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Ұсынылып отырған оқулықта корпоративтік қаржының базалық
тұжырымдары баяндалып, қазіргі уақыттағы корпорация қаржысын
ұйымдастыру ерекшеліктері, функциялары, қаржы категориясының мәні,
маңызы ашылып, қаржы-кредит шешімдерін қабылдау кезіндегі қаржыэкономикалық есептердің математикалық негіздері келтірілген.
Корпоративтік қаржы – арнаулы курс және корпорация қаржысының
маңызын зерделейтін бұл пәннің мақсаты – қаржылық категорияларды,
ұғымдарды, терминдерді ұғып алу, олардың әлеуметтік-экономикалық
үдерістегі орны мен рөлін білуде студенттердің теориялық және практикалық
жағынан әзірлігін қамтамасыз ету.
Оқулық қаржы мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге,
магистранттарға, сондай-ақ осы пәннен сабақ беретін оқытушыларға
арналған.
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Жақсы теориядан пайдалы еш нәрсе жоқ
Кирхгоф Роберт
КІРІСПЕ
Нарықтық қатынастардың қалыптасуы еліміздегі экономика саласының
көптеген дәстүрлі мағыналы бөлігін барынша өзгертіп қоймай, оны жаңа
бағытқа
дамытудың қажеттігін көрсетті. Соңғысының ішіне сөзсіз
корпорация қаржысы енеді, өйткені соңғы жылдары отандық
кәсіпорындарды қайта құрудың негізгі үрдісі корпоративтік (акционерлік)
меншіктілік нысанының қалыптасуы мен дамуына байланысты болды. Ірі
корпоративтік құрылымдарда, атап айтқанда қаржы-өнеркәсіптік топтарда
және холдингтерде капиталдың шоғырлануы олардың қаржылық
ресурстарын орталықтандыруды басқару үшін жағымды жағдай жасауға
және қаржы нарығынан капиталды жұмылдыруға қазіргі әдістерді
пайдалануға жағдай тудырады.
Сондықтан болар нарықтық экономикасы дамыған елдерде тұрақты
экономикалық ынтымақтастық және бәсекелестік өздеріне көптеген шағын
және орта компанияларды қосып алған ірі сатылас біріктірілген құрылымдар,
корпоративтік бірлестіктер, холдингтердің көмегі арқылы қамтамасыз
етілуде.
Корпоративтік
қаржының
қаржылық
менеджменттен
негізгі
айырмашылығы оның белгілі бір экономикаға қатыстылығы және нарыққа
бағдарланғандығы болып табылады. Яғни, ағымдағы кезеңде корпоративтік
қаржыны қолдану кәсіпорындар үшін тиімді және пайдалы болып табылады.
Осы айтылғандарға байланысты, қаржы мамандығында оқитын студенттерге
корпорация қаржысын оқытудың маңыздылығы артта түсуде.
Соңғы жылдары корпоративтік қаржы проблемаларымен байланысты
көптеген шетелдік ғалым-экономистердің еңбектері, монографиялары және
отандық ғалымдардың оқулық-әдістемелік құралдары басылымдарда жарық
көруде. Корпоративтік қаржы пәні бойынша мемлекеттік тілде практикалық
сабақ жүргізуге арналған оқу-әдістемелік құралдардың және есептер
жиынтығының әлі де болса жетіспеушілігі байқалады. Бұл оқулық осы
олқылықтың орнын толтыруға септігін тигізеді деген ойдамыз.
Ұсынылған оқулықтың көп мағыналы атқарымдық мәні бар. Оқулықтың
бөлімдері жекелеген тақырыптардың
негізгі жағдайларын
қысқаша
баяндауға арналған және қаржы мамандығында оқитын бакалавриат пен
магистранттар үшін әдістемелік құрал болып есептеледі. Оқулық
тақырыптарының материалдарын ойдағыдай игеру мақсатымен әр тараудың
соңынан өзін-өзі тексеру сұрақтарының тізбесі берілген.
Оқулық кәсіпорынның қаржы теориясының кең курсын қамтиды, оның
ішінде қаржыны басқарудың ажырамас бөлігі болып табылатын қаржылық
6

есептің математикалық негіздері, корпорация табыстары, оларды жоспарлау
және пайдалану, негізгі және айналым активтері, меншікті және қарыз
капиталдарын басқару және бақылау, корпорация капиталының құрылымын
және құнын анықтау, капитал құрылымын оңтайландыру, корпорацияның
қаржылық жағдайын бағалау, сонымен қатар банкроттықтың пайда
болуының қаржылық себептерімен байланысты қаралған тақырыптардың
сұрақтары өз деңгейінде ашылған. Бірақ практикасыз теорияның мәні
болмайды. Практикалық материалдарды жетілдіру және жақсы меңгеру үшін,
әр бөлімінің соңында нақты дәріс кешеніне сәйкес тапсырмалар жиынтығы,
өзін-өзі бақылау үшін сұрақтар және тест сұрақтарының кешені мен іскерлік
ойындар ұсынылған.
Ұсынылған оқулық - қаржылық менеджментті әрі қарай зерделеу үшін
қажетті басылым.
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1-тарау. Корпоративтік қаржының теориялық негіздері
1.1. Корпорация қаржылары: мәні, функциялары және
міндеттері.
1.2.
Корпоративтік қаржының жалпы әдіснамалық қағидаттары.
1.3.
Корпоративтік
қаржының
негізгі
теориялық
тұжырымдамалары.
1.4.
Корпоративтік
қаржының
заманауи
теориялары.
1.1. Корпорация қаржылары: мәні, функциялары және міндеттері
Кәсіпорын (корпорация) қаржыларының мәнін түсіну үшін қаржы
ұғымын түсіну қажет.
Экономикалық категория ретіндегі қаржының мазмұнын құрайтын
қатынастардың өзгешелігі - олардың көрінісінің әрқашан ақшалай
нысанының болатындығында. Сондықтан қаржылық қатынастардың ақшалай
нысаны – қаржының маңызды белгісі. Қаржылық қатынастар өзінің негізінде
ұдайы өндірістік қатынастар болып табылады. Қаржылық қатынастардың
ұдайы
өндірістік сипаты экономикалық категория ретіндегі олардың
айрықша белгісі.
Қаржының нақтылы жұмсауға арналған түрлі мақсатты ақшалай
ресурстардың қозғалысында көрінуі оның ерекше белгісі болып табылады.
Нақтылы жұмсауға арналған мақсатты ақшалай-қаржылық ресурстар
және қорланымдар қоғамдық өндіріс қатысушыларының барлығында,
өндірістік емес сферада қаржылық әдістердің көмегімен жасалады. Әдістер
қаржылық қатынастарда іс-әрекеттің амалдары ретінде директивалық
қажетті, сөзсіз болатын, міндетті сипатты игеріп алады, бұл экономиканы
реттеудің қажеттігімен және қоғамдық дамудың мақсаттарына арналған
ақшалай ресурстарды пайдаланудың көлемдері мен бағыттарын алдын ала
қарастыру қажеттілігімен байланысты болады.
Қаржылық ресурстардың бүкіл ақшалай қаражаттардан бөлініп тұратын
ерекшелігі сол, олар экономиканы басқарудың барлық деңгейлерінде
ақшалай нысандағы құнның біржақты қозғалысының негізінде жасалады.
Қаржының қатысуынсыз қоғамдық өнімнің жеке бөліктерге бөлінуі
мүмкін емес. Қаржы қоғамдық өнімді жасау мен пайдалану арасындағы
байланыстырушы буын болып табылады.
Қаржының мәні оның маңызды болып табылатын сандық жағында емес,
бұл категорияның жұмыс істеуі тек оған тән функцияларды орындау кезінде
пайда болатын қоғамдық қатынастардың мазмұнында ашылады. Мұндай
тәсілдемеде қаржы дегеніміз - бұл шаруашылық жүргізуші субъектілерде
және мемлекетте ақшалай табыстарды, қорланымдарды және қорларды
қалыптастыру және пайдалану жолымен олардың сан алуан мұқтаждықтарын
қанағаттандыру үшін қоғамдық өнімді жасау және оның құнының
қозғалысын қамтамасыз ететін ұдайы өндіріс үдерісінде пайда болатын
экономикалық қатынастар.
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Сонымен жоғарыда айтылғандардың негізінде қаржыға мынадай
түсініктеме беруге болады: қаржы – бұл: 1) ақшалай қорларды жасау, бөлу,
қайта бөлу және пайдалану үдерісіндегі қатынастарды бейнелеп көрсететін
экономикалық категория; 2) ақшамен айналысу және оны басқару
практикасы; 3) қандай да бір жобаға қатысатын капитал; ең алдымен жаңа
істі бастау үшін алынатын капитал.
Қаржы – өндірістік категория, өйткені ол өндіріс үдерісінде өндірістік
капиталдың толық айналымына қызмет көрсетеді және бұл үдеріске белсенді
ықпал етеді.
Материалдық
өндіріс
сферасының
шаруашылық
жүргізуші
субъектілерінің қаржысы қаржы жүйесінің негізін құрайды, материалдық
өндірісте нақты өнім – қоғамның қаржылық ресурстарының негізгі көзі
жасалынатындықтан, ол қаржы жүйесінің бастапқы буыны болып табылады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысының біршама екі дербес
қосалқы буыны болады:
1)
материалдық өндіріс сферасының (нақты сектордың) шаруашылық жүргізуші субъектілерінің қаржысы;
2)
өндірістік емес сфераның (қызметтер сферасының) ұйымдары мен
мекемелерінің қаржысы.
Өндіріс сферасының қаржылары өндірістік компанияларда, фирмаларда,
корпорацияларда,
шаруашылық
қызметті
ұйымдастырудың
басқа
нысандарында орталықтандырылмаған ақшалай қорларды қалыптастыру мен
тиімді пайдаланудың, сондай-ақ қаражаттарды аталған шаруашылық жүргізуші
субъектілердің жоғарғы органдарының мақсатты және резервтік қорларына
орталықтандырудың мәселелерін шешеді.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы – бірыңғай қаржы
жүйесінің құрамды бөлігі және айрықша сферасы болып табылады, оның
орталықтандырылмаған бөлігін құрайды.
Сөйтіп, Қазақстан Республикасында қаржы жүйесінің құрамы қаржылық
қатынастардың біршама дербес мына буындарынан тұрады:

ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІ

ң

Кәсіпорындарды
қаржысы

Жалпымемлекеттік
қаржы

Үй
шаруашылықтарының
қаржысы

Қаржылық қатынастардың алғашқы буыны жалпымемлекеттік, яғни
орталықтандырылған қаржыларға жатады және макродеңгейдегі экономика
мен әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін пайдаланылады. Шаруашылық
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жүргізуші субъектілердің қаржысы, үй шаруашылықтарының қаржысы
орталықтандырылмаған қаржыларға жатады және микродеңгейдегі
экономика мен әлеуметтік реттеу, ынталандыру үшін пайдаланылады.
Қаржылық қатынастар өзінің экономикалық табиғаты жөнінен бөлгіштік
қатынастар болып табылады, оның үстіне құнды бөлу ең алдымен
субъектілер бойынша жүзеге асырылады. Сондықтан қоғамдық өндірістегі
субъектілердің рөлі қаржылық қатынастар жіктемесінің алғашқы объективті
белгісі ретінде көрінеді.
Қоғамдық қатынастардың иерархиясында ақшалай қатынастар
экономикалық қатынастарға жатады, ал бұл қатынастар өз кезегінде қоғамдық
қатынастар жүйесінің айқындаушы бөлігі – өндірістік қатынастарға
кіріктіріледі. Бұдан қаржылық қатынастар – өндірістік қатынастардың бір
бөлігі, яғни базистік қатынастар болып табылады деуге болады.
Қаржылық қатынастар қаржылық мүдделер жайында, негізінде –
ақшалай тұлғаланымда, ақшалай өлшенімде ортақтастырылған қатынастар
субъектілерінің материалдық мүдделері жайында пайда болады.
Өндірістік қатынастар тауарларды, игіліктерді және қызметтерді
қоғамдық өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну үдерісінде қалыптасады, бұл
тауарлар, игіліктер және қызметтер осы үздіксіз жалғасып жататын төрт
стадияның (фазаның) өзара байланысы және өзара тәуелді үйлесімі ретіндегі
ұдайы өндірісті сипаттайды.
Ұдайы өндіріс стадиялары қоғамдық өндіріс үдерісінің қатысушылары
арасында тауарлық қатынастардың болуын айқындайды, өйткені өндірілген
өнімдер сатып алуға-сатуға жататын тауарлар ретінде болады: өнім оны
тұтынудан бұрын айырбастау және бөлу стадияларынан өтеді. Бұл ретте
материалдық өндіріс қатысушыларының ғана емес, қоғамдық қатынастардың
барлық қатысушыларының қажеттіліктері мен мүдделері қанағаттандырылуы
тиіс.
Сөйтіп, жалпы қоғамдық өнімнің құны мақсатты арналымдар мен
субъектілер бойынша бөлініп, олардың әрқайсысы өндірілген өнімдегі өзінің
үлесін алуы тиіс.
Өз кезегінде тауарлық қатынастардың болуы экономикалық агенттердің
еңбегін
бөлу
қажеттігінен
барып
шығатындықтан,
бұл
олар
мамандандырылған еңбектің, орындалатын қызметтердің нәтижелерімен,
олардың саны мен сапасына сәйкес түрлі өндірілетін игіліктермен
айырбасталуы тиіс.
Шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржысы өндірістің барлық
стадияларымен және өндірілген өнімді өткізумен етене байланысты, бұл
олардың өндіріс тиімділігін қамтамасыз ете отырып, осы үдерістерге
шынайы әсер етуіне жағдай жасайды. Шаруашылық жүргізуші субъектілер
қаржысының болуы, тұтас алғанда мемлекеттің қаржысы сияқты, тауарақшалай қатынастардың өмір сүруімен және экономикалық заңдардың ісәрекетімен байланысты. Тауар-ақшалай қатынастар еңбектің қоғамдық
бөлінісімен, меншіктің түрлі нысандарымен алдын ала анықталған.
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Жекелеген тауар өндірушілер мен қызмет өндірушілер өз еңбегінің
нәтижелерін, өнімдерін, қызметтерін тауардың құнын бейнелеп көрсететін
бағалар бойынша ақшаға сатып алу-сату жолымен айырбастайды.
Жиынтығында бұл қатынастар тауар-ақшалай қатынастар болып табылады.
Шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы ақшалай нысанда
ұлғаймалы ұдайы өндіріс үдерісінің негізгі жақтарын білдіреді және
экономикалық заңдардың талаптарына сәйкес оны жүзеге асыруға септігін
тигізеді. Ол ұлттық шаруашылықты одан әрі дамытуға қажетті ақшалай
табыстар мен қорланымдарды жасау, бөлу және пайдалану үшін
қолданылады. Бұл даму ұлттық шаруашылықты басқару жүйесінің маңызды
экономикалық тетігі, экономиканы қайта құрудың қуатты құралы болып
табылатын шаруашылық жүргізуші субъектілердің берік әрі жақсы
қалыптасқан қаржыларынсыз мүмкін емес. Өндірістік қатынастардың бір
бөлігі ретінде олар басқа өндірістік қатынастардың жиынтығында ұлттық
шаруашылықты басқарудың төменгі буындарының шаруашылық қызметінің
тиімділігіне тікелей әсер етеді.
Шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы өзіне қоғамдық
пайдалы қызметтің сан алуан сфераларында өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы,
құрылыс, көлік, жабдықтау-өткізу (делдалдық), сауда, дайындау, геологиялық
барлау, жобалау қызметін, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету, байланыс,
тұрғын үй-коммуналдық қызметтерін, түрлі қаржылық-кредиттік, сақтық,
ғылыми, білім, медициналық, ақпараттық, маркетингтік және басқа
қызметтерді жүзеге асыратын кәсіпорындардың, фирмалардың, қоғамдардың,
ассоциациялардың, салалық министрліктер мен басқа шаруашылық
органдарының, шаруашылықаралық, салааралық, кооперативтік ұйымдардың,
мекемелердің қаржыларын кіріктіреді.
Сөйтіп, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы деп өнім
(жұмыс, қызметтер) өндіріп, сату кезінде қаржылық ресурстарды (өнімді,
жұмысты, қызметтерді өткізуден түсетін түсім-ақша; кәсіпорынның жалпы
және таза табыстары) жасаумен, бөлумен және пайдаланумен байланысты
экономикалық (қаржылық немесе ақшалай) қатынастарды айтады.
Корпорация
қаржыларының
функциялары
жалпы
қаржы
функцияларымен бірдей, яғни ұдайы өндірістік, бөлу және бақылау
функцияларын орындайды.
Қаржыға қатысты функция осы экономикалық категорияға тән қызмет
тобын, мәннің іс-қимылдағы көрінісін, сапаның өзіне тән категориялары
кескінінің айрықша әдістерін білдіреді. Функцияда категорияның қоғамдық
арналымы бейнелеп көрсетіледі, оның экономикалық табиғаты ашылады.
Қазіргі уақытта қаржының бөлгіштік және ұдайы өндірістік тәрізді екі
тұжырымдамасы танылып отыр.
Бірінші тұжырымдаманың жақтаушылары қаржы қоғамдық өндірістің
екінші стадиясында – ақшалай нысандағы қоғамдық өнімнің құнын бөлу
үдерісінде пайда болады, қаржының бөлгіштік сипаты оның іс-әрекет етуінің
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ерекшелігін көрсетеді деп санайды. Бұл тұжырымдамаға сәйкес қаржы екі
функция орындайды: бөлу және бақылау.
Бөлгіштік функцияның көмегімен жалпы (жиынтық) қоғамдық өнім мен
оның аса маңызды бөлігі – ұлттық табыс, сондай-ақ ұлттық байлықтың бір
бөлігі (мысалы, айналым қаражаттарын, мемлекеттік мүлікті сату
операцияларын шығарып тастағанда) бөлінеді және қайта бөлінеді.
Ұдайыөндірістік тұжырымдама жақтаушыларының қаржының мәнін
осылайша кеңінен ұғынуына сәйкес олар қаржыға мына функцияларды
береді:
1) ұдайыөндірістік функция;
2) бақылау функциясы.
1) ұдайыөндірістік функция – қаржылық ресурстарда жүзеге асырылған
құнның ұдайы жаңғыртылуы және қоғамдық ұдайы өндіріс үдерісін осы
ресурстармен қамтамасыз ету. Қаржылық ресурстардың ұдайы жаңғыртылуы
деп оларды қалыптастыруды, бөлуді және пайдалануды түсінген жөн.
2)
бақылау функциясы
Қаржының бұл функциясы экономикалық категория ретіндегі қаржыға
тән қасиет және қаржының не бірінші, не екінші функциясымен бір мезгілде
жүзеге асады. Бақылау функциясы мазмұнының нақтылы көрінісі
мемлекеттің, кәсіпорындардың қаржылық саясатын жүргізетін қаржы
органдары қызметінің барысында іске асады.
Қаржының ұдайыөндірістік функциясының қосалқы функцияларының
мазмұнын табыстар мен ақшалай қаражаттардың қорланымдарын жасау және
пайдалану үдерісінде болып жататын экономикалық қатынастардың
сипатымен, сондай-ақ осы үдерістердің қатысушыларының құрамымен
түсіндіріледі. Табыстарды жасаудың тікелей көзі материалдық өндіріс
сферасында алынатын ұлттық табыс болып табылады. Ұлттық табысты
алғашқы бөлу үдерісінде экономиканың бастапқы буындарының –
фирмалардың, компаниялардың, үй шаруашылықтарының бастапқы
табыстары жасалады. Қайта бөлу үдерісінде түрлі меншікті мақсаттарға
пайдалану үшін қордалану жолымен бұл табыстардан ақшалай ресурстар
қалыптасады және міндетті аударымдар түрінде қоғамдық қатынастардың
басқа қатысушыларының ақшалай қорлары жасалады. Бұл үдерісте
мемлекеттік бюджет зор рөл атқарады, ол арқылы аумақтық, салалық және
ведомстволық белгісі бойынша сан алуан қаржылық нысандарды жасау
жолымен ақшалай қаражаттардың едәуір бөлігі қайта бөлінеді. Нәтижесінде,
көп жағдайларда қоғамдық ұдайы өндіріске қатысушылардың бірінің
табыстары есебінен түпкілікті тұтынуға бағытталатын басқа қатысушылардың қажеттеріне пайдаланылатын ақшалай қаражатар жасалады. Тап осы
үдерістер қаржының айтылған функцияларында өзінің көрінісін табады.
Корпорация қаржыларының қағидаттарына: жоспарлылық, материалдық
жауапкершілік,
қаржы
резервтерін
қалыптастыру,
экономикалық
ынталандыру қағидаттары жатады. Оларды анықтай келсек, жоспарлылық
қағидаты кәсіпорынның қаржы саясатын жүзеге асыруы кезінде нақты
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жоспарды құру қажеттілігінен және кәсіпорынның тиімді қызмет етуі кезінде
қаржы қызметтерімен жасалған қаржы ресурстарын қолдану жоспарын
анықтайды, яғни өнімнің өзіндік құнын әртүрлі ақша қорларына қайта бөлуде
жоспарлылықты қажет етеді. Материалдық жауапкершілік қағидаты
кәсіпорын қызметінде материалды жауапкершілігінің болуы және
қаржылардың нақты активтермен қамтылуы қажеттігін білдіреді. Қаржы
резервтерін қалыптастыру қағидаты кәсіпорын өз қаражаттарының бір
бөлігін
қарастырылмаған
жағдайлардың
туындауында
қызметінің
тұрақтылығын, осы жағдайдың нәтижесінде пайда болған шығындарды
өтеуді қамтамасыз ететін әртүрлі резервтік қорларға бағыттауын білдіреді.
Экономикалық ынталандыру қағидаты – бұл коммерциялық сферадағы кез
келген экономикалық қызмет субъектісінің негізгі мақсаты пайда табу
қағидатын айқындайды. Кәсіпорынның даму саясатына қажетті еңбек
ресурстары немесе басқа да активтердің жоғары өтімділігі және еңбек
өнімділігі мақсатындағы экономикалық ынталандыруды білдіреді. Мысалы,
кәсіпорынның ақша қаражаттарын тарту мақсатында акцияларды шығаруы,
олардың тиімді орналастырылуы дивидентерді өсіруі мүмкін. Бұл болашақта
акциялардың табысты болатыны туралы пікір қалыптастырады, өйткені
компанияның өзіндік табыстарын және кәсіпорынның рентабельділігін
арттыруы арқылы акционерлер төлемдерін арттыруға мүмкіндік береді.
Қаржы қызметтерінің функциясына қысқаша анықтама берейік.
Оларды үш топқа бөлуге болады: жоспарлау, орындалуын бақылау және
орындалған жұмысты талдауға қатысу.
Жоспарлау мыналардан тұрады:
а) қаржылық кредиттік жоспарлау, яғни тоқсандарға және бөлімшелерге
бөлінген тиімді болжамдар мен жоспарлау құру;
ә) ішкі өтімділік деңгейіндегі қаржы көрсеткіштері жүйесін жасау;
Қаржы қызметтері ұзақ мерзімді қаржы жоспарын және болжамдарын,
сондай-ақ қаржы сипатындағы қызметтерден басқа мына қатысушылардан
тұрады:
1. түсім алу мақсатында сатып алушымен есеп айырысу және
экономикалық қызметтің басқа да субъектілерімен есеп айрысу;
2. айналым қаражаттарының айналымдылығын жылдамдату мақсатында
айналым қаражаттарын ұйымдастыру
3. маркетинг қызметтерімен бірлесе отырып өнімге деген сұранысты
зерттеу, өтпейтін тауарларды кейіннен жаңаларымен ауыстыру мақсатында
өндірістен шығару;
4. өндірісті материалдық қамтамасыз ету мақсатында экономикалық
ынталандыру қорларын құру.
Орындалған жұмыстың соңында қаржы қызметтері қаржы жоспарынан
ауытқу себебін анықтау мақсатында жүйелі бухгалтерлік және оперативті
талдау жасау арқылы қаржы-шаруашылық қызметке талдау жасайды.
Сонымен қаржы қызметтері кәсіпорынның тек қаржы бөлімінде ғана
емес, сондай-ақ кәсіпорынның барлық қызметтеріне қатысады.
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1.2.

