативті, диспозитивті;  

<variant> Қаржылық – шартты әдіс, біржақты - өктем әдіс; 

<variant> Қаржылық – айналым әдіс, біржақты - өктем әдіс; 

<variant> Қаржылық – салық салу әдіс, біржақты - өктем әдіс;  

<variant> Қаржылық – шартты әдіс, біржақты – көпжақты әдіс; 

 

<question> Мына іс-қимылдың қайсысы «мемлекеттің қаржылық қызметіне» 

жатады:   

<variant> Мемлекеттің немесе мемлекеттің өкілетті органдарының 

әрекеттері;  

<variant> Коммерциялық банктердің ақшалай операциялары; 

<variant> Азаматтардың ақша-тауар, тауар-ақша процессіндегі әрекеттері; 

<variant> Шетелдік заңды тұлғалардың ақшалай операциялары; 

<variant> Кәсіпкерлік қызмет субьектілерінің ақшалай операциялары; 

 

<question>  Қаржылық қызметтің мақсаты: 

<variant> Қоғамдық әлеуметтік-экономикалық инфра-құрылымдарының 

ойдағыдай қызмет атқаруына қолайлы жағдайлар жасау; 

<variant> Мемлекеттік кәсіпорындарды ақшалай қамтамасыз ету; 

<variant> Азаматтарға ақшалай қызмет көрсету; 

<variant> Мемлекеттік органдарды ақшамен қамтамасыз ету; 

<variant> Шетел  азматтарына  аќшамен кµмек кµрсету; 

 

<question>  Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздері: 

<variant> ҚР Конституциясы жєне қаржылық заңдар; 

<variant> Қаржы Министрлігінің нормативтік актісі; 

<variant> Министрліктер  мен  ведомстволардың нормативтік актілері; 

<variant> Қаржылық-құқық шарттар; 
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<variant> Мемлекеттік банктер мен сақтандыру компанияларының 

нормативтік актілері; 

 

<question>  Қаржылық қызметтің басты қағидасы; 

<variant> Қоғамның мұқтаждығын әрқашан есепке алу; 

<variant> Тиімділік, ұтымдылық; 

<variant> Тұрақтылық, жүйелілік; 

<variant> Жоспарлылық; 

<variant> Қоғамның бақылауында болу; 

 

<question>  Мыналардың қайсысы қаржылық қызметке жатады: 

<variant> Аудиторлық қызмет(қаржылық бақылау); 

<variant> Коммерциялық банктің кредит беруі; 

<variant> Жеке кәсіпорынның жалақы беруі; 

<variant> Мемлекеттік кәсіпорынның транспорт құралын сатып алуы;  

<variant> Мемлекеттік органның арендаға ғимарат алуы; 

 

<question>  Еріксіз, бірақ қайтарылатын негізде ақша қаражаттарын жиыстыру 

әдісі болып табылмайды: 

<variant> Мәмілелерден түскен проценттер (мүлікті сату-сатып алу) 

<variant> Халықтың ақшаларын мемлекеттік банктерде сақтауы; 

<variant> Белгілі бір кәсіпкерлік түрімен айналысуға лицензия беру үшін 

алынатын алым; 

<variant> Баждар; 

<variant> Транспорт тіркеудегі алынатын алым; 

 

<question>  Қаржылық-құқықтық шарттың ең басты белгісі: 

<variant> Қаржылық-экономикалық қатынастардың құқықтық нысаны 

болып табылады; 

<variant> Азаматтық-құқықтық шарттардан өзгешелігі шамалы; 

<variant> Бір жағындағы әрқашан мемлекет немесе мемлекеттік өкілетті 

орган тұрады; 

<variant> Ол қаржылық қызметті жүзеге асырудың заңды жолы болып 

табылады; 

<variant> Тек екі жақтың теңдігіне  негізделген; 

 

<question>  Ақша қорларын қалыптастыру әдісіне мыналардың қайсысы 

жатады: 

<variant> Ақша қаражаттарын олардың иелерінен мәжбүрлі бірақ 

қайтарылмайтын түрде алу; 

<variant> Қаржыландыру, яғни ақша қаражаттарын бюджеттенбіржола, 

ақысыз түрде беру; 

<variant> Ақша қаражаттарын пайдалануды жоспарлау; 

<variant> Мемлекеттік жер, су, қазба байлықтарын ұйымдастыру; 

<variant> Мемлекеттік валюта  қорын қамтамасыз ету; 

 

<question>  Ақша қорларын бөлу әдісіне мыналардың қайсысы жатады: 

<variant> Қаржыландыру, яғни ақша қаражаттарын бюджеттен біржола, 

ақысыз түрде беру; 
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<variant> Эмиссия, айналымға жаңадан ақша немесе бағалы қағаздар 