Корпоративтік қаржының жалпы әдіснамалық қағидаттары

Корпоративтік қаржының әдіснамасы қаржы құралдарын қолданудың
сипаттамалары уақытқа сай өзгеретін тиімділік қағидаттарына негізделеді.
Мұның өзінде осы өзгерістер тәуекел факторлары ескерілгенде орын алады.
Корпоративтік қаржы теориясы ғылым ретінде XX ғасырда, оның негізгі
алғышарттары белең алған батыс елдерінде қалыптасты, яғни:
● жалпы экономикалық теорияның негіздері қалыптасты;
● өндіріс пен қоғамды ұйымдастыру деңгейі ірі өнеркәсіптік өндіріс
пен акционерлік меншік нысанына негізделген индустриалдық экономика
құру түріндегі дамудың барынша жоғары деңгейіне жетті;
● құқықтық институттар мен нарық инфрақұрылымының тиімді жүйесі
қалыптасты;
● ұлттық және халықаралық қор нарықтары мен қаржы делдалдарының
дамыған жүйесі пайда болды.
XIX ғасырдың 70-ші жылдары экономикалық теорияның дамуындағы
бетбұрыс кезеңі болып табылды. Осы кезеңде қазіргі заманғы
микроэкономиканың тарихы бастау алады. Оған У. С. Джевенсон мен К.
Менгердің (1871 ж.), Л. Вальрастың (1874 ж.) еңбектері зор үлес қосты.
Маржиналистік теорияның ең маңызды белгісіне: тепе-теңдік көзқарас;
экономикалық ұтымдылық; шекті талдау; математикаландыру жатады.
Маржиналистік мектептің басым болуының ең маңызды себебі оның
әмбебаптығымен байланысты. Шекті пайдалылық теориясы басқа
экономикалық проблемаларды шешуде қолдану үшін жарамды талдаудың
теориялық
тілі
мен
құралын
(шекті
талдау)
қалыптастырды.
Қазіргі уақытта корпоративтік қаржы саласында қазіргі заманғы
экономикалық білімнің жетістіктеріне, сондай-ақ әртүрлі елдерде нарықтық
экономиканың даму ерекшеліктеріне негізделген негізгі ғылыми мектептер
пайда болды. Оларға нарықтық және континенталдық мектептерді жатқызуға
болады.
Нарық мектебі (сондай-ақ ағылшын-американдық деп те аталатын)
меншік иелері ақша ағындарын басқару мен бақылауға біршама нашар
қатысқан жағдайдағы капиталдың бытыраңқылығы туралы ережеге
(меншікті және қарыз капиталының иелері акция мен облигация ұстаушылар
болып табылады) негізделеді. Қаржы нарықтары дамыған және құқықтық
база күшті жағдайда қаржы ақпараты мен қаржы шешімдерінің ашықтығын
қамтамасыз ету үшін осылай қатысу жеткілікті.
Мұндай жүйеде компания капиталының нарықтық бағасын барынша
арттыру стратегиялық мақсат ретінде қойылады. Ашық нарық жүйесінде
кәсіпорынды қажетті қаржы ресурстарымен (кәсіпорынның меншікті
капиталымен) қамтамасыз ететін акционер корпоративтік сектордың басты
қатысушы тұлғасы болғандықтан, нарық мектебі меншік иесінің қағидатына
негізделеді.
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Қор нарығының дамыған және капитал бытыраңқы жағдайда меншік
иелерінің әл-ауқатын барынша жақсарту акциялардың бағамдық құны
көтерілуі және кіріс алу уақыты; қарыз капиталын пайдалану; дивиденд
саясаты; қаржы нарығындағы ахуал сияқты көп факторларға байланысты.
Алайда компаниялардың акцияларын ұстаушылардың әл-ауқатының
жақсаруы (капиталдандыру) ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтікэкономикалық дамуының макроэкономикалық мақсаттарына әр уақытта
жауап бермейді, өйткені қаржы секторы нақты экономикалық көрсеткіштерді
толық шамада көрсетпейді және ахуал нарыққа қатысушылардың ісқимылымен тұрақты бұрмаланады. Осы бұрмалаушылық уақыт өткен сайын
жинақталып, нәтижесінде жүйеде маңызды тепе-теңсіздік – «көбік» пайда
болып, содан кейін нарық опырылып құлайды.
2008-2009 жылдары батыстың бірқатар ең дамыған елдерінің аса ірі
банктерінің банкрот болуы, бүкіл әлемдегі жылжымайтын мүлік пен қор
нарықтарының құлдырауы меншік иесі қағидатының біршама біржақты
екенін көрсетті. «Байланысқан» қаржы жүйесіндегі корпоративтік қаржының
континенталдық мектебінде капитал біршама әлсіз бөлшектелетін әлеуметтік
және кәсіби қорғау институттары дамыған. Осы мектеп ең алдымен
қатысушының қағидатына сүйенеді. Қатысушы қағидатына компанияның
заңды иелері болып табылатын акционерлерден басқа компания қызметіне
қатысуға заңды құқықтары бар бірқатар басқа да топтар танылады. Оларға:
қаржы институттары; компанияның жұмысшылары мен қызметкерлері; даяр
өнімдерді сатып алушылар; шикізаттар, материалдар, қызмет; жеткізушілер;
және
т.б.
қоғамдар
кіріктіріледі.
Осы көзқарасқа сәйкес менеджерлер қабылдаған шешімдердегі назар
аударылатын мәселе өзгереді және стратегиялық мақсаттарда қызметтің
басымдығы ретінде капиталдандыруды барынша арттыру көзделеді. Бұл
жағдайда ең алдымен жұмсалған қаражатқа шаққандағы алынуға тиіс кірісті
қамтамасыз ету, әлемдік нарықтарға шығу және жаңа қаржылық
тәуелділіктерді
орнату
мәселелері
қарастырылады.
Байланыстырылған
нарық жүйесінде қатысушы қағидатының
трансформациясы (өзгеруі) кәсіпорынның әлеуметтік жауапкершілігінің
барынша жетілу қағидатының қалыптасуына себеп болады. Әлеуметтік
жауапкершілік кәсіпорынның әлеуметтік вакуумде жұмыс істемейтініне,
оның барлық қоғамдық құрылымдармен – кәсіподақпен, жергілікті өзін-өзі
басқару органдарымен өзара іс-қимылына негізделеді.
Ұйымдастырылған капитал нарығы деп бағалы қағаздар нарығының
әртүрлі қатысушыларының, инвесторлар мен эмитенттерден бастап
мемлекеттік биліктің реттеуші және қазынашылық органдарының мүдделерін
үйлестіретін күрделі механизм аталады. Экономиканың дамуы үшін аса
маңызды осы механизм елеулі проблемаларға әкеп соқтыруы мүмкін. Қазіргі
уақытта бәсекелік бизнес-ортада қажетті икемділік пен өзіндік қасиет
жетіспейтін нарықтық экономикаға мемлекеттің реттеуші ықпалының
жетіспейтіні кеңінен танылған.
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1.3. Корпоративтік қаржының негізгі теориялық
тұжырымдамалары
Корпоративтік қаржы теориясы саласындағы зерттеулер Екінші
дүниежүзілік соғысқа дейін, классикалық, сондай-ақ кейнсиандық теория
өктемдік жасаған кезеңде жүргізілді. Осы уақытта бүкіл әлемнің
қаржыгерлері қолданатын болашақ жаңа классикалық қаржы теориясы
қалыптасты.
Жаңа классикалық қаржы теориясының негізі XX ғасырдың екінші
жартысында Ф. Найттың, И. Фишердің, Дж. Уильямстың және т.б.
ғалымдардың еңбектерінде қаланды. Сол уақыттағы ең маңызды
жетістіктерге И. Фишер 1930 жылы орындаған ақшаның уақытша құнының
тұжырымдамасы түпкілікті қалыптастыруы мен Дж. Уильямс 1938 жылы
аяқтаған ақша ағынының тұжырымдамасын және Ф. Найт 1921 жылы
қалыптастырған
тәуекел
мен
кірістіліктің
өзара
байланысының
тұжырымдамасын жатқызуға болады.
Ақшаның уақытша құнының тұжырымдамасында экономикалық
субъектінің иелігіне әртүрлі уақыт сәтінде (мысалы, ағымдағы сәтте және
болашақта) түсетін, мөлшері бойынша бірдей ақша сомалары олардың сатып
алу қабілеті тұрғысынан шамалас болмайды деп айтылады. Осы құбылыс
инфляцияның (ақшаның құнсыздануы) болуымен байланысты және ол
ақшаның қазіргі сәттегі сомасымен салыстырғанда болашақтағы сомасының
сатып алу қабілетінің төмендеуіне әкеп соқтырады.
Ақшаның уақытша құнының тұжырымдамасынан активтерді бағалауға
қатысты қазіргі заманғы капитал нарығы теориясы негізделетін бірқатар
мәселелер туындайды. Біріншіден, әртүрлі уақыт сәтінде түскен ақша
сомаларын мөлшері бойынша салыстыруға болмайды. Екіншіден, оларды
салыстыруды қамтамасыз ету үшін осы сомаларды нақты мәселені шешу
тұрғысынан қолайлы, кез келген бір уақыт сәтіне келтіру керек. Үшіншіден,
оларды екі бағытта, яғни өткен (басқа ақша сомаларының түсу уақытына
қатысты) және болашақтағы уақыт сәтіне келтіруге болады. Төртіншіден,
өткен уақыт сәтіне келтіру дисконттау рәсімдерін қолдану, ал болашақтағы
уақыт сәтіне келтіру – компаундингтеу арқылы жүзеге асырылады.
Капитал құнының тұжырымдамасы компания өзінің қызметін
қаржыландыру үшін тартатын капитал тегін емес екенін көрсетеді. Оны
пайдалану үшін төлеу керек, мұның өзінде осы төлем тартылатын
капиталдың нысаны мен оның реципиентінің сенімділігіне байланысты. Егер
қарыз капиталы банк кредиті түрінде тартылса, онда компания кредитті
қайтарумен қатар кредиттің пайыз төлемін төлейді. Қарыз капиталы
борыштық бағалы қағаздар орналастыру арқылы тартылған жағдайда
компаниялар оны пайдаланғаны үшін купондық төлемдер төлейді. Кез келген
кредиторлық берешек борыш ретінде қабылданады және ол үшін де пайыз
төлеу талап етіледі.
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Ақша ағынының тұжырымдамасы деп қаржы құралдарын компания мен
басқа экономикалық субъектілердің қызметінің нәтижесін сипаттауға
арналған ақша ағынының моделі аталады.
Ақша ағынына әртүрлі уақыт сәтінде түсетін ақша ағындары мен оның
жылыстауының жиынтығы деген анықтама беруге болады. Бұрынғы ақша
ағынын басқа тұлға, оның бұрынғы меншік иесі не болмаса меншік иесі
алып, оны тұтынуына байланысты, бұл жағдайда тек болашақтағы ақша
ағыны ғана қарастырылатыны маңызды.
Бұдан әрі осы тұжырымдама көптеген экономистердің еңбектерінде
одан әрі дамыды. Осы еңбектердің ішінен Дж. Хикс-тің 1939 жылы
жариялаған «Құн және капитал» атты еңбегін атап өткен жөн.
Осы тұжырымдаманың мәні нарықта айналатын кез келген қаржы
құралы (оның ішінде компания да) нарықтағы бағалар арқылы ұстаушыға
табыстылықты қамтамасыз ететінімен байланысты. Болжанған табыстылық
неғұрлым жоғары болса, оны алмау тәуекелі соғұрлым жоғары және
керісінше. Басқаша айтқанда, нарық құралдың ағымдағы нарық
жағдаятындағы оның тәуекелі көрінетін
кірістілігін қалыптастырады.
Қарастырылған тұжырымдамалар қаржы теориясының ауқымында
ықтималдық және математикалық статистика теориясының көмегімен
белгісіздік пен тәуекелдің инвестициялық шешім қабылдауға ықпалын
зерттейтін бағыттың пайда болуына әсер етті.
Қор нарығының сипаттамаларын болжау жөніндегі еңбектер
статистиктердің еңбектерінен бастау алды. Осы еңбектерде нарықтық
бағалардың динамикасында кездейсоқ кезбе орын алады деген тұжырым
жасалады.
Ал 1950-1960 жылдары кездейсоқ кезу болжамы Г. Робертстің, М.
Осборнның, П. Самуэльсонның еңбектеріне расталды. Кездейсоқ кезу
болжамы кейін математикалық статистика әдістері мен бағаның уақытша
заңдылықтарын зерттеген кезде ықтималдықтарды бөлу функциясының
қалыптылығы туралы болжамды пайдалануға мүмкіндік берді. 1952
жарияланған және портфельдің қазіргі заманғы теориясының негізін қалаған
Г. Марковицтің портфельді қалыптастыру қағидаттары туралы еңбегі XX
ғасырдың бірінші жартысындағы экономистер зерттеуінің нәтижесі болып
табылады. Жаңа классикалық қаржы теориясы жалпы 1952 - 1973 жылдар
аралығында қалыптастырылды деп саналады.
Г. Марковицтің еңбегінің шығуымен бірге Ф. Блэктің, М. Шолестің
және Р. Мертонның опциондардың құнын бағалау моделін әзірлеу аяқталады.
Сондай-ақ осы кезеңде жаңа классикалық қаржы теориясындағы маңызды
жетістіктерге У. Шарп, Д. Линтнер мен Ж. Моссин 1964 жылы
қалыптастырған СПРМ (Capital Assets Pricing Model) деген аббревиатурамен
белгілі күрделі қаржы активтерін бағалау моделін; Ю. Фаммен 1965 жылы
ұсынған капитал нарығының ақпараттық тиімділігінің болжамын; Ф.
Модильяни мен М. Миллер 1958-1961 жылдар ұсынған капитал
құрылымының теориясы мен дивидендтердің иррелевантілік теориясы
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жатады. Аты аталған ғалымдардың жаңа классикалық қаржы теориясына
қосқан
үлесін
қоғам
жоғары
бағалады.
Жетілдірілген капитал нарығы – бұл модельді нарық; бірақ келесі
жорамалдар әділ болып саналады.
● нарыққа қатысушылар саны барынша көп, сол себептен олардың
ешқайсысы нарықтағы бағаларға ықпал ете алмайды;
● нарыққа барлық қатысушылар нарыққа тең қол жеткізе алады;
● қаржы
құралдарын сатып алу-сату мәмілелерін жасаған кездегі
трансакциялық шығын болмайды;
● салықтар болмайды;
● ақпараттық шығындар болмайды, сол себептен нарыққа барлық
қатысушыларда бірдей ақпарат жиынтығына биолады;
● нарыққа барлық қатысушылардың болашаққа қатысты болжамы бірдей
(гомогендік) болады;
● қаржы құралдарын айналысқа жіберген экономикалық субъектілер
нарығына қатысушылар үшін банкроттық тәуекелі болмайды.
Жаңа
классикалық
қаржы
теориясы
жетілдірілген
нарық
тұжырымдамасымен қатар капитал нарығына қатысушылардың оңтайлы ісқимыл жасап, басқа тең жағдайда көп кіріске аз, ал үлкен тәуекелдің орнына
аз тәуекелге артықшылық береді. Портфель теориясында тәуекелге қатынас
үлкен жаңалық болды. Г. Марковиц капитал нарығында өзінің қаржы
құралдарының портфелін қалыптастыратын инвестор тап келетін тәуекелдің
санын өлшеу шамасын әзірледі. Ол осы шамасы ретінде ковариация
коэффициенттерінің мөлшерлері мен орташа квадраттық ауытқуларды
пайдалануды ұсынды.
Г. Марковиц оңтайлы портфельді қалыптастыру
тәсілдемесін ұсынды.
Г. Марковиц бойынша оңтайлы портфель
барынша жоғары ықтимал кірістілікті емес, кірістіліктің қажет деңгейінде ең
аз ықтимал тәуекелді қамтамасыз ететін портфель.
Г. Марковицтің теориясын одан әрі дамыткан Дж. Тобин белгілі және
белгісіз ақша ағындары бар бағалы қағаздар кіретін аралас портфель
теориясын қалыптастырды. У. Шарп Г. Марковицтің моделінен САРМ
қаржы активтерін бағалау моделін шығарды. Оған тәуекелсіз қаржы
құралдарының кірісі мен бағаланатын құралдың ақша ағынының белгісіздік
тәуекелі үшін үстеме арқылы тәуекелді қаржы құралының кірісін бағалау
кіреді. Тәуекелсіз қаржылық құралы ретінде белгілі бір ақша ағыны бар
борыштық қаржы құралдары (облигациялар) қарастырылады. Белгісіздік
тәуекелінің үстемесі облиагциялар нарығының үстінен акциялар
нарығындағы үстеме кірістілік
пен бағаланатын құралдың бетакоэффициентінің көбейтіндісі ретінде қалыптасады. Акциялар нарығының
кірісі деп облигациялар нарығымен салыстырғанда акциялар нарығы орташа
алатын және акциялармен жасалатын ақша ағындарының белгісіздік
тәуекелімен байланысты қосымша кіріс аталады. Модельді осылай талдау
тәуекелдің құрамдастарын жеке бөліп және тәуекелсіз ставканы тиісінше
нақтылап, кез келген белгісіз қаржы құралдарын бағалаудың эмпирикалық
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тәсілін алуға мүмкіндік берді. Осы тәсілдеме кейін жетілдірілген нарық
жорамалдары бұзылған жағдайда қолданылатын кірістілікті есептеудің
кумулятивтік
әдісі
деп
аталды.
У. Шарп моделінің басқа түсінігі тәуекелдің жүйелі және жүйелі емес
деп аталатын екі құрамдас компонентін жеке бөлумен байланысты. Жүйелі
тәуекел барлық бағалы қағаздардың бағамына ықпал ететін ғаламдық
сипаттағы факторлармен байланысты. Жүйелі емес тәуекел корпоративтік
сипаттағы факторлармен байланысты және нақты бағалы қағаздардың
бағамына ғана ықпал етеді. Бұл жағдайда бета-коэффициент бағаланатын
бағалы қағаздың кірістілігінің жүйелі тәуекелге сезімталдығын көрсетеді. У.
Шарптың моделінің осы түсініктемесін 1970-ші жылдары BARRA көп
факторлық модельді әзірлеген Б. Розенберг пен В. Марат акциялардың
кірістілігін модельдеген кезде пайдаланды. Қор биржаларындағы трейдерлер
осындай модельдерді қырық жылдан астам қолданып келеді.
Ал С. Росс 1976 жылы алғашқы рет әзірлеген арбитраждық баға
белгілеу моделі (Arbitrage Pricing Theory, APT) САРМ-мен салыстырғанда
арбитраждық модель жорамалдардың бастапқы деректерінің аз санына
негізделеді. Олардың арасында әрбір инвестор өзінің портфелінің кірістілігін
тәуекелді көбейтпей арттыруға қатысты нарықта пайда болатын кез келген
мүмкіндікті пайдалануға тырысады деген болжам ең негізгі болып табылады.
Мұндай мүмкіндік активтің сол бір түрінің нарықтық бағаларының тепетеңдігін бұзуға тән арбитраждық жағдай түрінде оқтын-оқтын пайда болады.
Арбитраждық мүмкіндіктің рәсімдерін С. Росс әзірлеген арбитраждық
портфельдің көмегімен іске асыруға болады.
1965 жылы Ю. Фамм ұсынған және осы күнге дейін дамып келе жатқан
капитал нарығының ақпараттық тиімділік болжамы инвестициялық
тұрпаттағы сан алуан практикалық мәселелерді шешу үшін осы модельдердің
кең қолданылуына ықпал етті. Капитал нарығының ақпараттық тиімділігі деп
оның қаржы активтерінің бағаларын өзгерту арқылы әртүрлі ақпарат
түрлеріне ден қою қабілеті түсініледі. Капитал нарығының ақпараттық
тиімділік болжамын түсіну үшін капитал нарығын қаржы құралдары,
олардың эмитенттері туралы әртүрлі ақпаратты қабылдайтын құрылғы
ретінде қабылдау керек. Содан кейін құрылғы осы ақпаратты өңдеп, оны
қаржы құралдарының бағалары түрінде береді.
Ақпарат топтары деп бағалы қағаздардың эмитенттері туралы мәлімет
пен бағалы қағаздың нарықтағы мінез-құлқын айтады. Бұл жағдайда әдетте,
біріншіден, бағалы қағаздардың бұрынғы бағамы жөніндегі ақпарат жеке
бөлінеді. Екіншіден, көпке танымал компаниялар ақпарат жариялау жүйелері
арқылы инвестииялық қауымдастықтың назарына ұдайы жеткізілетін ресми
ақпараттың құрамындағы, компания қызметінің нәтижелері туралы
ақпаратты жариялап отырады. Үшіншіден, компанияның менеджерлерінде
ғана бар оның қаржылық жағдайы мен даму келешегі жөніндегі ішкі
(инсайдерлік) ақпарат бар.
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Капитал нарығының ақпараттық тиімділігінің нашар нысаны қаржы
құралдарының ағымдағы бағаларында олардың баға белгіленімінің бұрынғы
динамикасы жөніндегі ақпарат қана көрсетілетінін білдіреді. Ақпараттық
тиімділіктің нашар нысаны жөніндегі жорамал техникалық талдау әдістерін
қолданып болашақтағы бағаларды болжауға тырысатын техникалық
талдаушылардың қызметінің негізін қалайды. Әлемдік қаржы нарықтарының
ақпараттық тиімділігін көп зерттеулер барлық нарықтардың оқтын-оқтын
тиімділіктің нашар дәрежесінің болуын байқататынын көрсетеді.
Капитал нарығының ақпараттық тиімділігінің орташа дәрежесінде
қаржы құралдарының бағаларында олардың бұрынғы динамикасы жөніндегі
ақпарат пен қаржы құралдарының эмитент-компаниясының қызметінің
тиімділігі жөніндегі ақпараттың көрсетілетіні қарастырылады. Нарықтың
ақпараттық тиімділігінің орташа дәрежесі іргелі талдауды қолданатын
талдаушылар үшін бағалы қағаздардың бағамын болжау мүмкіндігін ашады.
Барлық дамыған нарықтар қаржы нарықтарының тиімділігінің орташа
дәрежесіне тән. Алайда осы дәлел абсолюттік түрде қабылданбайды. Өйткені
нарықтардың ақпараттық тиімділігі жоғары дәрежеде біртекті емес екен.
Мысалы, бағалы қағаздың бір түріне қатысты нарықтың тиімділігі орташа
дәрежеде, ал басқа бағалы қағаздарға қатысты ақпараттық тиімділігі нашар
болуы мүмкін.
Капитал нарығының күшті ақпараттық тиімділігі қаржы
құралдарының бағаларында олардың бұрынғы динамикасы мен компанияның
тиімді қызметі жөніндегі ақпарат қана емес, сонымен бірге ішкі, инсайдерлік
ақпараттың да болуын білдіреді. Демек, инсайдерлер маңызды ішкі
ақпаратты иемдене отырып (мысалы, компаниялардың бірігуі, қайта
ұйымдастырылуы жөніндегі) осы бағалы қағаздарды басқа ұстаушыларға
залал келтіріп, мәмілелерді осы ақпаратты ескере отырып жасағаннан
шамадан тыс көп кіріс алуы мүмкін екенін білдіреді. Ақпараттық тиімділік
болжамында мінсіз тиімді және экономикалық жағынан тиімді нарықпен
байланысты тағы екі ұғым қолданылады. Мінсіз ақпараттық тиімділік деп
ақпараттық тиімділігінің дәрежесі жоғары, қаржы құралдарының
бағаларында барлық ақпарат топтарын лезде көрсететін нарық түсініледі.
Мінсіз ақпараттық тиімділік ұғымына түсетін ақпаратқа қаржы
құралдарының бағасының ден қоюындағы уақыттың кешеуілдеуі ескерілген,
нақты нарықтың ақпараттық тиімділігінің дәрежесі түсінілетін капитал
нарығының экономикалық ақпараттық тиімділігі ұғымы қарсы қойылады.
Бағалы қағаздардың нақты нарықтарын қарастыра отырып біз олардың
ақпараттық тиімділігі жөнінде сөз қозғаймыз. Егер нарықтың күшті
экономикалық ақпараттық тиімділігі мінсізге жақындаса, онда акциялардың
нарықтық бағасы (компанияның нарықтық капиталдандыру) эмитенткомпанияның әділ (ішкі) құнын соғұрлым дәл көрсетеді.
Жаңа классикалық қаржы теориясында капитал құрылымының теориясы
компанияларды қаржыландыру құрылымының олардың нарықтық құнына
жасайтын ықпалын бағалауға қатысты. Кәсіпорындардың қызметін
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қаржыландыру көздерін таңдау мен оларды оңтайландыру проблемасы ең
күрделі проблемаға айналды. Сондықтан XX ғасырдың екінші жартысында
капиталдандыруға ықпал ететін факторларды іздеу саласында белсенді
зерттеулер жүргізіле бастады. Американдық экономистер Ф. Модильяни мен
М. Миллер қаржыландыру құрылымының ықпалын зерттеу міндетін қойды.
Олар 1958 жылы капитал теориясының дамуындағы бетбұрысты белес болып
табылатын «Капитал бағасы, корпоративтік қаржыландыру және
инвестициялар теориясы» атты еңбектерін жариялады. Ф. Модильяни мен М.
Миллер жетілдірілген нарық жағдайында бір қаржыландыру схемасынан
екіншіге көшіп қосымша пайда алуға болмайтыны жөнінде маңызды
жаңалық ашты. Сонымен бірге олар капитал құрылымының ең маңыздысы
«Компанияның нарықтық құны оның капиталына байланысты және оның
сыныбындағы компанияларда болжанатын капиталдандыру нормасымен
анықталады»
деп
айтылатын
капитал
құрылымының
нарықты
капиталдандыруға
жасайтын
ықпалы
жөнінде
бірқатар
теория
қалыптастырды. Осы теорема қарыздық қаржыландыру компанияның құнына
жасайтын ықпалы түсінігіне маңызды үлес қосты, сол себептен осы теория
корпоративтік
қаржының
дамуына
сүбелі
үлес
қосты.
Ф. Модильяни мен М. Миллер капитал құрылымының теориясын
дамыта отырып, компанияның пайдасына салынатын салықты қарастыруды
енгізіп, өздерінің бұрынғы теориясын модификациялауды ұсынды. 1977
жылы М. Миллер компанияның құнының есебінен капитал иелеріне
(акционерлер мен облигация ұстаушыларға) салынатын табыс салығын
енгізді. М&М модификацияланған теориясы компанияның құны һ салықты
үнемдеу есебінен оңтайлы құрылымға жететін белгілі бір сәтке дейін
леверидждің мөлшерімен қоса өсетінін дәлелдейді. Қарыз капиталының одан
әрі өсуі тәуекелмен байланысты шығындардың есебінен фирманың құнының
төмендеуіне әкеп соқтырады.
Ф. Модильяни мен М. Миллер зерттеу нәтижесінде мынадай тұжырым
жасады. Біріншіден, қарыз капиталының біршама үлесінің болуы компания
үшін қолайлы болып табылады, екіншіден, компанияның құнына қарыз
қаражаттың шамадан тыс көлемі қолайсыз әсер етеді. Үшіншіден, әрбір
компания үшін қарыз капиталының өзіндік оңтайлы үлесі болады.
Осындай зерттеулерді Ф. Модильяни мен М. Миллер компаниялардың
дивидендтік саясаты саласында жүргізді. Олар жетілдірілген нарық, ұтымды
экономикалық субъектілер мен
тұрақты күрделі қаржы жұмсалымы
бюджетінде дивидендтік саясатты таңдау компанияның құнына әсер
етпейтінін дәлелдеді. Осы теория дивидендтердің иррелеванттық теориясы
деп аталды.
Компанияның таза пайдасын тұтыну мен қорланымның арасында бөлу
проблемасы қаржыны басқарудағы ең негізгі проблема болып табылады.
Дивидендтердің мөлшерін анықтайтын базистік теория дивиденд
төлемдерінің қалдық теориясы болып табылады. Дивиденд төлемдерінің
қалдық теориясында дивидендтерді меншікті қаражат есебінен барлық
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инвестициялық жобалар қаржыландырылып, кәсіпорынның барлық
өндірістік қажеттіліктері қанағаттандырылғаннан кейін ғана төлеу керек
екені қарастырылады.
Дж. Линнер 1956 жылы дивидендтік саясатта инвесторлар үшін пайдалы
ақпараттың барына назар аударды. Инвесторлар болашақта көркеюді күтпей,
табысқа бүгін кенелгісі келеді. Сондықтан қаржы менеджерлері акциялардың
бағамын қолдау үшін дивиденд төлемдерінің тұрақтылығын қолдауға
тырысады. М. Гордон да дивиденд саясатын таңдау проблемасының осы
тәсілдемесінің идеологы болып табылады. Оның негізгі дәлелін «Аспандағы
тырнадан қолдағы сары шымшық артық» деген қанатты сөзбен келтіруге
болады және инвесторлар тәуекелді барынша азайту үшін акционерлік
капиталдың ықтимал өсуі ретінде болашақтағы ықтимал дивидендтен гөрі
ағымдағы дивидендтерді бағалайды. Дивиденд теориясының одан әрі дамуы
Ф. Модильяни мен М. Миллердің еңбектерімен және олардың
дивидендтердің иррелеванттық теориясымен байланысты. Олар ұсынған
теорияның үйлесімділігіне қарамастан, оның авторлары дивиденд
саясатының акционерлік капиталдың құнына жасайтын біршама ықпалды
мойындап, оны дивидендтердің мөлшерінің ықпалымен емес. ақпараттық
әсермен түсіндіреді, атап айтқанда, дивидендтің өсуі инвесторларды
акциялардың бағасын өсіруге итермелейді. Ф. Модильяни мен М. Миллер
сондай-ақ клиенттердің нәтижесі деп аталатын идеяны ұсынды. Осы идеяға
сәйкес акционерлер көбінесе әдеттегіден тыс табыс алғаннан гөрі дивиденд
саясатының
тұрақтылығына
басымдық
береді.
Қаржы нарығының одан әрі дамуы, оның құрылымының күрделенуі,
туынды қаржы құралдарының (форвард, фьючерс, опцион және своп) пайда
болып, олардың жаппай таралуы қаржы құралдарының құнын одан әрі
дамыту қажеттілігін туындатты. Опцион сияқты қаржы құралының пайда
болуына байланысты қаржыгерлер оларды сипатттау үшін пайдаланылатын
модельдік құралдарды кеңейту қажет екенін түсінді. Қаржы инструменті
ретінде опционның пайда болуы,қаржыгерлерге модельдік инстументтерді
кеңейтуді талап етті.Опционды модельдеу үшін белгілі және белгісіз ақша
төлемдері бар ақша ағындарының белгілі модельдері жеткіліксіз екені
анықталды.
Ақша төлемдері бар ақша ағындарының құнын бағалау әдістерін 1973
жылы Ф. Блэк пен М. Шолес әзірлеп, осыйлайша опциондардың баға
белгілеу теориясының негізі қаланды, Ол Блэк-Шолес моделі деп аталды.
Опционның құнын бағалау әдісінің маңызын бағалау қиын. Оның пайда
болуы осы контрактілерді сатуды жаңа, ұйымдастыру деңгейіне көтерді.
1973 жылы Чикагоның сауда кеңесі, яғни Чикаго опцион биржасын құрды,
яғни тіркелген акциялардың опциондары сатылатын ұйымдастырылған
нарықты қалыптастырды. 1980-ші жылдардың басында көптеген биржалар
осы тәжірибені үйренді. Сол уақытта қазынашылық облигациялар мен
вексельдер, шетелдік валюта, пайыздық ставка сияқты басқа да қаржы
құралдары мен опциондар пайда болды.
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Қарастырылған тұжырымдамалар бүгінгі күні бүкіл әлемнің
қаржыгерлері көптеген нақтылы проблемаларды шешу үшін кеңінен
қолданатын жаңа классикалық қаржы теориясының негізін құрады. Алайда
қолданбалы саладағы жаңа классикалық теорияның шүбәсіз табысымен
қатар, қаржы жұмыскерлері ол негізделген шынайы мінсіз модельдерге
байланысты оның көп шектеулерімен де қақтығысты. Қазіргі кезеңде
экономист-ғалымдар мен қаржыгерлер нақты қажеттілікке жауап беретін
және жаңа классикалық теориялық конструкциялармен үйлеспейтін көп
фактілерді түсіндіруге мүмкіндік беретін модельдер мен теорияларды әзірлеу
саласында ғылыми ізденіспен айналысуда.
1.4.Корпоративтік қаржының заманауи теориялары
Корпоративтік қаржы теориясының одан арғы дамуы экономикалық
теориядағы институционализм деп аталатын оның жаңа бағытының
қалыптасуымен байланысты. Аталмыш бағыт жаңа классикалық қаржыға
сыни
көзқарастың
негізінде
қалыптасты
және
онда
қоғамның
институционалдық құрылымының ерекшеліктерін ескеру қарастырылады.
Осы теорияға сәйкес шешім қабылдау үшін конституциялық, мүлік және
келісімшарттық құқықта, салық салу жүйесінде, бухгалтерлік есепте және т.б.
белгіленген нормаларды, стандарттар мен ережелерді ескеру қажет.
Институционализм теориясында фирманың таңдау және сол немесе басқа
келісімшарт түрлерін жасау арқылы осы институттардың жұмыс істеуінен
қосымша пайда алуына ерекше назар аударылады. Қоғамдық институттар
жүйесі
нарықтың жұмысын
жеңілдетуге
және осы
теорияның
жақтаушылардың ойынша қоғам ресурстарын оңтайлы пайдалануға және
тәуекелдерді төмендетуге ықпал етуі тиіс. Қолданбалы экономикалық
ғылымның бірнеше бағыты қазіргі заманғы ғылыми жорамалдарға негізделеді.
Атап айтқанда, корпоративтік қаржыда – бұл салықты жоспарлау, есептік
және қаржы саясатын әзірлеу, келісімшарттық құқық, есеп айырысу жүйесі
және т.б.
Алайда атап өтілген функцияларды толыққанды орындау үшін келесі
талаптарға жауап беретін тиімді нормаларды іріктеу механизмінің болуы тиіс:
● құқықтық және нормативтік жүйелер келісімшарттардың кедергісіз
орындалуын қамтамасыз ете отырып, трансакциялық шығындардың
төмендеуіне ықпал етуі тиіс;
● меншік иелерінің құқықтары анықталып, сенімді қорғалуы тиіс;
● трансакциялық шығындар жоғары болған жағдайда (яғни, таңдау
еркіндігі шектелгенде) заңнамада контрагенттердің өзара ықпалдасуының
нысандары мен тәсілдері белгіленуі тиіс.
Институционализм ережелерінің басқа тобында компания ішінде
келісімшарттық негізде тартылған экономикалық агенттер қатысатын
ұйымдастыру құрылымдары мен экономикалық қатынастарды зерттеу қажет
екендігі нақтыланады. Осы көзқарасқа сәйкес компания – бұл келісімшарттар
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желісі. Ол трансакциялық шығындарды барынша үнемдеуді қамтамасыз
ететін оңтайлы келісімшарт нысанын таңдау мақсатын қояды. Осы орайда
трансакциялық тәсілдеменің негізін қалаушы болып 1937 жылы жарияланған
«Фирма табиғаты» еңбегінің авторы, Нобель сыйлығының лауреаты Р. Коуз
саналады.
Қаржы саласында қазіргі кезеңнің апологеті Р. Мертон, Э. Ло, Р.
Шиллер және т.б. жаңа институционалдық теорияның ықпалына сәйкес
трансакциялық шығындарды үнемдеу критерийі кейін кәсіпорын мен оның
қаржы құрылымын оңтайлы ұйымдастыру нысанын (холдинг, топ және тағы
басқа корпоративтік құрылым құрған кезде) таңдау жөнінде шешім қабылдау
кезінде кең қолданылды. Қоғамдық институттардың нарықта және компания
ішінде ақпарат бөлуге ықпал ететіні жөніндегі идея корпоративтік қаржының
басқа негізін қалаушы теорияларында – агенттік қатынастар мен
ассиметриялық ақпарат теориясында көрініс тауып, одан әрі дамыды.
Агенттік қатынастар теориясында меншік пен бақылауды бөлу
проблемасын шешу қарастырылады. Ол меншік иелерінің өз компанияларын