шығару; 

<variant> Ақша қаражаттарын берудің қаржылық нормативтері мен шекті 

мөлшерін белгілеу; 

<variant> Ақшалай қорлардың пайдалану бағыттарын белгілеу; 

<variant> Ақша қаражаттарын ерікті және  қайтарылатын түрде жұмылдыру; 

 

<question>  Ақша қорларын пайдалануды ұйымдастыру әдісіне мыналардың 

қайсысы жатады: 

<variant> Ақшалай қорлардың пайдалану бағыттарын белгілеу; 

<variant> Кредиттеу (несиелеу), ақша қаражаттарын қайтарымды, ақылы 

негізде және белгілі мерзімге уақытша  пайдалануга беру; 

<variant> Ақша қаражаттарын ерікті және  қайтарылатын түрде жұмылдыру; 

<variant> Қаржыландыру, яғни ақша қаражаттарын бюджеттен біржола, 

ақысыз түрде беру; 

<variant> Қор ұстаушының (иесінің) өз коммерциялық қызметінен түскен 

табыстарын пайдалануы; 

 

<question>  Мемлекеттің қаржылық қызметінің формалары: 

<variant> Ақша қаражаттары қорларын қалыптастыру, бөлу және 

пайдалануды ұйымдастыру кезіндегі құқықтық нормаларды іс жүзінде қолданатын 

әрекеттері;  

<variant> Мемлекеттік қаржылық міндеттемелері бойынша есеп айырысу 

құралы;  

<variant> Ақшаларға тән функциялар және мемлекеттің ақша қорларына 

жұмылдыруына байланысты қазына жинақтау құралы; 

<variant> Қаржы жүйесіне кіретін жолдар мен тәсілдер; 

<variant> Қаржы құқығының институты; 

 

<question>  Мемлекеттік қаржылық қызметтің функцияларына жатпайды: 

<variant> Алимент төлеу; 

<variant> Бақылау функциясы; 

<variant> Мемлекеттік шараларды ақшамен қамтамасыз ету; 

<variant>  Ақша қаражаттарын  жұмылдыру; 

<variant>  Қадағалау функциясы; 

 

<question>  Ақша реформаларын жүргізу кезінде: 

<variant>  Нуллификация, деноминация, девальвация және ревальвация 

сияқты әдістер қолданылады; 

<variant> Бақылау функциясы; 

<variant>  Нуллификация әдісі; 

<variant>  Деноминация әдісі; 

<variant>  Дотациялық, эмиссиялық ,деноминация әдісі; 

 

<question>  Қаржылық  қызметті жүзеге асыратын ең басты 

мамандандырылған органдар: 

 <variant> ҚР Ұлттық Банкі, ҚР Қаржы министрлігі; 

<variant> ҚР Үкіметі; 

<variant>  ҚР мемлекеттік банктері; 

<variant>  Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия; 
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<variant>  Салық Комитеті; 

 

<question>  Мемлекеттік  қаржылық  қызметті жүзеге асыратын органдар 

қатарына  жатпайды: 

<variant>  ҚР Бас прокуроры; 

<variant>  ҚР Ұлттық Банкі; 

<variant>  ҚР мемлекеттік банктері; 

<variant>  Маслихаттар; 

<variant>  ҚР шетелдік қатысуы бар банктер; 

 

<question>  Мына мемлекеттік органның қайсысы ақша эмиссиянын  жүзеге 

асырады: 

<variant> ҚР Ұлттық Банкі; 

<variant> Кез келген банктер; 

<variant> ҚР Қаржы министрлігі; 

<variant> Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссия; 

<variant> ҚР Үкіметі; 

 

<question>  Жалпы ақша айналысы қалай бөлінеді:  

<variant>  Қолма қол ақшалар, қолма қолсыз ақшалар; 

<variant> Тұрақты ақшалар, тұрақсыз ақшалар; 

<variant>  Бос ақшалар, жиналған ақшалар; 

<variant>  Ортақ ақшалар, бөлек ақшалар; 

<variant> Банктегі ақшалар, қалтадағы ақшалар; 

 

<question>  Депозит бұл -   

<variant> Қаржылық-несиелік ұйымдарға  арнайы сақтауға тапсырылған 

ақша қаражаттары; 

<variant>  Қаржылық-несиелік, әкімшілік мекемелерге сақтауға тапсырылған  

ақша қаражаттары, асыл заттары мен қымбат киімдер; 

<variant> Мемлекеттің жұмсайтын белгілі бір мекемеге  тапсырған артық 

қағаз ақшалары;  

<variant> Есептесуде  қолданылатын, шетелдің ақша бірлігіндегі  несиелік 

және төлемдік құжаттары; 

<variant> Халықтың белгілі бір мекемеге сеніп тапсырған маңызды 

құжаттары; 

 

<question>  Айналымдағы  қағаз ақшалардың  құнсыздануы, сатып алу 

қабілетінің түсуі, мемлекеттің  өндірістік емес шығындарының көбеюі қалай аталады; 

<variant> Инфляция; 

<variant> Кемшілік;  

<variant> Дефицит; 

<variant>  Жоқшылық; 

<variant> Ауытқу; 

 

<question> Қағаз ақшалардағы, банкноттардағы, облигациялар  мен басқа да 

бағалы қағаздардағы  белгіленетін  баға немесе бағалы  қағаздардың облигациялардың 

өздері; 

<variant>  Купюра  

<variant> Монета 
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<variant>  Банкомат 

<variant>  Талон 

<variant> Чек 

 

<question> Ақша жүйесінің элементтеріне мыналардың қайсысы жатады:  

<variant> Купюра 

<variant> Ақшаларды эмиссиялау (шығару) тәртібі; 

<variant> Банкомат 

<variant> Талон 

<variant> Чек 

 

<question> Ақша бірлігі:  

<variant> Барлық тауарлардың бағасын өлшеу жөніндегі қызметті атқаратын 

және ұлттық валютаның аталымын көрсететін мемлекет тарапынан белгіленген ақша; 

<variant> Ұлттық валютаның  курсын, басқа елдердің валюталарымен 

салыстырғанда ресми түрде жоғарылату сипаты;  

<variant> Айырбастау арқылы ақшалардың құнын өзгерту және  массасын 

азайту; 

<variant> Елдердің валюталарымен салыстырғанда ресми түрде жоғарылату 

сипаты; 

<variant> Айналымнан құны жойылған ақшаларды алып тастап, онын 

орнына жаңа валюта енгізу; 

 

<question> Мемлекетіміздегі бірден – бір негізгі эмиссиялық орталық болып: 

<variant> ҚР Ұлттық Банкі; 

<variant> Сот билігі 

<variant> ҚР Қаржы министрлігі; 

<variant> ҚР  экономикалық және бюджетті жоспарлау агенттігі; 

<variant> Жергілікті атқарушы орган; 

 

<question> Валюталық операцияларды жүргізу барысында валюталық 

заңдардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында валюталық  бақылауды іске 

асыратын органдар: 

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан  

Республикасының Үкіметі  мен олардың агенттері; 

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен Екінші деңгейдегі 

 банктердің басшылары; 

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан 

Республикасының Президенті; 

<variant> Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Қазақстан 

Республикасының Президенті; 

<variant> Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі және Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы соты; 

 

<question> Валюталық жүйелер қанша түрге бөлінеді: 

<variant>  Үш 

<variant> Бес  

<variant> Екі  

<variant> Төрт  

<variant> Жеті  
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<question>  Валюталық жүйелер мынандай түрлерге бөлінеді: 

<variant> Ұлттық валюталық жүйе, дүниежүзілік валюталық жүйе; аймақтық 

немесе мемлекетаралық валюталық жүйе (бұл түрі ең бірінші қалыптасқан); 

<variant> Банктік валюталық жүйе, дүниежүзілік валюталық жүйе; 

<variant> Ұлттық валюталық жүйе, салықтық валюталық жүйе; 

<variant>Бюджеттік валюталық жүйе, дүниежүзілік валюталық жүйе; 

<variant> ұлттық валюталық жүйе, шекаралық валюталық жүйе немесе 

мемлекетаралық валюталық жүйе; 

 

<question> Валюта деп: 

<variant> Біріншіден, сол елдің ақша бірлігін; екіншіден, шетелдік 

мемлекеттердің ақша бірлігін; үшіншіден, халықаралық есептесу бірліктері және төлем 

құралдарын айтамыз; 

<variant> Тауар құнын айтамыз; 

<variant> Ұлттық заңдылықтармен немесе мемлекетаралық келісім 

шарттармен бекітілетін азаматтық қатынастарды ұйымдастыру және реттеу формасын 

айтамыз; 

<variant> Мемлекеттік және мемлекеттік емес заңды тұлғалардың ақша 

бірлігін айтамыз; 

<variant> Жеке және заңды тұлғалардың есептесу бірліктерімен төлем 

құралдарын айтамыз; 

 

<question> Төмендегілердің қайсысы ақша қорларын қалыптастыру мен 

бөлудің әдістеріне жатады: 

<variant> Ақша қаражаттарын олардың иелерінен мәжбүрлі бірақ 

қайтарылмайтын түрде алу; 

<variant> Қаржылық – шартты әдіс; 

<variant> Біржақты - өктем әдіс; 

<variant> Өндіру; 

<variant> Тұтыну; 

 