дербес басқаруға өте сирек қабілетті және басқару жөніндегі өз
өкілеттіктерін жалдамалы менеджер-мамандарға табыстауға мәжбүр болады.
Жалдамалы менеджерлерде (немесе агенттерде) кәсіпорын жөнінде көп
көлемді ақпараттар болады және олар әруақытта меншік иелерінің әлауқатын барынша арттыру мақсатына сәйкес іс-қимыл жасамайды. Осының
нәтижесінде «агенттер дауы» туындайды. Меншік иелері мен
кредиторлардың мүдделерін саралаудан да осындай даулар туындайды.
Агенттер қатынасы теориясының негізгі ережелері М. Джессинг пен У.
Меклиннің еңбектерінде 1976 жылы және Ю. Фамның еңбегінде 1980 жылы
қарастырылды. Осы еңбектер меншік иелерінің мүддесінде осындай
дауларды деңгейлестіру нысандары мен тәсілдерін зерттеуге арналған.
Туындайтын дауларды шешу үшін менеджерлерді акционерлер мен
кредиторлардың мүддесінде жұмыс істеуге ынталандыратын механизмдер:
ынталандырма, шектеу, жазалау пайдаланылады.
Менеджерлер үшін ұйым қызметінің тиімділігі мен нәтижелігінің
көрсеткіштерінің негізінде кәсіпорынның акцияларын сатып алу,
опциондары немесе акциялардың марапаттау пакеті түріндегі ынталандыру
жүйелері қолданылуы мүмкін. 1973 жылы Нобель сыйлығының лауреаты Л.
Гурвиц ынталандыру механизмдерін әзірлеу (mechanism design) бағытындағы
жаңа институционалдық теорияны дамытуға үлесін қосты.
Шектеу ретінде кәсіпорын басшылығымен байланыс жасау немесе
акционерлердің жыл сайынғы жиналыстарында дауысқа салынуы тиіс
ұсыныс енгізу арқылы акционерлердің басқаруға тікелей араласуы туралы
ұйғарым қабылдануы мүмкін.
Атап өтілген механизмдерді пайдалану агенттіктік шығындардың
пайда
болуына
әкеп
соқтырады.
Оларға
мыналар
жатады:
● менеджерлердің қызметін бақылауға жұмсалатын шығыс. Мысалы,
аудиторлық тексеру жүргізу шығыстары
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● менеджерлердің ұнамсыз қылығын шектейтін ұйымдастыру
құрылымын құру шығыстары, мысалы, басқарма құрамына сыртқы
инвесторларды енгізу;
● менеджерлердің қызметін ынталандыру жүйесін құру шығыстары.
Агенттік шығындар пайданың өсуімен жабылғанға дейін ақталады.
Осындай даулардың алдын алу мен оларды реттеуде корпоративтік заңнама
мен бағалы қағаздар нарығының қызметі туралы заңнама маңызды рөл
атқарады.
2008-2009 жылдардағы қаржы дағдарысы нағыз қызған кезде АҚШтың сот билігі Morgan Stanley банкі мен Moody's Investors Service және
Standard&Poor's (S&P) екі ірі рейтинг агенттігі инвесторлардың ұжымдық
талабы бойынша жауапкер болатынын хабар етті. Қаржы компаниялары
клиенттерден бағалы қағаздарға салынған қаражатпен, тәуекелді ипотекалық
кредиттермен байланысты қауіп-қатердің дәрежесін жасыруға әрекет еткен
деген айып тағылды.
Сондай-ақ дамыған елдерде агенттік дауларды тегістеу құралы ретінде
ішкі регламенттер жүйесі мен корпоративтік мінез-құлық кодексі бағалы
қағаздар
нарығына
қатысушыларға
сақтауға
ұсынылған
және
инвесторлардың құқықтарын қорғауға, сондай-ақ корпоративтік басқарудың
басқа да аспектілерін жақсартуға бағытталған ережелер жиынтығы кеңінен
пайдаланылады.
Ақпараттың асимметриялық теориясы нарыққа қатысушылардың
бөлігінің оның басқа қатысушыларына қарағанда сатылатын тауардың
сапасы жөнінде көп дәрежеде хабардар екеніне негізделеді. Ақпараттың
ассимметриялық теориясының негізін қалаушы 1963 жылы осы проблемаға
арналған өзінің алғашқы еңбегін жариялаған К. Эрроу саналады. 1970 жылы
Дж. Акерлоф ассиметриялық ақпараты бар нарықтың моделін әзірлеп,
осындай нарықта тауардың бағасы төмендеуі мүмкін, ең соңында нарық
сыртқы
берешекті
өтей
алмайтын
жағдайға
жетуі
мүмкін.
Қаржы нарықтарына қатысты айтатын болсақ, ақпараттың ассиметриялығы
компания менеджерлері мен осы компанияның акцияларын сатып алатын
инвесторлардың арақатынасы байқалады. Менеджерлер инвесторларға
қарағанда компанияның даму келешегі жөнінде анағұрлым көп біледі. Дж.
Акерлофтың теориясына сәйкес акциялар бағамының өсуін және
акционерлердің байлығын ұлғайту үшін ақпараттың ассиметриялық
дәрежесін төмендету керек. Қоғамды компанияның жай-күйі жөнінде
хабардар ету ассиметриялықты төмендетудің ең қарапайым тәсілі болып
табылады. Мамандар инвестициялық қоғам үшін оң дабыл жүйесін
пайдалануды ұсынды. Дабыл деп инвесторларға компанияның болашақтағы
дамуының жақсы келешегіне көз жеткізетін қайсыбір корпоративтік ісқимылдарын атайады. Мысалы, мұндай дабылға дивидендтердің көлемін
арттыруды жатқызуға болады.
Ағымдағы мезетте ақпараттық ассиметрияны төмендету механизмі
корпоративтік қаржыны басқаруда өте маңызды рөл атқарады және оны
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шетелдік те, сондай-ақ отандық компаниялардың менеджерлері кеңінен
қолданады.
Осы орайда экономикалық субъектілердің ұтымдылығы көптеген
экономист-ғалымдар сынаған классикалық қаржы теориясының ең басты
жорамалы болып табылады.
Барлық жаңа классикалық теорияларда экономикалық субъектілер
ұтымды шешім қабылдайды. Қаржы нарығына қатысты алғанда бұл
біріншіден, нарыққа барлық қатысушылардың келіп түскен ақпаратты
«дұрыс» және бірдей қабылдайтынын, екіншіден, олардың субъектіден
күтілетін барынша көп пайдалылыққа сәйкес келетін ішкі қарама-қайшы емес
шешім қабылдайтынын білдіреді.
1970-ші жылдардың басында көптеген ғалымдар қаржы нарықтарына
қатысушылардың ұтымдылығының жиі бұзылатынын байқады, сондықтан
корпоративтік қаржының жаңа классикалық теориялары нақты жағдайды әр
кезде дұрыс көрсетпейді. Қаржы нарықтарына қатысушылардың тиімсіздік
проблемасының шешімі қаржыны мінез-құлық бойынша саралау теориясы
ауқымында ұсынылды. Бұл жағдайда 1974 және 1979 жылдары психологтар
А. Тверски мен Д. Канеман жариялаған еңбектер осы теорияның пайда
болып, дамуына түрткі болды деп саналады. 2002 жылы Д. Канеман
қаржыны мінез-құлық бойынша саралау саласындағы зерттеулері үшін
Нобель сыйлығын алды.
Қаржыны мінез-құлық бойынша саралаудың негізгі жетістіктері
қаржы саласында адамдар шешімдерді эмоцияның,
қолданылатын
стереотиптердің, бағалаудағы қателердің, кейде айқын қателіктердің
ықпалымен қабылдайтынын түсінумен байланысты.
Қаржыны
мінез-құлық
бойынша
саралауда
нарыққа
қатысушылардың мінез-құлқының ұтымсыздығын айғақтайтын, нарыққа
қатысушылардың мінез-құлқының бірқатар сипаттамасы қарастырылады.
Олардың кейбіреуін келтірейік:
● «тобыр нәтижесі» экономикалық субъектілер осы пікірдің қате
екенін білсе де, оған басқалардың ықпал етуі байқалады;
● сомасы бойынша бірдей кіріске немесе қызмет ауқымына
байланысты ысырапқа әртүрлі көзқарас таныту
● «ысырап нәтижесі» – ысырап адамдарды осындай кірістен гөрі
қатты
қынжылтады;
● сақтанымпаздық – экономикалық субъектілер жаңа ақпаратқа баяу
ден қоюға бейім;
●
«ашықтық нәтижесі» адамдардың толық алынбайтын
ықтималдығы жоғары көп кірістен гөрі кепілді аз кірісті артық көруінде
байқалады;
● «ресімдеу нәтижесі» адамдардың әртүрлі сипатталған проблеманы
әрқалай қабылдауында байқалады.
Белгісіздік пен тәуекел жағдайында мінез-құлықтың ұтымсыздығы
ерекше байқалады. Тиімсіздік көбінесе қаржы «көбігі» мен банкроттық
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сияқты құбылыстардың себебіне айналады. Қаржыны мінез-құлық бойынша
саралау теориясы нарыққа қатысушылардың мінез-құлқының осы
ерекшеліктерін ескеруге және қабылданатын шешімдердің тиімділігін
арттыруға мүмкіндік береді.
Осы орайда 2008 жылы АҚШ-та басталып, бүкіл әлемді шарпыған
әлемдік қаржы дағдарысы жаңа классикалық қаржы теориясының
дәрменсіздігінің тағы бір өте сенімді дәлелі болып табылады. Осы дағдарыс
үшін жауапкершілік АҚШ үкіметіне қаржы мәселелері бойынша
консультация берген қайсыбір американдық университеттердің ғалымэкономистеріне жүктеледі. 2008 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты және
белгілі американдық колумнист П. Кругман өзінің мақаласында ғылыми
консультанттардың жетілдірілген нарықтағы инвесторлардың тиімділігі мен
нарықтың ақпараттық тиімділік гипотезасына негізделген жаңа классикалық
қаржы теорияларының әділдігіне шамадан тыс сенетінін атап көрсетті. Бұл
осы консультанттарға АҚШ-тың жылжымайтын мүлік нарығы мен биржадан
тыс дефолттық своп нарығында пайда болып, жайлап келе жатқан
дағдарыстың
белгілеріне
дұрыс
ден
қоюға
мұрша
бермеді.
П. Кругман соған сәйкес тиімді нарық олардың әділ (ішкі) құнымен
үйлесетін активтердің нарық бағаларын қалыптастыратын капитал
нарығының ақпараттық тиімділігінің гипотезасын сынға алды. Баға
белгілеуге қатысты осы көзқарастың кемшілігі ретінде акция бағасының
алыпсатарлық құрамдасының маңызын толық бағаламау болып табылады.
Интернет-компаниялардың акциялар нарығында 2000 жылы НАСДАК
жүйесінде пайда болған «көбік» осы толық бағаламаудың айқын мысалы
ретінде аталады.
Жаңа классикалық қаржыгерлердің нарықтың күшіне шамадан тыс сенуі
мен оны мемлекеттік реттеудің қажеттілігін толық бағаламау дағдарысқа
әкеп соқтырды, сонымен бірге дұрыс емес теорияларды қолдану салдарынан
туындайтын қауіп-қатерлердің барын және жаңа, шынайы тірлікті неғұрлым
толық сипаттайтын жаңа теориялар әзірлеу қажет екенін айғақтады.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Корпора тивтік қа ржыме н ба йла нысты на рықтық және
контине нта лдық ғылыми ме кте птің е ре кше лігін сипа тта ңыз.
2.
Ка пита л на рығында а қпа ра ттың тиімділік түсінігі не ні
білдіре ді?
3.
На рықтың а қпа ра ттық тиімділігін қа нда й жа ғда й қа мта ма сыз
е те ді?
4.
Экономика лық а қпа ра т тиімділігі ме н мінсіз а қпа ра т тиімділігі
а ра сында ғы а йырма шылығы қа нда й?
5.
Же тілдірілге н ка пита л на рығына сипа тта ма бе ріңіз.
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6.
Рынок ка пита л на рығы үшін құн те ориясын қа лыпта стырушы
не гізгі моде льде рді а та ңыз.
7.
Тәуе ке лділігі және қа ржылық инструме нттің та быстылығы
а ра сында ғы а ра қа тына сты сипа тта ңыз.
8.
А ге нттік жа нжа л де ге німіз не ? Қа ржы коопе ра циясының
қа ржы са ла сында ғы е кі ма ңызды а ге нттік жа нжа лды а та ңыз.
9.
А ге нттік шығында р де ге німіз не және ола рды кім көңге ре ді?
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2-та ра у. Қа ржылық ма те ма тика ның не гізде рі.
2.1. А қша ның уа қытша құны және қа ржылық ма те ма тика ның
ба за лық түсінікте рі
2.2. Па йыздық мөлше рле ме ле рді е се пте удің а нтисипа тивті
және де курсивті әдісте рі
2.3. А қша ның инфляциялық құнсызда ну е се бі
2.4. А ннуите тте р
2.1. А қша ның уа қытша құны және қа ржылық ма те ма тика ның
ба за лық түсінікте рі
А қша ның уа қытша құны (а ғыл. time va lue of money ) – бұл
қа ржыда ғы е ң ма ңызды түсінікте рдің бірі. Бұл түсінікті 1202 жылы
Ле она рдо Фибона ччи
әзірле п, не гізін қа лыпта стырды. А қша ның
уа қытша құны а қша па йда әке луі тиіс де йді. Сондықта н қа зіргі та ңда ғы
а қша сома сы ке йінге қа лдырылға н дәл осы сома да н құндыра қ бола ды,
се бе бі қа зір са лынға н сома ке йін па йда әке ле ді.
Уа қытша құнды жа қсы түсіну үшін қа ра па йым мыса л ке лтіре йік.
Мыса лы, е кі а да мды а ла йық: Се рік пе н Бе рік. Ба ста пқы сома (а ғыл.
present va lue) 5 000$. Се рік бұл а қша ны ке йін, бе с жылда н соң а луды
ұйға рды, а л Бе рік оны қа зір жа й мөлше рле ме ме н жылдық 12%-дық
де позитке са лды де п а ла йық. Се ріктің а қша ны бе с жылда н ке йін а луға
ұйға рға нын е ске ре отырып, оның а қша сының қа зіргі та ңда ғы на қты құнын
е се пте йік. Әрине , қа зір Се рік е ште ңе а лма ға ндықта н, бұл мыса лда біз
оның те к мүмкіндікті ба ста пқы сома сын ға на е се пте й а ла мыз. Біра қ
ба ста пқы сома ны е се пте у (ме йлі, мүмкіндікті болса да ) е ге р Се рік Бе рік
сияқты сома ны ке зе ңнің соңында 5000-ға өсіре тінде й а қылды болса , оның
қа зір қа нша а лу ке ре ктігін түсінуімізге мүмкіндік бе ре ді. Ба сқа ша
а йтқа нда , а қша ны қа зір са лып, бе с жыл өтке н соң 5000 а лу үшін қолыңда
қа нша қа ржы болуы ке ре к? Біздің мыса лымызда ғы жылдық мөлше рле ме
е ш өзге рге н жоқ, 12%-ды құра йды.
S=Р*(1+ni)
Р=S/(1+ni)=5000/(1+0,12*5)=5000/1,6=3125
Соныме н, е кінші нұсқа ны та ңда у (ке йін төле не тін сома ) қа зір
а лына тын 3125-ке те ң. Е нді не гізгі сұра ққа ке ле йік: қа йсысы жа қсы, қа зір
а лына тын 3125 пе әлде ке йін төле не тін 5000$? Яғни, ке йін төле не тін 5000ды а лу қа зір а лына тын 3125-ті а луме н ба ра ба р. Бұл тіпті инфляцияны
е се пте ме ге ннің өзінде сола й.
Па йызда р – ка пита лды әртүрлі форма да (не сие ле р, кре дитте р)
қа рызға бе руде н не болма са өндірістік не ме се қа ржы сипа тында ғы
инве стицияда н түске н та быс.
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Па йыздық мөлше рле ме – па йызда рды е се пте удің қа рқындылығын
сипа тта йтын ша ма .
Қа рыздың ба ста пқы сома сының өсуі – бұл е се пте лге н па йызда рдың
(та быстың) қосылу е се біне н қа рыз сома сының ұлға юы.
Ұлға йту коэффицие нті – ба ста пқы ка пита лдың қа нша лықты өске нін
көрсе те тін ша ма .
Е се пте у ке зе ңі – па йызда р е се пте ле тін уа қыт а ра лығы, яғни
па йызда р е се пте ле тін уа қыт ме рзімі.
Е се пте у а ра лығы – ол өтке нне н ке йінгі па йызда р е се пте ле тін е ң а з
ке зе ң.
Е се пте удің де курсивті әдісі (кре диттік па йыз) – па йызда р е се пте удің
әрбір а ра лығының соңында е се пте ле ді. Кре диттік па йыз – бе лгілі бір
а ра лықта е се пте лге н сома ның а та лмыш а ра лықтың ба с ке зінде болға н
сома ға қа тына сы.
Е се пте удің а нтисипа тивті әдісі (е се птік мөлше рле ме ) – па йызда р
е се пте удің әрбір а ра лығының ба с ке зінде е се пте ле ді. Е се птік
мөлше рле ме – е се пте удің бе лгілі бір а ра лығында төле нге н та быс
сома сының осы а ра лық өтке нне н ке йін ұлға йға н сома мөлше ріне
қа тына сы.
Жа й па йыздық мөлше рле ме – па йыздық мөлше рле ме е се пте удің
ба рлық ке зе ңінде бірде й ба ста пқы а қша сома сына қолда ныла ды.
Күрде лі па йыздық мөлше рле ме – е се пте удің әрбір а ра лығы
өтке нне н ке йін ке ле сі а ра лықта па йызда рдың қа рыздың сома сына және
па йызда рдың а лдыңғы а ра лықта рына е се пте лге н сома сы.
Түсінікті болу үшін жа й мөлше рле ме бойынша е се пте удің де курсивті
әдісін а лып қа ра стыра йық. Мыса лы үшін, 10% жа й жылдық кре диттік
мөлше рле ме ме н 36 а йға 10 000 долла р көле мінде кре дит а лдыңыз де лік.
Яғни, S=10000*(1+3*0,1) =10000*1,3=13000.
Па йызда р – бұл са лынға н ка пита л ме н ұлға йға н сома ның а ра сында ғы
а йырма шылық – 3000.
Па йыздық мөлше рле ме – 10%
Ба ста пқы сома ның өсуі – 13000
Ұлға йту коэффицие нті – 1,3
Ке зе ң – 36 а й
Е се пте у а ра лығы – 1 жыл
2.2. Па йыздық мөлше рле ме ле рді е се пте удің а нтисипа тивті және
де курсивті әдісте рі
Де курсивті

Жа й (і)
Өсірілге н сома

Күрде лі (іс)
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S  P  I  P  I г  P  n  i  P  P(1  ni)
S  P(1  ni)

Е ге р е се пте удің әртүрлі
а ра лығында әртүрлі па йыздық
мөлше рле ме ле р қолда ныла тын
болса , онда ке ле сі формула
па йда ла ныла ды:
Бірінші а ра лықтың соңында :
I1  Pn1i1 ,
I 2  Pn 2 i2

сәйке сінше ,
па йыздық
та быстың жа лпы сома сы те ң
бола ды:
 N

I  P  nt it 
 t 1


Күрде лі кре диттік
мөлше рле ме ні
е се пте ге н
ке зде
қа рыздың
сома сына
а лдыңғы
а ра лықта
е се пте лге н
па йызда рды
қосып
е се пте у,
ба сқа ша
а йтқа нда
«па йызға
па йызды»
е се пте у
қа ғида ты қолда ныла ды
S1  P(1  iс ) (бірінші
жылы)
S2  S1 (1  iс )  P(1  ic ) 2

(е кінші жылы)
S 3  S 2 (1  ic )  P(1  ic ) 3

Және де ұлға йға н сома (үшінші жылы)
Е се пте у ке зе ңінің
ке ле сіні құра йтын бола ды:
соңында ұлға йға н сома
S  PI
N
мына ны құра йды:


S  P  P  nt it ;
 t 1

N


S  P1   nt it 
t 1



S  P(1  ic ) n

Не ме се жылда н
үздік е се пте у (тоқса н,
а й, күн) а ра лығында :
S  P(1  j / m) m

Па йызда р үздіксіз
өске нде ,
яғни
m
ше ксіздікке
(ме рзімі
ше кте усіз), а л е се пте у
а ра лығының ұза қтығы
нөлге ұмтылса , яғни
е се пте у
а ра лығы
ше кте усіз:
S  P  lim (1  j / m) mn ;
m

1 m
)  e;
m 
m
lim(1  j / m)mn  e jn ;
lim (1 

S  P  e jn

Е ге р
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е се пте удің

әртүрлі
а ра лығында
па йыздық
мөлше рле ме ле р
са н
а луа н бола тын болса ,
онда :
S1  P(1  n1i1 )

е се пте удің
а ра лығында

бірінші

S2  P(1  n1i1 )(1  n2i2 )

е кінші а ра лықта және
т.б.
Ал
ке зе ңнің
а яғында ұлға йға н сома
ке ле сіні құра йды:
N

S 2  P (1  nr ir )
r 1

Дисконтта у опе ра циясы Р
S=PxKn
S=P/Kn
P  S /(1  ni)

P  S /(1  ic ) n

P  S /(1  i / m)mn

Ұлға йту коэффицие нті kн 

S
P
kнс  (1  ic )n
kнс  (1  j / m)mn

kн  1  ni

N

kн  1   nt it

kнс  (1  nr icr )
r 1

kнс  e jn
kнс  (1  iс ) nf (1  ic nb )
kнс  (1  j / m) nm (1  l  j / m)

Ме рзімді (ке зе ңді) а нықта у (n)
S  P(1  ni);
S
1  ni  ;
P
S
ni   1;
P

S
n

P

S  P(1  ic ) n
S
(1  ic ) n  ;
P

Дәре же де гі
бе лгісіз мәліме тті та бу
үшін
на тура лды
лога рифмде рді
та ба мыз:

1
i

;
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S
1
P
P
n
 ;
i
P
S 
  1  P
P 
n
;
iP
SP
n
P i

n

ln S / P
ln(l  i )

не ме се
жылда н
а ртық
е се пте у
а ра лығында ғы күрде лі
мөлше рле ме
жа ғда йында :
S  P(1  j / m)mn
S
(1  j/m) mn  ;
P
ln S / P
nm 
;
ln(1  j / m)
ln S / P
n
;
m  ln(1  j / m)

Па йыздық мөлше рле ме ні а нықта у
S  P(1  ni);
S
1  ni  ;
P
S
ni   1;
P
S
1
i P
;
n
S
1
P
n P
 ;
n
P
S


  1  P
P 
n
;
nP
SP
i
Pn

S  P(1  iс ) n
S
(1  i c ) n  ;
P

1  ic  n
ic  n

S
P

S
1
P

Жылда н
а ртық
е се пте у а ра лығында ғы
күрде лі мөлше рле ме
жа ғда йында :
S  P(1  j / m) mn
S
(1  j/m) mn  ;
P
S
1  j / m  mn ;
P

j / m  mn

j  m mn


S
 1;
P

S
 1 
P


69/72 е ре же



i  100%
69
n
 0,35

ic
n

Өсірілге н сома S
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72
ic

S  P  D;

Күрде лі
е се птік
А нтисипа тивті
Мұнда :
“P”
–
на қты мөлше рле ме ні
а лына тын сома , а л “D” – е се пте ге н
ке зде
а ра лықтың е ң ба сында төле не тін қа рыздың
сома сына
дисконт
а лдыңғы
а ра лықта
е се пте лге н
па йызда рды
қосып
е се пте у,
ба сқа ша
а йтқа нда
«па йызға
па йызды»
е се пте у
қа ғида ты
қолда ныла ды:
S1 
P  S  D;

P
1  dc

Бірінші а ра лықтың
өтуі
бойынша

D  ndS

P  S  ndS ;
P  S (1  nd );
S  P /(1  nd )

S1 

S2
P

1  dc (1  dc ) 2

Е кінші
а ра лықтың
өтуі
бойынша және т.б.;
күрде лі
кре диттік
па йызда рдың
ұқса с
жа ғда йында
ке зе ң
соңында ғы
өсірілге н
сома ке ле сіні құра йды:
S  P /(1  d )n

Жылда н
а ртық
е се пте у а ра лығында :
S  P /(1  f / m)mn

Дисконттың сома сы D
D  S  P;
D  nDг  ndS

Дисконтта у опе ра циясы Р
PSD
D  ndS
P  S  ndS
P  S (1  nd )

Ұлға йту коэффицие нті kн
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P  S (1  d )n
P  S (1  f / m)nm

S
;
P

kн 

S  P/a
а – дисконтта у коэффицие нті
kн 

kн 

P/a P 1 1
  
P
a P a

1
1  nd

1
(1  d ) n
1
kнс 
(1  n r d r )n
1
kнс 
(1  f / m) mn
1
kнс 
mn
(1  f / m) 1  l  f / m

kнс 

Е ге рде
е се пте у
а ра лығының
са ны
на қты
болма ға н
жа ғда йда :
kнс 

1
(1  d )

na

1  dnb 

Ме рзімді (ке зе ңді) а нықта у (n)
S  P /(1  nd );
P
1  nd  ;
S
P
 nd   1;
S
P 
(nd )  (1)    1  (1);
S

P
nd  1  ;
S
P
1
S S
n
d
S
 P
1    S
S
n
;
d S
SP
n
S d
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P  S (1  d )n ;
P
(1  d ) n  ;
S

Дәре же де гі
бе лгісіз
мәліме тті та бу үшін
на тура лды
лога рифмде рді
та ба мыз:
n

ln P / S
ln(l  d )

Жылда н
а ртық
е се пте у а ра лығында :
P  S (1  f / m)nm;
P
(1  f / m) nm  ;
S
ln P / S
nm 
;
In(1  f / m)

n

ln P / S
.
m  ln(1  f / m)

Па йыздық мөлше рле ме ні а нықта у
S  P /(1  nd );
P
1  nd  ;
S
P
 nd   1;
S
P 
(nd )  (1)    1  (1);
S

P
nd  1  ;
S
P
1
S S;
d
n
S
 P
1    S
S
d
nS
SP
d
S d

P  S (1  d )n ;
P
(1  d ) n  ;
S

Е кі бөлікті де n ;
түбірге е нгізу а рқылы
дәре же де н құтыла мыз
1 d  n

P
S

d 1  n

P
S

Не ме се
а ртық
а ра лығының
жа ғда йында :

жылда н
е се пте у
ұқса с


P
f  m1  n 
S


і – кре диттік мөлше рле ме нің са лыстырма лы ша ма сы, %
d – е се птік мөлше рле ме ның са лыстырма лы ша ма сы, %
n – е се пте у ке зе ңі
m – е се пте у а ра лығы
І/D – е се пте у ке зе ңінде гі па йыздық а қша ның жа лпы сома сы
P – ба ста пқы ка пита л/а қша сома сы
S – өсірілге н сома
ҰК – ұлға ю коэффицие нті
j/f – а та улы жылдық мөлше рле ме
Ба ла ма лы па йыздық мөлше рле ме ле р – бұл па йда ла нылуы бірте кті
ба ста пқы жа ғда йла рда бірде й қа ржы нәтиже ле рін бе ре тін а луа н түрлі
па йыздық мөлше рле ме ле р.
1) Жа й е се птік және кре диттік мөлше рле ме ле рдің ба ла ма лылығы
S=P(1+ni)
S=P/(1+nd)
Бірде й ша ртта р жа ғда йында , яғни ба ста пқы сома бірде й болға н ке зде
ба ла ма лы па йыздық мөлше рле ме ке ле сіде й а нықта ла ды:
(1  ni) 

1
(1  nd )
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(1  ni)(1  nd )  1
1  nd  ni  n2di  1
ni  nd  n2di  0
n(i  d  ndi)  0 / n

i  d  ndi  0

i  d  ndi;
i  d (1  ni);

1
(1  nd )
1
id
(1  nd )
1
i
1  nd
(1  ni) 

Ба ла ма лы е се птік мөлше рле ме ні а нықта ға н ке зде :
1
(1  nd )
(1  ni)  (1  nd )  1

(1  ni) 

i  d  ndi  0

d  i  ndi  i(1  nd )
1
(1  ni) 
1  nd 
1
1  nd 
1  ni
1
d i
(1  ni)
1
d
1  ni

2) Жа й және күрде лі кре диттік мөлше рле ме ле рдің ба ла ма лылығы
S=P(1+ni)
S=P/(1+і) n
А та лмыш күрде лі е се птік мөлше рле ме ле рде гі жа й кре диттік
мөлше рле ме ле рдің ба ла ма лылығын а нықта у үшін ба ла ма лылық те ңде уін
құра стыра мыз:
(1  ni)  (1  ic )n;
ni  (1  ic )n  1;

1  i   1
i
n

c

n

Е ге р жа й кре диттік мөлше рле ме бе рілге н, біра қ оға н ба ла ма күрде лі
е се птік мөлше рле ме ні а нықта у қа же т болса , онда :
(1  ni)  (1  ic )n ;

1  ic  n (1  ni)
ic  n 1  ni  1
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Е ге р күрде лі кре диттік мөлше рле ме бойынша е се пте у а ра лығы
жылда н а ртық болса , онда жа й кре диттік мөлше рле ме ке ле сіде й
а нықта ла ды:
S  P(1  ni)

S  P /(1  j / m)mn
1  ni  (1  j / m)mn ;
ni  (1  j / m)mn  1;

i

(1  j / m) mn  1
n

Бұға н қа ра ма -қа рсы жа ғда й туында са , яғни па йыздың жа й кре диттік
мөлше рле ме сі бе рілге н, біра қ е се пте у а ра лығы жылда н а ртық оға н
ба ла ма күрде лі кре диттік мөлше рле ме ні а нықта у қа же т болса , онда
ба ла ма лылықтың ке ле сі те ңде уі па йда ла ныла ды:
1  ni  (1  j / m)mn ;

1  j / m  mn 1  ni;

j / m  mn 1  ni  1;
j  m(mn 1  ni  1)

3) Е ге р күрде лі кре диттік мөлше рле ме ге ба ла ма е се пте у а ра лығы бір
жыл, біра қ е се пте у а ра лығы жылда н а ртық
күрде лі кре диттік
мөлше рле ме ні а нықта у қа же т болса , онда ба ла ма лылықтың ке ле сі те ңде уі
па йда ла ныла ды:
S  P(1  ic )n

S  P(1  j / m)mn
(1  ic )n  (1  j / m)mn ;

1  ic  n (1  j / m)mn
1  ic  (1  j / m)m ;
ic  (1  j / m)m  1

А та лмыш мөлше рле ме күрде лі па йызда рдың тиімді мөлше рле ме сі
де п а та ла ды.
4) Күрде лі е се птік және кре диттік мөлше рле ме ле рдің ба ла ма лылығы
А та лмыш күрде лі е се птік мөлше рле ме ні а нықта ға н ке зде ба ла ма лы
күрде лі кре диттік мөлше рле ме была й а нықта ла ды:
S  (1  ic )n

S

P
(1  d c ) n

(1  ic ) n 

1
(1  dc ) n

Те ңде удің е кі бөлігін де

n

; түбірге е нгізе міз:
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(1  ic ) n 

1
;
(1  dc ) n

(1  ic )  (1  dc )n  1;

1  dc  ic  ic dc  0;
1  dc  ic dc ;

ic  dc (1  ic );
1
(1  ic ) 
;
(1  dc ) n
1
ic  dc 
;
(1  d c ) n
d
ic  c
1  dc

Е ге р па йыздың күрде лі кре диттік мөлше рле ме сі бе рілге н, а л оға н
ба ла ма па йыздың күрде лі е се птік мөлше рле ме сін а нықта у қа же т болса ,
онда ке ле сі формула па йда ла ныла ды:
ic  dc  ic dc  0;
dc  ic  ic dc ;
dc  ic (1  dc );
1
(1  d ) 
;
(1  ic )
1
d c  ic 
;
(1  ic )
i
dc  c
1  ic

5) Те ңге рме лі мөлше рле ме . Бізге ке йін, біра қ үлке н сома ны ма әлде
е рте ре к, а ла йда а з сома ны төле ге н тиімдіре к пе , соны а нықта йтын жа ғда й
туында п тұр. Яғни, S2>S1 және n2>n1 болса , n2 а рқылы S2 төле ге н, не ме се
е рте ре к n1 а рқылы S1 а з ға на сома ны төле ге н тиімдіре к пе , соны а нықта у
қа же т. Яғни, мұнда й ше шім қа былда у үшін бұл мәнде рдің қа зіргі ке зде гі
ша ма ла рын а нықта у ке ре к. Мұнда й жа ғда йда е кі мәннің де қа зіргі ке зде гі
ша ма ла ры, яғни Р1=Р2 сәйке с ке ле тін жа йтты сипа тта йтын те ңге рме лі
мөлше рле ме а нықта ла ды:
S1
;
(1  ic ) n 1
S2
P1 
(1  ic ) n 2
P1 