<question> Ақша айналысын қолдап отыру шарттары мен заңдары келесідей 

екі фактордың өзара әрекет етуімен анықталады: 

<variant> Шаруашылықтағы ақшаға тән, қажеттілік және айналым 

бюджеттерінің нақты түсуімен 

<variant> Аймақтық немесе мемлекетаралық валюталық; 

<variant> Дүниежүзілік валюталық; 

<variant> Жеке тұлғаларға қажетті ақшалардың нақты түсуімен; 

<variant> Заңды тұлғаларға қажетті ақшалардың нақты түсуімен; 

 

<question> Баға: 

<variant> Тауар құнының ақшалай көрінісі; 

<variant> Тауардың өндірісінде жұмсалатын еңбек жиынтығы; 

<variant> Мемлкеттің, кәсіпорынның немесе тұлғаның әлде бір мақсатқа 

арналған ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтар; 

<variant> Ақша белгілері, сондай–ақ, есептесуде  қолданылатын, шетелдің 

 ақша бірлігіндегі  несиелік  және төлемдік құжаттар; 

<variant> Ақша белгілері, сондай–ақ, есептесуде қолданылатын, шетелдің 

 ақша бірлігіндегі  несиелік  және төлемдік құжаттар; 
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<question> Ақша:  

<variant>  Сату -сатып алу  барысында  құндылық  шамасы  болып 

табылатын  және жалпыға  ортақ эквиваленттің  ролін  атқаратын, яғни,  барлық 

товарлардың  құнын білдіретін  емталл және  қағаз бегілер; 

<variant> Тауар құнының ақшалай көрінісі; 

<variant> Тауардың өндірісінде жұмсалатын еңбек жиынтығы; 

<variant> Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы; 

<variant> Мемлкеттің, кәсіпорынның немесе тұлғаның әлде бір мақсатқа  

арналған ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтар; 

 

<question> Валюталық монополия:  

<variant> Валюталық құндылықтармен мәміле жасау жөніндегі тек 

мемлекеттің құзырындағы нарықтық айрықша қатынастар мен халықаралық валюталық 

қордың талаптарына сәйкес шектелген құқық болып табылады; 

<variant> Тауар құнының ақшалай көрінісі; 

<variant> Тауардың өндірісінде жұмсалатын еңбек жиынтығы; 

<variant> Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасы; 

<variant> Мемлкеттің, кәсіпорынның немесе тұлғаның әлде бір мақсатқа  

арналған ақша қаражаты немесе материалдық құндылықтар; 

 

<question> Валюта аралық жүйе: 

<variant> Ұлттық заңдылықтармен немесе мемлекетаралық келісім 

шарттармен бекітілетін валюталық қатынастарды ұйымдастыру және реттеу формасын 

білдіреді;    

<variant> Валюталық операцияларды жүзеге асыруға байланысты 

қызметтерді лицензиялау; 

<variant> Резиденттердің тысқары жерлерден шетел валютасымен  беретін 

және алатын ссудалары (борыштары) мен кредиттерін тіркеу; 

<variant> Валюталық операцияларды, оның ішінде оның ішінде шетелдік 

валютамен жасалынатын операцияларды жүзеге асыруға хақы бар қаңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу; 

<variant> Қажеттілік және айналым ақшалардың нақты түсуі; 

 

<question> Ақшаның экономикалық категория ретіндегі негізгі 

функцияларының ең  бастысы: 

<variant> Төлем құралы; 

<variant> Қазынаны толтыру құралы; 

<variant> Құн өлшемі; 

<variant>  Айналым құралы; 

<variant> Дүниежүзілік аќша; 

 

<question> Қаржылық бақылау:  

<variant> Қаржы жүйесінің барлық буындарының ресурстарын жасау, бөлу 

және оларды пайдаланудың негізділігін тексеруге бағыттагған айрықшалықты қызмет; 

<variant> Тауар құнының ақшалай көрінісін реттейтін қызмет; 

<variant> Тауардың өндірісінде жұмсалатын еңбек жиынтығын бақылайтын 

қызмет; 

<variant> Сыртқы экономикалық қызметтің тауар номенклатурасын 

реттейтін қызмет; 
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<variant> Мемлкеттің  әлде бір мақсатқа арналған ақша қаражаты немесе 

материалдық құндылықтарды жоюды бақылайтын орган; 

 

<question> Қаржылық бақылаудың функциялары: 

<variant> Қаражаттардың жұмсалуын тексеру, қаржы жүйесінің барлық 

буындары бойынша мемлекеттік ресурстарға қаражаттарды жұмылдырудың уақтылығы 

мен толымдылығын тексеру, есеп және есептеме ережелерінің сақталуын тексеру; 

<variant> Ақша қорларын пайдалануды ұйымдастыру, валюта аралық 

жүйедегі теңдік, қаржылық ережелерді қамтамасыз ету;  

<variant> Қаржыдағы әлеуметтік мәселелерге байланысты ақшаны 

қалыптастыруды қамтамасыз ету, қайтарымсыз ақша бірлігін ұйымдастыруды бақылау; 

<variant> Қаражаттардың бөлінуін бақылауға байланысты жеке тұлғалардың 

уақтылығы мен толымдылығын тексеру; 

<variant> Ақшаның есептеме ережелерінің сақталуын тексеру; 

 

<question> Қаржылық бақылаудың қағидалары: 

<variant> Тәуелсіздік, объективтілік, анықтық, ашықтық, құзырлылық, 

жариялылық қағидаттары; 

<variant> Егемендік, объектілік, өкілдік, жүйелік, ашықтық, резервтік 

қағидаттары; 

<variant> Көтермелеу, ұсыныс жасау, объективтілік, анықтық, ашықтық 

қағидаттары  ; 

<variant> Құзырлылық, жариялылық, көркемдік қағидаттары; 

<variant> Тәуелділік, әдістемелік, құзыреттілілік, ақылық, анықтық, 

ашықтық қағидаттары; 

 

<question> Тәуелсіздік қағиадаты: 

<variant> Мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының жүргізіп жатқан 

бақылау іс  шарасының тәуелсіздігіне нұқсан келтіретін кез келген араласушылыққа 

жол бермеу; 

<variant> Бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік 

қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестікпен жүргізуге жол бермеу; 

<variant> Бақылау нәтижелері бойынша анықталған және құжаттармен 

расталған фактілер негізінде ғана шешімдер қабылдауға жол бермеу ; 

<variant> Банктік құжаттармен мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің 

өзге құжаттарымен растау; 

<variant> Бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы; 

 

<question> Жариялылық қағиадаты: 

<variant> Құпиялық режимін, қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын өзге құпияны қамтамасыз етуді ескере отырып, бақылау нәтижелерін 

жариялау; 

<variant> Бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік 

қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестікпен жүргізу; 

<variant> Бақылауды сапалы жүзеге асыруы үшін қажетті кәсіби білімдер 

мен дағдылардың жиынтығы; 

<variant>  Банктік құжаттармен мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің 

өзге құжаттарымен растау; 

<variant> Бақылау нәтижелерін баяндаудың айқындығы; 
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<question> Мемлекеттік қаржылық бақылау төмендегідей түрлерде жүзеге 

асырылады: 

<variant> Кешенді бақылау, тақырыптық бақылау, ыңғайласпа (үстеме) 

бақылау; 

<variant> Құпиялық бақылау, жариялық бақылау, тәуелсіздік бақылау; 

<variant> Жүйелік бақылау, әдістік бақылау, тақырыптық бақылау; 

<variant> Атқарушылық бақылау, басқарушылық бақылау, орындаушылық 

бақылау; 

<variant> Қауіпсіздік бақылау, сараптамалық бақылау, қадағалаушылық 

бақылау; 

 

<question> Ведомстволық қаржылық бақылау: 

<variant> Жеке министрліктің, ведомстваның өкілдіктері шегінде олардың 

жүйесіне кіретін шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы – шаруашылық 

қызметіне жүргізіледі; 

<variant> Мемлекеттік қаржылық бақылау стандарттарына қатаң 

сәйкестікпен жүргізу; 

<variant> Бақылауды сапалы жүзеге асыруы үшін қажетті кәсіби білімдер 

мен дағдылардың жиынтығын реттеу қызметін жүргізеді; 

<variant> Коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге құпияны қамтамасыз 

етуді ескере отырып, бақылау нәтижелерін жариялау; 

<variant> Банктік құжаттармен мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің 

өзге құжаттарымен растау; 

 

<question> Аудиторлық бақылау (аудит): 

<variant> Бұл кәсіпкерлік қызмет түрлерінің бірі – тәуелсіз аудиторлық 

ұйым мен кәсіпорын, компания, банк, сақтандыру компаниясы иесінің 

(меншіктенуінің) жасаған келісімшарт (контакт) негізінде қаржы – шаруашылық 

қызметінің жай – күйін тексеру;  

<variant> Бақылауды Қазақстан Республикасының заңнамасына, мемлекеттік 

қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестікпен жүргізу; 

<variant> Құпиялық режимін, қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын өзге құпияны қамтамасыз етуді ескере отырып, бақылау нәтижелерін 

жариялау; 

<variant> Банктік құжаттармен мемлекеттік қаржылық бақылау объектісінің 

өзге құжаттарымен растау; 

<variant> Мемлекеттік қаржылық бақылау төмендегідей түрлерде жүзеге 

асырылады: 