Онда те ңге рме лі мөлше рле ме ме н Р1=Р2 қа на ға тта ндыра тын ша ртты
а нықта йық:
S1
S2

n1
(1  i0 )
(1  i0 ) n 2
S1  (1  i0 ) n 2  S1  (1  i0 ) n 1 ;
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S2 

S1  (1  i0 ) n 2
(1  i0 ) n 1

S2
 (1  i0 ) n2 n 1 ;
S1

1  i0  n2  n1
i0  n2 n1

S1
S2

S1
1
S2

Яғни, іс<іо ба рлығында не ме се те ңе стіре тінне н а з күрде лі
мөлше рле ме де а з ме рзімге а з сома а лға н тиімдіре к бола ды. А л е ге р іс>іо
болса , онда үлке н ме рзімге үлке н сома а лға н дұрыс.
2.3. А қша ның инфляциялық құнсызда ну е се бі
Инфляцияның қа рқыны (а )
Инфляцияны
е се пте ге нде гі
сома
е се пте ме ге нде гі сома
Инфляцияны е се пте ме ге нде гі сома

–

Инфляцияны

Δ
S=

Инфляцияны е се пте ге нде гі өсірілге н сома те ң бола ды:
Sa  S  S  S  S  a  S (1  a)  S  I n

Инфляция инде ксі I n  1  a
Е ге р е се пте у ке зе ңі тұта с са н болма са I n  (1  a)na (1  nb a)
Е ге р бір жылда н а з а ра лықта ғы инфляцияның де ңге йі бе рілге н болса
I n  (1  am )m .
Фише р формула сы:
Sa  P(1  ia );
Sa  S (1  a)  P(1  i)(1  a);
1  ia  (1  i)(1  a);
ia  1  1  a  i  ia;
ia  i  a  ia

а +іа мәні инфляциялық шығында рды өте у үшін та быстылықтың на қты
мөлше рле ме сіне қосылуы тиіс ша ма болып та была ды.
Инфляцияны е се пте ге нде гі кре диттік мөлше рле ме :
Инфляцияны е се пте ге нде гі жа й е се птік мөлше рле ме :
1  ni  (1  ni)  I n ;
nia  (1  ni)  I n  1;
(1  ni) I n  1
ia 
n

Инфляцияны е се пте ге нде е се пте удің жыл са йынғы а ра лығы ба р
па йызда рдың күрде лі кре диттік мөлше рле ме сі:
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S

1  ica n  (1  ic )n  I n ;
1  ica  n (1  ic )n  I n

1  ica  (1  ic )n I n ;
ica  (1  ic )n I n  1

Инфляцияны е се пте ге нде е се пте у а ра лығы ба р па йызда рдың күрде лі
кре диттік мөлше рле ме сі:
(1  j / m)mn  (1  j / m)mn  I n ;

1  ja / m  mn 1  j / m  I n
mn

1  ja / m  1  j / m mn  I n ;

ja / m  (1  j / m) mn I n  1





ja  m 1  j / m mn I n  1 ;

Инфляцияны е се пте ге нде гі е се птік мөлше рле ме
Инфляцияны е се пте ге нде гі жа й е се птік мөлше рле ме :
1
1
I

 IИ  И
1  nd a 1  nd
1  nd
(1  nd a )  I n  1  nd ;
1  nd
1  nd a 
;
In

1  nd 
 / n;
In 
1 1  nd
da  
;
n n  In
1
1  nd
da 

;
n  In n  In
I  1  nd
da  n
;
In  n
nd a  1 

Инфляцияны е cке ре отырып жыл са йынғы а ра лықты е се пте удің
па йызда рды күрде лі е се пте у мөлше рле ме сі:
In
1

;
n
(1  d ca )
(1  d ca ) n

(1  d ca ) n 
1  d ca  n

(1  d c ) n
;
In

1  d c n ;
In

1  d ca  (1  d c )  n

1
1
 (1  d c ) 
;
n I
In
n
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d ca  1 

1 d
n I
n

Инфляцияны е cе пте ге нде гі жыл са йынғы а ра лығы ба р па йызда рдың
күрде лі кре диттік мөлше рле ме сі:
In
1

;
mn
(1  f a / m)
(1  f / m) mn

(1  f a / m)

mn

(1  f / m) mn

;
In

(1  f a / m)  nm

1  f / mmn
In

 (1  f a / m)  nm

1 (1  f / m) mn

;
nm I
In
n

 1 f / m 

f a  m1 


nm I
n



2.4. А ннуите тте р
А ннуите т (қа ржы ре нта сы) – бе лгілі бір жылда р а ра лығында ғы
төле не тін те ң а ра лықта ғы тізбе ктік төле мде р а ра сында ғы бір ба ғытта ғы
төле мде р а ғыны.
Постнуме ра ндо а ннуите ті (қа ра па йым) – а ра лықта р соңында жүзе ге
а сырыла тын төле мде р.
Ба рлық а ннуите ттің ұлға йға н сома сы:
Па йызда р е се пте ле тін бірінші төле мнің сома сы ке ле сіні құра йды:
S1 = P (1+ic)n-1;
Е кінші төле м үшін па йызда р бір жылға а з е се пте ле ді:
S21 = P (1+ic)n-1 және т.б.
n-жылдың соңында жүргізілге н соңғы төле мге па йызда р е се пте лме йді:
Sn = P; жа лпы өсірілге н сома Sj ба рлық төле мде рдің сома сын құра йды:
n

n

j 1

j 1

S   S j  P 1 ic 

j 1

 Pk

Ге оме триялық
прогре ссия
мүше ле рінің
сома сына
а рна лға н
ма те ма тика лық формула ны па йда ла на мыз:
a1 q n  1
S
q 1
Бұл же рде ге оме триялық прогре ссия мүше ле рінің n сома сы не ме се
төле мде рдің жа лпы са ны прогре ссияның бірінші мүше сі: а 1=1, a q=1+ic,
онда :





1 ic  1
1 1  ic   1
Sn  Р
P
1 ic  1
ic
n

n

Яғни, постнуме ра ндо а ннуите ті үшін ұлға ю коэффицие нті ке ле сіні
құра йды:
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ki ,n

n

1 ic  1


ic
Әрбір төле мнің қа зіргі ке зде гі мәні:
P
Ak 
1  ic k
Сәйке сінше , ба рлық а ннуите ттің қа зіргі ке зде гі мөлше рі:
n
n
1
A   Ak  P  
 P  ai ,n
k
k 1
k 1 1  ic 
Та ғы да ге оме триялық прогре ссия мүше ле рінің сома сын а нықта йтын
формула ны па йда ла на мыз:
a1 q n  1
An 
;
q 1
Бұл же рде n та ғы да прогре ссия мүше ле рінің сома сы не ме се әрбір
1
төле мде рдің қа зіргі ке зде гі мәнінің сома сы, а л a1  q 
. Сондықта н
1  ic
үшін a i,n а лына тын мән:

  1 n 


 1  i   1
n
n

c 

1 
1  ic   1 1  ic   1

ai ,n 




1
1  ic


1  ic
1

1

i
c
1
 1  ic 
1  ic
1  ic

n
n

1  ic   1  1 1  1  ic 




 ic

1

ic

Яғни, ба рлық а ннуите ттің қа зіргі ке зде гі мөлше рі мына ны құра йды:
n
1  1  ic 
A P
ic
А ннуите ттің ұлға йтылға н және қа зіргі ке зде гі сома сының өза ра
ба йла нысын а нықта ймыз:
n

1  ic   1
SP
;
ic
1  1  ic 
A P
;
ic
n

P

A  ic
;
n
1  1  ic 
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1  ic   1;
A  ic
S

n
ic
1  1  ic 
n





 







A 1  ic   1 A 1  ic   1
A 1  ic   1
S



n
1
1  ic n  1
1  1  ic 
1  ic n
1  ic n 1  ic n
n



n

n

1  ic   A1  i n
A 1  ic   1
n

 A1  ic   1 
c
n
1  ic   1
1  ic n  1
1  ic n
n

n

Ке зе кті төле мнің мөлше рін а нықта у:
n

1  ic   1
SP
;
ic
S
ic
S  ic
P

S


;
1  ic n
1  ic n  1 1  ic n  1
ic
S
P
ki , n
1  1  ic 
A P
ic

n

P

A
ic
A  ic
 A

;
n
n
n
1  ic 
1  1  ic 
1  1  ic 
ic

A
ai ,n
А ннуите ттің ме рзімі:
n

1  ic   1
SP
;
ic
P

1  ic n  1  S
ic

P
1  ic n  1  S  ic ;
P
1  ic n  1  S  ic ;
P
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1  ic n   S  ic   1
 P 
 S  ic  
 P   1

 
n 
ln 1  ic 

1  1  ic 
A P
;
ic
n

1  1  ic 
A
 ;
ic
P
 A  ic 
n
 11  ic   
  1;
P


1  ic n  1   A  ic ;
 P 
  A  ic 
ln 1  

 P 

n
ln 1  ic 
Пре нуме ра ндо а ннуите тін а нықта у үшін ұлға йтылға н сома ның
не ме се постнуме ра ндо а ннуите тінің қа зіргі құнының формула сын (1+ic)-ге
көбе йту ке ре к:
Пре нуме ра ндо а ннуите ті үшін ұлға йту коэффицие нті ке ле сіні
құра йды:
kiП,n  ki ,n 1  ic 
Сәйке сінше , пре нуме ра ндо а ннуите ті үшін ке лтіру коэффицие нті:
aiП,n  ai ,n 1  ic 
A k пре нуме ра ндо а ннуите тінің әрбір қа зіргі мөлше рі (1+ic)-ке а ртық
бола ды, яғни пре нуме ра ндо а ннуите тіне қа ра ға нда постнуме ра ндо
а ннуите ті бе рілге н ic мөлше рле ме сі бойынша бір ре тте н а з дисконтта ла ды.
Яғни, бүкіл пре нуме ра ндо а ннуите тінің қа зіргі мөлше рі мына ны құра йды:
n

n

AП   Ak 1  ic   A1  ic 
k 1

Мәңгі а ннуите тте р (n а ннуите тінің ме рзімі ше кте лме ге н болса ):
n
1  1  ic 
P

Постнуме ра ндо: A  lim P 

n
ic
ic

1  1  ic 
P
Пре нуме ра ндо: A  lim P 
 1  ic   P 
n
ic
ic
А ннуите т әрбір а ра лықта бе лгілі бір h мөлше рге ұлға йға н ке зде :
яғни, төле мде р ке ле сіде й сипа тта ла ды:
n
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P, P + h, P + 2h, P + 3h ...... P + (n – 1) h
Бүкіл а ннуите ттің ұлға йтылға н сома сы төме нде гіні құра йды:
S = P(1 + ic)n – 1 + (P + h) (1 + ic)n – 2 + (P + 2h) (1 + ic)n – 3 + …… + (P + (n
– 1 )h
Е кі бөлікті де (1 + ic)-ке көбе йте міз.
S ic = P (1 + ic)n – (P + (n – 1) h)+ h (1 + ic)n –1 + h (1 + ic)n – 2 + …… + h (1
+ ic)
Те ңдіктің бір бөлігі ге оме триялық прогре ссия мүше ле рінің сома сы
болып та была ды. Бұл же рде a 1 = h (1 + ic) q = 1 + ic, бұда н біз мына мәнді
а ла мыз:

h
nh
S   P  kin 
ic 
ic

А а ннуите тінің қа зіргі ке зде гі мәнін та ба мыз:
n
P
Ph
P  2h
P  n  1h
A   Ak



,
2
3
1  ic 1  ic  1  ic 
1  ic n
k 1
Е кі бөлікті де (1 + ic) көбе йте міз. Сол ке зде төме нде гі мәнді а ла мыз:
n

P  2h 1  ic 
n
 P  h 1ic n
A1  ic  


1ic 2
1  ic 3
n

P  n  1h 1  ic 
n 1
n2

 P1  ic   P  h   1  ic    p  2hc 
n
1  ic 
1  ic n3     p  n  1h  S

Яғни, а ннуите ттің қа зіргі ке зде гі және ұлға йға н сома ла рының өза ра
ба йла ныста рының формула сы дұрыс:
S = А (1 + ic)n, бұда н:

h
nh 
h
 P  kin 
 P  kin
ic 
ic
ic 
S
nh
A




n
n
n
n
1  ic 
1  ic 
1  ic 
ic 1  ic 


h
nh
  P  ain 
n
ic 
ic 1  ic 

А ннуите тте рдің а йырба ста лымдығы, яғни ода н ке йін жа ңа а ннуите т
а та лмышқа те пе -те ң бола тын а ннуите ттің ба ста пқы па ра ме трле рінің
өзге руі, яғни ола рдың қа зіргі мөлше рле рі бірде й уа қыттың ке зе ңіне те ң:

1  1  ic 
P1 
ic

n



P1 1  1  ic 

 n1

 i

c

1  1  ic 
P
, онда :
ic
n



 P1 1  1  ic 

n

 i

c
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P 1  1  ic  1  ic
1  1  ic 
P1 

P
n
n
1  1  ic  1  ic
1  1  ic  1
n



n

Борышқорлық ба ға лы қа ға зда рдың әде тте , бе лгіле нге н па йыздық
мөлше рле ме сі бола ды және ола р бола ша қта бе лгілі бір күнде гі па йызда ры
ба р борыштың толық сома сының функциясын а тқа руға мінде тті.
Дисконтта лға н борышқорлық ба ға лы қа ға зда р бойынша та быс номина лда н
а лынға н ше ге рім болып та была ды.
Үле ске рлік ба ға лы қа ға зда р де ге німіз – на қты ме ншікті ие мде нушінің
тіке ле й үле сі және дивиде ндте рді ше кте усіз уа қытқа а луды қа мта ма сыз
е те ді.
Облига цияла р бойынша та быстылық е се бі
Облига цияла р ба ға мы:
P
Pk  o 100
N
Облига цияла р бойынша та быс:
Io = N (1 + i)n
Io = N
Io = Po (1 + ic)n – Po
Облига цияла р бойынша та бысқа эквива ле нт кре диттік мөлше рле ме :
1  ic n  1  i n  Pk
100
P
1  ic  n 1  i  k
100
ic =
А кцияла р бойынша та быстылық е се бі
А кцияла рды са тып а луда н түсе тін жа лпы та быс
Ia = IF + Q – Pa те ңде уі төме нде гіле рде н тұра ды:
IF = nFN (ме рзім * дивиде ндте р мөлше рі * номина л) – дивиде ндте рде н
түске н та быс;
Q – Pa – а кцияла рдың са тып а лу және са ту ба ға ла рының а ра сында ғы
а йырма шылық.
А кцияда н түске н та бысқа эквива ле нт кре диттік мөлше рле ме :
n
Pa  I a  Pa 1  ic  ;