 

<question> Аудиторлық бақылау (аудитмің) негізгі мақсаты: 

<variant> Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржы – шаруашылық 

қызметінің жай – күйін тексеру; 

<variant> Жоспарлы тапсырмалардың орындалу, сақталымдылығын тексеріс 

жұмысының мән – жайын бақылау; 

<variant> Қаржылық бақылауды бюджеттерді және олардың атқарылуы 

туралы есепті қарау және бекіту үрдістерін жүзеге асырады; 

<variant> Халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру; 

<variant> Салықты төлеуден жалтаруға байланысты қылмыстардың, 

экономика мен қаржы саласындағы өзге қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 

алдын алу, оларды анықтау, жолын кесу, ашу, және тексеру; 
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<question> Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің комитеттері: 

<variant> Қазынашылық комитеттері; 

<variant> Есептілік және статистика департаменті; 

<variant> Мемлекеттік активтерді басқару әдіснамасы департаменті; 

<variant> Заң қызметі департаменті; 

<variant> Қадрлық қамтамасыз ету және құжат айналымы департаменті; 

 

<question> Қазіргі кезде қаржылық бақылаудың мынандай әдістері 

пайдаланылады: 

<variant> Тексеріс, инспексия, қадағалау, тексеру, қарап шығу, қаржы 

жоспарларының жобаларын, өнімдерді, қаржы – шаруашылық қызметі туралы 

есептерді қарау, баяндамаларды тыңдау әдістері; 

<variant> Билік ету, шартты әдіс, диспозитивті әдіс, императивті әдіс; 

<variant> Тексеріс, инспексия, диспозитивті әдіс, императивті әдіс; 

<variant> Билік ету, шартты әдіс, диспозитивті әдіс, қаржы жоспарларының 

жобаларын қарау әдісі ; 

<variant> Диспозитивті әдіс, қаржы жоспарларының жобаларын қарау, 

өнімдерді, қаржы – шаруашылық қызметі туралы есептерді қарау, баяндамаларды 

тыңдау әдістері; 

 

<question> Қаржылық құқық бұзушылықтың белгісі: 

<variant> Құқыққа қайшылығы;  

<variant> Құқықтық тәсіл; 

<variant> Құқықтық бақылау; 

<variant> Құқықтық жоспарлары; 

<variant> Құқықтық есептілік 

 

<question> Қаржылық құқықтық заңды  жауапкершілік түрлері: 

<variant> Қаржылық – құқықтық, әкімшілік – құқықтық, қылмыстық – 

құқықтық; 

<variant> Қаржылық – еңбектік, қаржылық – азаматтық, қаржылық – 

құқықтық; 

<variant> Қаржылық – бюджеттік, қаржылық – азаматтық, қаржылық – 

құқықтық; 

<variant> Қаржылық – бюджеттік, қаржылық – сақтандыру, қаржылық – 

құқықтық;  

<variant> Қаржылық – салықтық, қаржылық – сақтандыру, қаржылық – 

бактік; 

 

<question> Заңды жауапкершіліктің субъектілері: 

<variant> құқық бұзған, заңда көрсетілген жасқа жеткен, есі дұрыс тұлға 

<variant> құқық бұзған, әрекет қабілеттілігі шектелген тұлға 

<variant> 16 жасқа толған, әрекет қабілеттілігі жартылай тұлға  

<variant> құқық қабілетті кез келген тұлға 

<variant> құқық бұзған кәмелетке толмаған тұлға 

 

<question> Қаржылар туралы жоғарғы заң күші бар нормативті акті 

шығаратын орган: 

<variant> ҚР Парламенті; 
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<variant> ҚР Қаржы министрлігі; 

<variant> ҚР Үкіметі; 

<variant> ҚР Президенті; 

<variant> ҚР Экономика жєне бюджеттік жоспарлау министрлігі; 

 

<question> Салықтық қатынастарда тікелей уәкілетті органдар қатарына 

жатады: 

<variant> Салық комитеті; 

<variant> Қ Р Президенті ; 

<variant> Қ Р Үкіметі; 

<variant> Қ Р Парламенті; 

<variant> Қ Р Қаржы министрлігі; 

 

<question> Ішкі бақылау жөніндегі орталық уәкілетті орган: 

<variant> Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау функцияларын жүзеге 

 асыратын орталық атқарушы орган; 

<variant> Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау нысанын жүзеге асыратын 

 атқарушы билік органы; 

<variant> Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыратын 

жергілікті орган; 

<variant> Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылауды жүзеге асыратын ең 

жоғарғы атқарушы билік органы; 

<variant> Ішкі мемлекеттік қаржылық бақылау функциясын жүзеге 

асыратын алқалы орган; 

 

<question> Қаржылық-құқықтық норманың санкциясына тән емес белгі: 

<variant>  Олар материалдық сипатында болады; 

<variant>  Үнемі ақшалай сипатта болады; 

<variant>  Мемлекеттік қаржылық қызметін жүзеге асыру барысында 

туындайды; 

<variant>  Басым көпшілік жағдайларда императивтік сипатта болады; 

<variant>  Олар мемлекет үшін де құқықтар мен міндеттерді белгілейді; 

 

<question> Мемлекеттік бюджеттік қатынастарды реттеу саласындағы 

құрылымын: 

<variant>   ҚР Президенті, ҚР Парламенті, ҚР Үкіметі, Экономикалық 

жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган және т;б; құрайды; 

<variant>  ҚР Президенті, ҚР Парламенті, ҚР Үкіметі, Қ Р Прократурасы; 

<variant>  ҚР Прократурасы, Сот, Қ Р Парламенті құрайды; 

<variant>  ҚР Прократурасы, ҚР Президенті, Қ Р экономикалық және 

қылмысқа карсы күрес туралы депортамент; 

<variant>  Салалық және функционалдық құзыретті органдар құрайды; 

 

<question> Қазақстан Республикасының Президенті бюджеттік қатынастарды 

реттеу саласында: 

<variant>  Республикалық бюджетті әзірлеу және оның атқарылуы туралы 

есеп беру тәртібін айқындайды; Республикалық бюджет комиссиясын құрады, ол 

туралы ережені бекітеді, оның құрамын айқындайды және т;б; 

<variant>  Жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу тәртібін айқындайды; 

<variant>  Парламентке жылдық қаржылық есепті даярлайды; 
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<variant>  Республикалық бюджетті, сондай-ақ  Республикалық бюджетке 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді; 

<variant>  Тиісті қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы, 

бюджетке өзгерістер мен толытырулар енгізу туралы заңдардың жобаларын әзірлейді; 

 

<question> Қазақстан Республикасының Парламенті бюджеттік қатынастарды 

реттеу саласында 

<variant>  Республикалық бюджетті, сондай-ақ  Республикалық бюджетке 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекітеді; 

<variant>  Жергілікті бюджеттердің жобаларын әзірлеу тәртібін айқындайды; 

<variant>  Қазақстан Респуьбликасының Ұлттық қорын қалыптастыру және 

пайдалану туралы есептерді бекітеді; 

<variant>  Республикалық бюджетті әзірлеу және оның атқарылуы туралы 

есеп беру тәртібін айқындайды; Республикалық бюджет комиссиясын құрады, ол 

туралы ережені бекітеді, оның құрамын айқындайды және т;б; 

<variant>  Тиісті қаржы жылына арналған Республикалық бюджет туралы, 

бюджетке өзгерістер мен толытырулар енгізу туралы заңдардың жобаларын әзірлейді; 

 

<question> Бюджет жүйесінің қағидаттары: 

<variant>  Бiрлiк принципi,  дәйектiлiк принципi, реалистiк принципi, 

толықтық принципi; 

<variant>  Анықтылық принципi, ашықтық принципi, реалистiк принципi, 

толықтық принципi; 

<variant>  Бiрлiк принципi, дәйектiлiк принципi, ыңғайласпа принципi; 

<variant>  Толықтық принципi,  қалыптылық принципi, реалистiк принципi, 

тексеру принципi;  

<variant>  Қалыптылық принципі, нақтылық принципі, жүйелік принципі; 

 

<question> Бюджеттің қалыптасуы,  бекітілуі және орындалуын есепке алу 

қандай валютада жүргізіледі; 

<variant>  ҚР Ұлттық валютасында; 

<variant>  АҚШ долларымен; 

<variant>  ҚР Ұлттық  валютасында және Парламенттің шешімі бойынша 

АҚШ долларында; 

<variant> ҚР Ұлттық валютасында жєне ҚР Ұлттық Банкі анықтаған шетел 

валютасында; 

<variant>  ҚР Ұлттық  валютасында және  ҚР Президенті анықтаған 

жағдайлар  бойынша шетел валютасында; 

 

<question> Заң актісімен белгіленген, бюджетті дайындау, қарау, бекіту, 

орындау, оның орындалуына бақылауға байланысты мемлекеттік органдардың қызметі: 

<variant>  Бюджеттік процедура деп аталады; 

<variant>  Бюджеттік бағдарлама деп аталады; 

<variant>  Бюджеттік жіктелу деп аталады; 

<variant>  Бюджеттік сұраныс деп аталады; 

<variant>  Бюджеттік алым деп аталады; 

 

<question> Бюджетті жасау, қарау,бекіту, атқару және атқарылуын бақылау 

жөнінде билік пен басқару органдарының заңмен реттелген қызметі: 