1  ic n  Pa  I a ;
Pa

1  ic  n

Pa  I a
;
Pa
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ic  n

Pa  I a
1
Pa

Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п.
Жа рты жылға жылдық 28%-дық жа й мөлше рле ме ме н 50 000 те ңге
көле мінде кре дит бе рілді. Өсірілге н сома ны а нықта ңызда р.
№2 е се п.
Жоға ры өнімді жылғы 2 на урызда н 11 же лтоқса нға де йін жылдық
30%-бе н 10 000 000 те ңге көле мінде кре дит бе рілді. Па йызда рды
е се пте удің әртүрлі нұсқа ла ры (кәдімгі және на қты) үшін өсірілге н сома ның
көле мін а нықта ңызда р.
№3 е се п.
3,5 жылға 20 000 000 те ңге көле мінде кре дит бе ріле ді. Бірінші жылға
па йыздың мөлше рле ме сі – 30%, а л әрбір ке ле сі жа рты жылға ол 1%-ға
а за йып отыра ды. Ұлға йтудың көбе йткішін және өсірілге н сома ны
а нықта ңызда р.
№4 е се п.
Е ге р па йыздың жылдық 28%-дық жа й мөлше рле ме сі па йда ла ныла тын
болса , 25 000 000 те ңге көле мінде гі ба ста пқы ка пита л 40 000 000 те ңге ге
өсе ді. Е се пте у ке зе ңін а нықта ңызда р.
№5 е се п.
24 000 000 те ңге көле мінде гі ба ста пқы ка пита лды бір жылда н ке йін
30 000 000 те ңге ге же ткізе тін па йызда рдың жа й мөлше рле ме сін
а нықта ңызда р.
№6 е се п.
Жылдық 26%-дық жа й мөлше рле ме ні 250 күнге кре дит бе ріле ді.
Қа рызге р а ла тын сома ны және е ге р 40 000 000 те ңге ні қа йта ру та ла п
е тіле тін болса , па йыздық а қша ның сома сын е се пте ңізде р.
№7 е се п.
Жа рты жылға 30%-дық жа й е се птік мөлше рле ме ме н кре дит бе рілді.
Қа рызге р а ла тын сома ны және е ге р 40 000 000 те ңге ні қа йта ру та ла п
е тіле тін болса , дисконттың мөлше рін е се пте ңізде р.
№8 е се п.
40 000 000 те ңге көле мінде 25%-дық жа й е се птік мөлше рле ме ме н
кре дит бе рілді. Е ге р қа рызге р 35 000 000 те ңге а лғысы ке лсе бе ріле тін
кре дит ме рзімін а нықта ңызда р.
№9 е се п.
Е ге р 10 000 000 те ңге жа рты жылға не сие ге бе ріле тін болса , 9 000 000
те ңге ні а луды қа мта ма сыз е те тін е се птік мөлше рле ме ні е се пте ңізде р.
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№10 е се п.
Ба ста пқы са лынға н сома 200 000 те ңге ге те ң. Жылдық 28%
көле мінде гі жа й және күрде лі мөлше рле ме ле рді па йда ла нға н ке зде гі бе с
жылда н ке йінгі өсірілге н сома ны а нықта ңызда р. Е се пті па йызда р жа рты
жылға , тоқса нға , үздіксіз е се пте лге н жа ғда йда да ше шіңізде р.
№11 е се п.
Борыштың ба ста пқы сома сы 50 000 000 те ңге . Жылдық 28%-дық
мөлше рле ме бойынша күрде лі па йызда рды е се пте удің е кі әдісін
па йда ла на отырып, 2,5 жылда н ке йін өсірілге н сома ны а нықта ңызда р.
№12 е се п.
Жылдық
24%-дық
күрде лі
па йызда рдың
мөлше рле ме сін
па йда ла нға нда үш жылда н ке йін төле не тін 100 000 000 те ңге нің қа зіргі
ке зде гі (а ғымда ғы, қа зіргі, ке лтірілге н) мөлше рін а нықта ңызда р.
№13 е се п.
50 000 000 те ңге көле мінде гі ба ста пқы ка пита л қа нда й ме рзімде
200 000 000 те ңге ге де йін өсе ді. Е ге р:
а ) е ге р оға н жылдық 28%-дық мөлше рле ме бойынша күрде лі
па йызда р е се пте ле тін болса ;
ә) е ге р па йызда р тоқса н са йын е се пте ле тін болса .
№14 е се п.
Ба ста пқы ка пита л бе с жылда үш е се өсу үшін кре диттік па йыздың
күрде лі мөлше рле ме сі қа нда й болу ке ре к? Е се пті жа рты жыл бойынша
па йызда рды е се пте у жа ғда йында да ше шіңізде р.
№15 е се п.
Борыштың ба ста пқы сома сы 25 000 000 те ңге . Па йызда рды е се пте удің
де курсивті және а нтисипа тивті әдісте рін па йда ла нға н ке зде гі үш жылда н
ке йінгі өсірілге н сома ның көле мін а нықта ңызда р. Жылдық мөлше рле ме сі –
25%.
№16 е се п.
Жылдық 20%-дық күрде лі е се птік мөлше рле ме ні па йда ла нға н ке зде
е кі жылда н ке йін төле не тін 120 000 000 те ңге көле мінде гі сома ның қа зіргі
ке зде гі мәнін а нықта ңызда р.
№17 е се п.
Борышқорлық мінде тте ме бойынша төле м ме рзімі – жа рты жыл,
е се птік мөлше рле ме 18%. Кре диттік па йыздың жа й мөлше рле ме сі түрінде
өлше нге н а та лмыш опе ра цияның та быстылығы қа нда й бола ды?
№18 е се п.
Е ге р номина лды мөлше рле ме 24%-ға те ң және а й са йын па йызда р
е се пте лінге н жа ғда йда ғы, күрде лі па йызда рдың тиімді мөлше рле ме сін
е се пте ңізде р.
№19 е се п.
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10 000 000 те ңге көле мінде гі ка пита лды бе с жылға жа йға стырса , онда
па йызда рдың қа нда й мөлше рле ме сіме н са лға н тиімді бола ды, е ге рде :
а ) па йызда рдың жылдық 30%-дық жа й мөлше рле ме сіме н е се пте лсе ;
ә) тоқса н са йын 28%-дық күрде лі мөлше рле ме ме н е се пте лсе .
№20 е се п.
Е ге р а й са йын па йызда р е се пте ле тін болса , жылдық та быстылықты
26%-ға қа мта ма сыз е те тін номина лды мөлше рле ме сін а нықта ңызда р.
№21 е се п.
Кре дитке а лынға н ка пита л не сие лік па йыздың күрде лі мөлше рле ме сі
бойынша жылдық 22%-бе н са лынды. Кре диторла рме н е се п а йырысу үшін
е кі жылда н ке йін 30 000 000 не ме се үш жылда н ке йін 36 000 000 төле у
қа же т қа нда й нұсқа ны та ңда ға н дұрыс?
№22 е се п.
Е кі жылға 50 000 000 те ңге көле мінде кре дит бе рілді. Опе ра цияның
на қты та быстылығы кре диттік па йыздың күрде лі мөлше рле ме сі бойынша
жылдық 10%-ды құра уы тиіс. Инфляцияның күтіліп отырға н де ңге йі
жылына 15%-ды құра йды. Ұлға ю көбе йткішін, инфляцияны е ске ре тін
па йызда рдың
күрде лі
мөлше рле ме сін
және
өсірілге н
сома ны
а нықта ңызда р.
№23 е се п.
20 000 000 те ңге көле мінде гі ба ста пқы ка пита л үш жылға бе ріле ді,
па йызда р әр тоқса нның а яғында номина лды мөлше рле ме бойынша
жылдық 8%-бе н е се пте ле ді. Е ге р инфляцияның күтіліп отырға н жылдық
де ңге йі 12%-ды құра йтын болса , инфляцияны е се пте ге нде гі өсірілге н
сома ны және па йызда рдың номина лды мөлше рле ме сін а нықта ңызда р.
№24 е се п.
Кре дит бе рге н ке зде е се птік мөлше рле ме нің жылдық 5%-ыме н
а нықта ла тын опе ра цияның на қты та быстылығы қа мта ма сыз е тілуі тиіс.
Кре дит жа рты жылға бе ріле ді. Осы ке зде инфляцияның болжа лды инде ксі
1,06-ны құра йды. Инфляцияның са лда рына н орын а ла тын шығында рды
өте йтін е се птік мөлше рле ме нің мәнін е се пте ңізде р.
№25 е се п.
Е ге р инфляцияның 0,9% де ңге йінде а й са йын е кі жылға күрде лі
па йызда рдың номина лды мөлше рле ме сі бойынша жылдық 15%-бе н кре дит
бе ріле тін болса , қа ржы опе ра циясының на қты та быстылығы қа нда й
бола тынын а нықта ңызда р. Па йызда р тоқса н са йын е се пте ле ді.
№26 е се п.
Е ге р инфляцияның 14% де ңге йінде а й са йын е се пте ге нде 8%
номина лды мөлше рле ме ме н жыл са йын ка пита л бір жылға са лына тын
болса , қа ржы опе ра циясының на қты за ла лдылығы қа нда й бола тынын
а нықта ңызда р.
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№27 е се п.
Төме нде гіде й а нықта ла тын төле мде р а ғынының қа зіргі ке зде гі
мөлше рін та бу ке ре к: бірінші жылы – түсімде р 500 долл., е кінші жылы –
түсімде р 200 долл., үшінші жылы – түсімде р 400 долл., а ры қа ра й же ті жыл
бойы – та быс 500 долла рда н. Дисконтта у мөлше рле ме сі – жылдық 6%.
№28 е се п.
Жылдық 4% күрде лі па йыздық мөлше рле ме ме н бе рілге н кре дитті өте у
үшін 10 жыл бойы жыл са йын 5 000 долл. көле мінде төле мде р жүргізілуі
тиіс. Өзге рге н жа ғда й а лға шқы ке зде н ба ста п 7 500 долл. көле мінде төле м
жа са уға мүмкіндік бе ре ді. Борыш толығыме н өте ліп бола тын n1 жа ңа
ме рзімді а нықта ңызда р.
№29 е се п.
Е кі а ннуите ттің па ра ме трле рі төме нде гіде й:
төле мнің мөлше рі – 2 000 долл., па йыздық мөлше рле ме – жылдық 5%,
ме рзімі – 12 жыл;
төле мнің мөлше рі – 2 000 долл., па йыздық мөлше рле ме – жылдық 5%,
ме рзімі – 10 жыл;
біре уін ме рзімі 10 жыл және па йыздық мөлше рле ме сі жылдық 6%
төле мме н а уыстыру қа же т.
Жа ңа төле мнің мөлше рін а нықта ңызда р.
№30 е се п.
Жылдық 4% күрде лі па йыздық мөлше рле ме ме н 12 000 долл.
көле мінде қа рыз бе рілді. Е ге р қа рызге р жыл са йын 1 500 долла рда н
қа рызды жа ба тын болса , онда өте у ме рзімінің ұза қтығын а нықта ңызда р.
Борышты өте у гра фигін құрыңызда р.
№31 е се п.
10 000 долла р көле мінде гі борышты бе с жылдың ішінде өте у қа же т.
Ме рзімдік төле мде рдің мөлше рі а лға шқы төрт жылда – 2 000 долл., 2 000
долл., 4 000 долл., 1 500 долл. Е ге р па йыздық мөлше рле ме жылдық 5%-ды
құра йтын болса , соңғы төле мнің мөлше рін а нықта ңызда р.
№32 е се п.
14 ма мырда номина лы 200 000 те ңге де позиттік се ртифика т 8
же лтоқса нна н ба ста п жылдық 18%-бе н өте уге бе рілді. На қты және кәдімгі
па йызда рды е се пте ге нде гі та быстың сома сын және борышқорлық мінде тті
өте у сома сын а нықта ңызда р.
№33 е се п.
Төле м мінде тте ме сі жылдық 25%-бе н үш а йға 20 000 000 те ңге де н
өте уге бе рілді (жыл). А та лмыш төле м мінде тте ме сі ие сінің та бысын
а нықта ңызда р.
№34 е се п.
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Номина л құны 28 000 000 те ңге бола тын се ртифика т 200 күнге (кібісе
жыл) 30 000 000 те ңге де н өте уге бе рілді. Кре диттік па йыздың жа й
мөлше рле ме сі түрінде гі се ртифика т та быстылығын а нықта ңызда р.
№35 е се п.
Төле м ме рзімі 21 шілде де н ба ста ла тын 10 000 000 те ңге мөлше рінде
ве ксе ль бе рілді. Ве ксе ль ие сі оны 5 шілде де н ба ста п 20%-дық е се птік
мөлше рле ме ме ні ба нкке төле уді ұйға рды. Ба нктің та бысын және ве ксе ль
бойынша а лынға н сома ны (К = 365) а нықта ңызда р.
№36 е се п.
Бе с жылға шыға рылға н номина лы 10 000 те ңге облига ция ба ға м
бойынша 120-ға са тып а лынды. Е ге р оға н жыл са йын 18% мөлше рле ме
бойынша күрде лі па йызда р е се пте ле тін болса , онда облига цияла р
бойынша та бысты е се пте ңізде р.
№37 е се пте бе рілге н ша ртта ғыда й күрде лі па йызда рдың тиімді
мөлше рле ме
түрінде гі
облига цияла рды
са тудың
та быстылығын
а нықта ңызда р.
№38 е се п.
5 000 те ңге номина лме н а кция шыға рға н ке зде дивиде ндте рдің
бе лгіле нге н мөлше рі жылдық 15%-ға те ң бола ды, а л ба ға ла у бойынша
ола рдың номина лға қа тысты құны жыл са йын 4%-ға өсіп отыра ды.
Номина л бойынша са туда н және бе с жылда н ке йін дәл осында й 100
а кцияны са туда н түсе тін күтіле тін па йда ны а нықта ңызда р.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1. А қша ның уа қытша құнына түсінікте ме бе ріңіз?
2. Жа й және күрде лі па йыздық мөлше рле ме ге а нықта ма бе ріңіз?
3. Қа ржылық ма те ма тика ны е се пте удің де курсивті әдісі қа нда й
формула ме н а нықта ла ды?
4. Қа ржылық ма те ма тика ны е се пте удің а нтисипа тивті әдісі қа нда й
формула ме н а нықта ла ды?
5. Ба ла ма лы па йыздық мөлше рле ме ні ка ла й а нықта ймыз?
6. Инфляцияны е се пте ге нде гі өсірілге н сома ны қа ла й а нықта ймыз?
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3-та ра у. Корпора цияның та быста ры, ола рды жоспа рла у және
па йда ла ну
3.1. Өнімді өткізуде н түске н түсім, оны жоспа рла у және бөлу.
3.2. Па йда ны қа лыпта стырудың көзде рі және оның функцияла ры.
3.3. Па йда ны жоспа рла у:
1) тіке ле й е се пте у әдісі
2) та лда ма лық әдіс
3) норма тивтік әдіс
4) ке ше нді әдіс
5) фа кторлық (ба ғда рла ма лық фа кторлық) әдіс
3.3.1.Ре нта бе льділік
3.1. Өнімді өткізуде н түске н түсім, оны жоспа рла у және бөлу
Түсім
–
кәсіпорынның
ме ншікті
қа ржы
ре сурста рын
қа лыпта стырудың не гізгі көзі болып та была ды.
Түсімді қа лыпта стырудың:
 өнімді өткізуде н түске н түсім сияқты не гізгі қызме т түріне н түсе тін
түсім;
 а йна лымна н тыс а ктивте рді са ту не ме се ба сқа компа нияла рдың
ба ға лы
қа ға зда рын
са тудың
қа ржылық
нәтиже ле рі
түрінде гі
инве стициялық қызме тте н түсе тін түсім
 қа ржылық қызме тте н, соның ішінде кәсіпорынның облига цияла ры
ме н а кцияла рын орна ла стыруда н түсе тін түсім сияқты не гізгі үш ба ғыты
ба р.
Өткізуде н түсе тін түсімді а йқында удың:
 та уа рды жөне лтуме н ба йла нысты, жұмыс пе н қызме тте рді орында у
ба рысында са тып а лушының та ла бы бойынша е се п а йырысу құжа тта рын
ұсыну (е се пте у әдісі);
 төле м әдісі бойынша – ка сса лық әдіс (яғни, а қша ла й түсім
са тушының е се п а йырысу не ме се ва люта лық шотына а уда рыла ды) сияқты
е кі әдісі ба р.
Түсім а қша ны жоспа рла у ке зінде рынок конъюнктура сын, яғни
қа ра стырылма ға н жа ғда йла рдың орын а луы мүмкіндігін е ске ріп, е ңбе к
және қа ржы ре сурста рының өзге рісі ке зінде іс-әре ке т моде лін жа са й білу
қа же т.
Өнімді өткізуде н түсе тін түсім а қша жоспа рын құру ке зінде
кәсіпорынның қызме тіне е ле улі әсе р е те тін инфляция де ңге йін е ске ру,
яғни ста тистика орга нда ры ме н ҚР Ұлттық Ба нкіме н жоспа рла на тын
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инфляция өсімінің инде ксін е ске ре отырып тиісті түзе ту е нгізу мүмкіндігін
қа ра стыру қа же т.
Жоспа рлы түсімді а нықта у үшін, өткізілге н өнімнің са ны ме н
а ссортиме нтін және өткізу ба ға сын (көте рме ба ға ) а нықта у қа же т.
Өткізілге н өнімнің са ны өндіріс көле мі ме н қойма да ғы да йын өнімнің
қа лдығына және жөне лтіле тін өнімнің көле міне ба йла нысты ке ле сі
формула а рқылы а нықта ла ды:
К=Қ1+Т-Қ2
К – өткізілге н өнімнің көле мі;
Қ1 – жоспа рлы ке зе ңнің ба сында көте рме ба ға ме н өткізілме ге н
өнімнің қа лдығы;
Т – жоспа рлы жылда ғы көте рме ба ға ме н өткізілге н өнімне н түске н
түсім а қша ;
Қ2 – жоспа рлы ке зе ңнің соңында көте рме ба ға ме н өткізілме ге н
өнімнің қа лдығы.
Жоспа рлы жылдың ба сында күтке н қа лдықта р ке ле сі төрт
эле ме нтте н тұра ды:
 қойма да ғы да йын өнім;
 төле м ме рзімі же тпе ге н, жөне лтілге н та уа рла р;
 ме рзімінде төле нбе ге н, жөне лтілге н та уа рла р;
 са тып а лушыла рдың жа уа пке ршілікті са қта уында ғы та уа рла р.
Жоспа рлы жылдың соңында ғы өткізілме ге н өнімнің қа лдығы:
 қойма да ғы да йын өнімне н;
 төле м ме рзімі же тпе ге н, жөне лтілге н та уа рла рда н тұра ды.
Ба ға са яса тын қа лыпта стыруда ке ле сі қа ғида тта рды ұста нға н жөн:
 а та лға н са яса ттың та уа р рыногы конъюнктура сыме н және та ңда лға н
са яса ттың е ре кше лікте ріме н сәйке с ке луі (рынок стра те гиясыме н);
 ба ға са яса тының па йда ны ба сқа ру са яса ты ме н а ғымда ғы қызме ттің
не гізгі ма қса тта рыме н біріктіріле жүргізілуі;
 бе лсе нді ба ға са яса ты;
 жоға ры се рвистік қызме т көрсе туді үйле стіре отырып та уа р
ба ға сының де ңге йін ке ше нді түрде бе кіту;
 ба ға са яса тының жоға ры се рпінділігі.
Ба ға са яса тын әзірле у ке ле сі үде рісте рді қа мтиды:
 ба ға са яса тын құру ма қса тта рын та ңда у;
 қа лыпта сқа н ба ға де ңге йін ба ға ла у;
 та уа р рыногының әле уе ті және ба ға ла у е ре кше лікте рі;
 өнім түрі ме н өндіріс шығында рына қа ра й ба ға са яса тын
диффе ре нциа цияла у;
 өнімнің же ке ле ге н түрле ріне ба ға құру моде лін та ңда у;
 та уа рла р ме н қызме тте рге тиісті на қтылы ба ға де ңге йін әзірле у;
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 ба ға түзе тудің қа зіргі за ма нға са й әдісте ме сін қа лыпта стыру.
Өнімнің ба ға сын а нықта уда ке ле сі фа кторла рды е ске рге н жөн:
 осы өнімге де ге н тұтынушылық сұра ныстың де ңге йі;
 бе рілге н өнімге рынокта ғы қа лыпта сқа н сұра ныстың ике мділігі;
 рынокта ғы на қтылы та уа р өндірісінің өзге рісіне мүмкінді әсе рле суі;
 ме мле ке ттік ре тте у ша ра ла ры.
Өнімнің ба ға сын бе кітуге ке ле сі әдісте р па йда ла ныла ды:
 өзіндік құны және па йда а рқылы ба ға ны е се пте у;
 өнімге де ге н са тып а лушылық сұра нысқа ба ғда рла ну;
 орта са ла лық ба ға ны па йда ла ну;
 бәсе ке ле сте р шыға ра тын өнімнің ба ға сына ба ғда рла ну.
Ба тыс корпора цияла ры ба за лық ба ға ны а нықта уда бе с не гізгі
әдісте рді па йда ла на ды:
 толық
шығында р
әдісі
(а йныма лы
шығында р+тұра қты
шығында р+па йда )
 өнімнің өзіндік құны әдісі;
 ма ржина лдық (ше кті) шығында р әдісі;
 та быстылық (ре нта бе льділік) әдісі;
 ма рке тингтік (на рыктық) ба ға ла у әдісте р жүйе сі.
Ба ға құру са яса ты ма рке тингтік стра те гияны та ңда уға сәйке стікте
әзірле не ді, бұл мына ла рды қа ра стыра ды:
 жа ңа та уа рла р рыногына е ну;
 корпора цияла рме н шыға рыла тын та уа рла р рыногын қа ра стыру;
 ба сыңқылықты са тып а лушыла р топта ры бойынша өнімде р рыногын
се гме нтте у.
Ба ға лық стра те гияның 3 типі ба р:
 бәсе ке ле сте рме н са лыстырға нда ба ға ны бірқа та р жоға ры бе лгіле у
(сыйа қылық ба ға құру);
 бәсе ке ле сте р ба ға сына те ң ша ма да ба ға бе лгіле у (бе йта ра п ба ға
құру);
 бәсе ке ле сте рме н са лыстырға нда ба ға ны а зда п төме н не ме се өте
төме н бе лгіле у (ба ға лық сілкініс стра те гиясы).
Ба ға құру мәсе ле рі бойынша ше шімде рді өндіріс көле мі ме н
ма рке тингтік стра те гия бойынша ше шімде рме н қоса қа былда у қа же т.
Ба ға лық стра те гияны а нықта у үшін жүргізіле тін ша ра ла р:
 өндіріс пе н өнімді өткізуге ке тке н шығында рды ба ға ла у;
 кәсіпорынның қа ржылық ма қса тта рын на қтыла у;
 әле уе тті са тып а лушыла рды та ңда у;
 ма рке тингтік стра те гияны а нықта у;
 мүмкін бола тын бәсе ке ле сте рді бе лгіле у;
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 кәсіпорын қызме тін қа ржылық та лда у;
 на рықты се гме нттік та лда у;
 бе лгілі бір на рық се гме нтте рінде гі бәсе ке ле стікті та лда у;
 ба ға құру са ла сында ме мле ке ттік ре тте уді ба ға ла у.
Өткізу көле міне (түсімге ) мына ла р әсе р е те ді: көле м, а ссортиме нт
және са па .
3.1-ке сте . Ке ле сі жылда ғы өнімді өткізуде н және қызме т көрсе туде н
түске н та быста рды бөлу жоспа ры