<variant>  Бюджет үрдісі /процесі/; 
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<variant>  Бюджет механизмі; 

<variant>  Бюджет саясаты; 

<variant>  Бюджет жүйесі; 

<variant>  Бюджет сыныптамасы; 

 

<question> Бюджетте шығыстардың кірістерінен асып кетуі: 

<variant>  Бюджет дефициті деп аталады; 

<variant>  Бюджет профициті деп аталады; 

<variant>  Бюджеттік жіктелу деп аталады; 

<variant>  Үкіметтің қарызы деп аталады; 

<variant>  Ресми гранттар деп аталады; 

 

<question> Республикалық бюджет қаражаттарының жұмсалуы: 

<variant>  Сот жүйесінің қызметің қаржыландыруға бағытталады; 

<variant>  Әскери қызметке  тіркеу  жєне шақыру жөніндегі  шараларға 

арналады; 

<variant>  Жергілікті атқарушы  органдардың борыштарына қызмет 

көрсетуге  жұмсалады; 

<variant>  Тұрғын үй бағдарламасына жұмсалады; 

<variant> Мектепке дейінгі, жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта, 

қосымша орта жєне кєсіптік орта білім беруге арналады; 

 

<question> Жергілікті бюджеттерден қаражаттардың жұмсалуы: 

<variant>  Жер қойнауын пайдалуды қаржыландыруға; 

<variant>  Жоғарғы білімді қаржыландыруға; 

<variant>  Көші-қон саласындағы қызметті; 

<variant>  Гидрометеорологиялық мониторингті қаржыландыруға; 

<variant>  Арнайы экономикалық аймақтарды дамыту жөніндегі 

бағдарламаларды қаржыландыруға жұмсалады; 

 

<question> Республикалық бюджеттен қаржыландыруға жатпайды: 

<variant>  Іргелкі жєне қолданбалы ғылыми қызмет; 

<variant>  Әділет саласындағы қызмет; 

<variant>  Қорғаныс жєне қауіпсіздік; 

<variant>  Халыққа тегін медициналық қызмет көрсетудің кепілді көлемі; 

<variant>  Қаржы және салық қызметі; 

 

<question> Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, мемлекеттік 

бюджетке төленетін міндетті төлемдердің түрлеріне келесілер жатады:  

<variant>  Салықтар, баждар, алымдар, төлемдер; 

<variant>  Салықтар, алымдар, төлемдер, баждар, заңдар, несиелер; 

<variant>  Салықтар, төлемдер, заңдар, несиелер; 

<variant>  Баждар, салықтар, төлемдер, қарыздар; 

<variant>  Салықтар, қарыздар, баждар, алымдар; 

 

<question> Министрліктердің, ведомстволардың, басқа да атқару  

органдарының қаржылық жоспарлары; 

<variant>  Мемлекеттің кіріс және шығыс балансы; 

<variant>  Бюджеттік ұйымдардың сметалары; 

<variant>  Мемлекеттік шаруашылық субьектілердің қаржылық жоспарлары; 
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<variant>  Мемлекеттік емес ұйымдардың кіріс және шығыс балансы; 

<variant>  Ведомстволардың,министрліктердің, басқа да атқару 

органдарының қаржылық жоспарлары; 

 

<question> Бюджеттің кезең дегеніміз не: 

<variant>  Бюджеттік процесстің барлық сатыларын қамтитын уақыт бөлігі; 

<variant>  Бюджеттің жобасын жасау кезіндегі уақыт бөлігі; 

<variant>  Бюджеттің атқарылу сатысын  қамтитын уақыт бөлігі; 

<variant>  Бюджеттің жобасын қарастыру кезіндегі уақыт бөлігі; 

<variant>  Бюджетті бекіту кезіндегі уақыт бөлігі; 

 

<question> Бюджеттік жыл дегеніміз не: 

<variant>  Бюджеттің орындалу сатысын қамтитын уақыт; 

<variant>  Бюджеттік процесстердің  барлық  сатыларын қамтитын уақыт; 

<variant>  Бюджеттің бекітілу сатысын  жєне қорытынды жасау сатысын 

қамтитын уақыт бөлігі; 

<variant>  Бюджеттің жобасын жасау жєне оны қарау сатысын қамтитын  

уақыт бөлігі; 

<variant>   Бюджеттің атқарылуына есеп беру жөніндегі уақыт бөлігі; 

 

<question> Жергілікті өкімет органдарына немесе шаруашылық жекелеген 

салаларына берілетін бюджеттік қаржы жәрдемнің бір түрі қалай аталады; 

<variant>  Субсидия; 

<variant>  Субвенция; 

<variant>  Индосамент; 

<variant>  Дотация; 

<variant>  Дебитор; 
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