0

№ Көрсе ткіште р
1 Өткізуде н түске н түсім а қша
2 Өткізілге н өнімнің өзіндік құны
3 Ба сқа да опе ра циялық та быста р
4 Ба сқа да опе ра циялық шығында р
5 Ба сқа да өткізуде н тыс түске н
та быста р
6 Ба сқа да өткізуде н тыс шығында р
7 Ба сқа да төте нше та быста р
8 Ба сқа да төте нше шығында р
9 Жиынтық па йда (1+3+5+7)-(2+4+6+8)
1 Қа ржылық нәтиже ге жа тқызыла тын
са лықта р
1 Са лық бойынша же ңілдікте р

Мың.тг
90.628.200
60.969.500
2.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
30.858.700
-

1
1

Па йда са лығы

8.500.000

1

Та быс са лығы

220.000

1

Та за бөлінбе ге н па йда

22.138.700

1

А йыппұлда р, өсіма қыла р, өте ма қыла р

-

2
3
4
5
6

1 Та за па йда ға са лына тын са лықта р ме н
а лымда р
1 Қорла ну қоры (70%)

15.497.000

7
1

Ре зе рвтік қор (10%)

2.213.900

1

Тұтыну қоры (20%)

4.427.800

8
9
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3.2.Па йда ны қа лыпта стырудың көзде рі және оның функцияла ры
Өнімді өткізуде н түске н па йда
та быстың не гізгі бөлігі болып
та была ды және оның 90 не ме се па йда ның ода н да жоға ры па йызын
құра йды. Не гізгі қорла рды не ме се ба сқа да мүлікте рді өткізуде н түске н
па йда бұл мүлікте рдің са ту ба ға сы ме н ба ста пқы не ме се қа лдық құны
а ра сында ғы а йырма ре тінде а нықта ла ды.
Па йда опе ра циялық та быста р түрінде не ме се өткізуде н тыс
нәтиже ле р ре тінде қа лыпта са ды. Опе ра циялық та быста рға : 1)
корпора цияның а ктивте рін жа лға бе руде н түске н түсімде р; 2) па те нтті,
өндірістік нұсқа ла рды сонда й-а қ ба сқа да инте лле ктуа лдық ме ншікте рді
жа лға бе руде н түске н түсімде р; 3) дивиде ндте р түрінде гі түсімде р; 4)
бірле ске н кәсіпке рлік нәтиже сінде түске н та быста р; 5) ба сқа
кәсіпорында рға бе рілге н а қша қа ра жа тта ры бойынша па йызда р жа та ды.
Өткізуде н тыс нәтиже ле рге не ме се та быста рға жа та тында р: 1)
ша руа шылық жүргізу ке лісімша ртта рының ша ртта рын бұзға ны үшін
төле не тін а йыппұлда р, өсімпұлда р; 2) сыйға та рту ша рты бойынша
бе рілге н а ктивте р; 3) кәсіпорынға әке лге н шығында рының орнын толтыру
төле мде рі; 4) е се пті жылда а нықта лға н өтке н жылда рдың па йда сы; 5)
не гізгі қа ра жа тта рды қоспа ға нда кәсіпорын а ктивте рін қа йта ба ға ла у
сомма ла ры; 6) ба ға мдық а йырма шылықта р; 7) та ла п е ту ме рзімі өтіп
ке тке н кре диторлық қа рызда р сомма сы.
Па йда на рықтық қа тына ста рдың а са ма ңызды ка те гориясы болып
та была ды және ке ле сі функцияла рды а тқа ра ды:
– па йда кәсіпорын жұмысының крите рийі және тиімділік көрсе ткіші
болып та была ды;
– па йда
қа ржылық-экономика лық
көрсе ткіш
ре тінде
ынта ла ндырушы функцияны білдіре ді;
– па йда әртүрлі де ңге йде гі бюдже тте рді қа лыпта стырудың көзі
болып та была ды.
3.3.Па йда ны жоспа рла у
Па йда ны жоспа рла у – қа ржылық жоспа рла удың құра мда с бөлігі,
өйтке ні ол кәсіпорынның ба рлық қызме т түрле рі бойынша бөле к жүзе ге
а сырыла ды, қа ржылық жоспа рды әзірле у ке зінде па йда көле міне әсе р
е те тін ба рлық фа кторла р е ске ріле ді.
Жоспа рла у объе ктісі – ба ла нстық па йда , яғни өнімде рді өткізу ме н
қызме тте рді көрсе туде н түске н па йда . Өндірілге н және өткізілге н өнімнің
көле міне және жоспа рлы жылдың ба сы ме н соңында ғы қойма да ғы да йын
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өнім қорының мөлше ріне ба йла нысты болжа мда ла тын са ту көле мі
па йда ны е се пте удің не гізі болып та была ды.
Пра ктика да па йда ны жоспа рла удың ке ле сі әдісте рі қолда ныла ды:
 тіке ле й е се пте у әдісі;
 та лда ма лық әдіс;
 норма тивтік;
 ке ше нді;
 фа кторлық (ба ғда рла ма лық-фа кторлық).
1) Па йда ны тіке ле й е се пте у әдісі – өнімнің жоспа рлы не ме се толық
өзіндік құны ме н өнім бірлігінің көте рме са ту ба ға сын а нықта уды қа мтиды,
ола рдың а ра сында ғы а йырма өнімнің жоспа рлы көле міне көбе йтіле тін
өнім бірлігінің па йда сын а нықта йды. Нәтиже сінде жоспа рлы па йда
а лына ды.
Бұйым

А
Б
В
Г
Па йда

Өнім өлше мінің
Көте рме
Жоспа рлы
өзіндік құн
ба ға сы
65
36
90
44
-

50
30
75
40
-

Өнім
өлше міне н
түсе тін па йда
15
6
15
4
-

Өнімді
Па йда
жоспа рлы
шыға ру
60
80
100
40
-

900
480
1500
280
3160

Па йда жоспа рлы жылдың ба сы ме н соңында ғы өткізілме ге н өнімінің
қа лдығын е ске ре отырып тіке ле й е се пте у әдісі а рқылы а нықта ла ды.
Пр=200+3160-160=3200
2) Па йда ны жоспа рла удың та лда ма лық әдісі
Па йда ны
жоспа рла удың
та лда ма лық
әдісінің
е кі
түрі
па йда ла ныла ды:
1)
Өткізу көле мін а рттыру, өнімнің өзіндік құнын төме нде ту,
па йда көле міне әсе р е те тін та уа р а ссортиме нтінің өзге руі, сортын,
көте рме ба ға де ңге йін және ба сқа фа кторла рды өзге рту а рқылы па йыздық
ба за лық ре нта бе льділікті а рттыру;
2)
Кәсіпорынның көте рме ба ға сыме н е се пте лге н та уа рлық
өнімнің 1 тг-ге ке тке н шығын көрсе ткіші а рқылы.
Бірінші нұсқа да : па йыздық ба за лық ре нта бе льділік а рқылы жоспа рлы
па йда ны е се пте у са лыстырма лы және са лыстырылма йтын өнімде рме н
бөле к жүргізіле ді. Е се пте у е се пті жылда ғы ба за лық ре нта бе льділікті
а нықта уда н ба ста ла ды.
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Ре нта бе льділік = Па йда /өткізіле тін өнімнің өзіндік құны=12.5/50х100=25%
Са лыстырма лы өнім бойынша жоспа рлы жылда ғы та бысты а нықта у
жоспа рлы жылда ғы өнімнің өзіндік құнын е се пті жылда ғы өнімнің өзіндік
құнына а уда ру а рқылы, яғни жоспа рлы жылда ғы өнімнің өзіндік құнының
3%-ға төме нде уі а рқылы орында ла ды.
Е се пті жылда ғы өзіндік құн бойынша жоспа рлы жылда ғы өнімнің
өзіндік құны=55*100/(100-3%)=56.7млн.тг.
Ба за лық ре нта бе льділіктің 25% де ңге йіне қа ра ға нда жоспа рлы жылы
та уа рды өткізуде н түске н па йда сома сы ке ле сіде й бола ды:
Па йда =25%x56.7/100=14.2млн.тг.
Өнім өндіру көле мі, а ссортиме нт, сорт, көте рме ба ға ла рды өзге рту,
қойма да ғы кіріс және шығыс та уа р қа лдықта рының па йда ға ықпа л е туі
а рқылы өнімнің өзіндік құнының төме нде уін е ске ре отырып:
1.
өнімнің өзіндік құнының жоспа рлы төме нде уінің па йда ға
ықпа лын а нықта уда жоспа рлы жылдың соңында ғы қойма да ғы та уа рлық
өнімнің қа лдықта рын ше ге ріп та ста у қа же т:
(56,7-3,5)*3%/100=1,578 млн.тг.
2. Шыға рылға н өнімде рдің а ссортиме нтінде гі өзге рісте рдің ықпа лын
е се пте у ре нта бе льділік коэффицие нтін қолда ну а рқылы жүзе ге
а сырыла ды.
Е се пті жыл
Өнімд Жа лп Ре нта бе
е рдің ы
льділік
а та лу көле м
ы
де гі
үле с
са лма ғ
ы
А
40
44

Жоспа рлы жыл
Ре нта бе Жа лпы Ре нта бе л
льділік көле мде ьділік
коэффи гі үле с
цие нті
са лма ғ
ы

Ре нта бе
льділік
коэффи
цие нті

Ре нта бе льді
лік
коэффицие н
тінің
өзге рісі

17,

40

45

18

+0,4

5,2
2,2
25

50
50
100

20
5
-

10
0,5
28,

+4,8
-1,7
+3,5

6
Б
В
Б
а рлығ 0
ы

35
25
10

15
9
%

5%

К - е се пті жыл ре нта бе л.=(40*44+35*15+25*9)/100=25%
К - жоспа рлы жыл ре нта бе л.=(40*45+50*20+50*5)/100=28.5%
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Қорытынды:
Шыға рылға н
өнімнің
а ссортиме нтінің
өзге руі
ре нта бе льділік коэффицие нтін 3,5% па йызға өсірді, бұл та быстың 2 млн.тг
өске ндігін көрсе те ді.
Па йда = 56.7*3.5%/100=2млн.тг
3. Шыға рылға н өнімде рдің сұрыптылығының жылжыту ықпа лын
е се пте у-сұрыпта у коэффицие нтін өзге рту а рқылы іске а сыра ды. Сонда й-а қ
жа лпы шыға рылға н та уа р өнімде рінің же ке ле ге н сортта рының үле с
са лма ғын е ске ре отырып, ола рдың ба ға ла рының а ра қа тына сы % а рқылы
а нықта ла ды.
Е се пті жыл
Сұрыпты Жа лп Сұрыпта у
лық
ы
ба ға сыны
көле м ң
де гі
па йыздық
үле с
қа тына сы
са лма ғ %
ы
ВКК
78
100
1 сорт
19
60
3
20
А тте ста
цөтпе ге н
өнім
10
0

Сұрыпт
ылық
коэф-і

Жоспа рлы жыл
Жа лпы
Сұрыпта у
көле мде г ба ға сының
і
үле с па йыздық
са лма ғы қа тына сы
%

Сұрыпт
ылық
коэф-і

Сұрыптыл
ық
коэффици
е нтінің
өзге рісі

78
11,4
06

88
10
2

100
60
20

88
6
0,4

+10
-5,4
-02

90

100

-

94,

+4.4

%

4

Кс е се п.жыл=(78*100+19*60+3*20)/100=90%
Kc жосп. жыл=(88*100+10*60+2*20)/100=94.4%
Қорытынды: Па йда 2,5млн.тг-ге а рта ды.
Па йда = 56,7*4,4%/100=2.5млн.тг
2.
Кіріс қа лдықта ры бойынша па йда е се пті жылдың 4 тоқса нының
ре нта бе льділігін е се пке а лу а рқылы а нықта ла ды. Е ге р жоспа рлы жылдың
ба сында қойма да ғы та уа р қа лдығының жоспа рлы өзіндік құны 6 млн.тг
құра йтын болса , 25% ре нта бе льділік жа ғда йында па йда ке ле сіде й бола ды:
Па йда =6*25%/100=1.5 млн.тг
3.
Жоспа рлы жылдың 4 тоқса нында ғы ре нта бе льділікке
қа ра ға нда кіріс қа лдықта ры бойынша па йда :
Па йда =3.5*28.5%/100=1 млн.тг
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4.
Са лыстырылма йтын өнім бойынша па йда бе лгілі бір бе кітілге н
ре нта бе льділік па йызына өнімнің жоспа рлы өзіндік құнын оны шыға ру
көле міне көбе йту а рқылы а нықта ла ды. А йта лық са лыстырылма йтын
өнімнің жоспа рлы өзіндік құны 2 млн. тг., ре нта бе льділігі 20% болға нда :
Па йда =2*20%/100=0.4млн.тг
5.
Жоспа рлы жылда ғы са лыстырма лы өнім бойынша та уа р
шыға рылымына н түске н па йда ба за лық ре нта бе льділік а рқылы
а нықта ла ды: -14,2 млн тг.
Ба за лық ре нта бе льділікте е ске рілме ге н фа кторла рдың ықпа лы:
а ) жоспа рлы жылда ғы та уа рлық өнімнің өзіндік құнын төме нде туде н
үне мде у 1,6 млн.тг құра йды;
б) өндіріле тін өнімнің құрылымын өзге рту нәтиже сінде па йда 2 млн.тг
ұлға яды;
в) өнім са па сын а рттыру нәтиже сінде па йда 2,5 млн.тг ұлға яды;
г) са лыстырма лы өнімнің жа лпы көле міне н түсе тін па йда 20,3 млн.тг;
д) жоспа рлы жыл ба сында қойма да ғы қа лдық бойынша па йда 1,5
млн.тг;
е ) жоспа рлы жыл соңында қойма да ғы қа лдық бойынша па йда 1
млн.тг;
ж) өткізуде н түске н па йда 20,3+1,5-1,0=20,8 млн.тг;
з) са лыстырылма йтын өнім бойынша па йда 0,4 млн.тг;
и) жоспа рлы па йда ның жа лпы сомма сы 21,2 млн.тг.
Па йда ны жоспа рла удың та лда ма лық әдісінің е кінші нұсқа сында
көте рме са уда боса ту ба ға сында ғы та уа р өнімінің ба ға сы 1 тг жұмса лға н
шығын не гізінде а нықта ла ды.
Мыса лы: Та уа р өнімнің көте рме са уда боса ту ба ға сының жа лпы
сомма сы 30 млн.тг, а л та уа р өнімінің 1 тг ке тке н шығын көле мі 85 тиын
болса , онда па йда 15 тиынды құра йды. Та уа р өнімде рінің түсіміне н па йда
сома сы ке ле сіде й бола ды:
Па йда =30млн *15%/100=4.5млн.тг
Бұл әдістің а ртықшылығы: кәсіпорынның жоспа рын әзірле уде гі
қа ра па йымдылығы және са лыстырыла тын және са лыстырылма йтын е се п
ба рлық өнімге жүргізіле ді.
1) Та бысты жоспа рла удың норма тивтік әдісі
Бұл әдісте па йда мөлше рі ба рлық са тылға н өнімге қа тысты бірыңға й
бе кітілге н ре нта бе льділік па йызы не гізінде а нықта ла ды.
Мыса лы: ре нта бе льділіктің 25% де ңге йінде жоспа рлы жылда ғы
са тыла тын өнімнің өзіндік құны 2 000 000 тг. Па йда 0,5 млн. құра йды.
Жоспа рлы шыға рылым бойынша па йда ны жоспа рла у жылдың ба сы ме н
а яғында ғы өндірілге н өнімнің кіріс және шығыс қа лдықта ры бойынша
түзе ту қа же т.
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Бұл әдістің а ртықшылығы: же ңілділігі, көп е ңбе к шығында рын қа же т
е тпе йді. Бірте кте с өнімде рді шыға ра тын бірте кте с кәсіпорында рда
қолда ныла ды.
2) Па йда ны жоспа рла удың ке ше нді әдісі
Ба за лық ре нта бе льділік па йызын, оға н қоса жоспа рлы жылда ғы
өсімнің ма ңызды фа кторла рының ықпа лын па йда ла ну а рқылы тіке ле й
е се пте у әдісі ме н па йда ны жоспа рла удың та лда ма лық әдісінің ке йбір
эле ме нтте рін ұтымды біріктіре ді.
3) Фа кторлық ба ғда рла ма лық әдіс
Қа зіргі ке зде па йда ны жоспа рла удың фа кторлық әдісі қолда ныла
ба ста ды. Бұл әдіс ке ле сі ке зе ңде рді қа мтиды:
1. е се пті ке зе ңнің ба за лық көрсе ткіште рін, яғни жиынтық па йда ,
са туда н түске н па йда , опе ра циялық та быста р ме н шығында рды, өнімді
өткізуде н тыс та быста р ме н шығында рды а нықта у;
2. ша руа шылық қызме тте рінің мінде тте рін а йқында у, соның ішінде
өндіріс көле мін а рттыру, өзіндік құнын а за йту, өнімді өткізуде н тыс
та быста рды ұлға йту;
3. өзіндік та лда ма лық ба қыла уыме н, экспе рттік ма ма нда рдың,
болжа мда рме н қа ра стырыла тын инфляция инде ксте рін а нықта у.
Ке ле сі инфляция инде ксте рін қолда ну ұсыныла ды:
1. шыға рыла тын өнімде р ба ға сының өсім инде ксі;
2. па йда ла ныла тын ма те риа лдық құндылықта р ба ға сының өсім
инде ксі;
3. е ңбе к ба ға сының өсім инде ксі;
4. а мортиза циялық а уда рымда р өзге рісінің инде ксі;
5. ба сқа да шығында р инде ксі.
3.2-ке сте . Е се пті жылғы кәсіпорынның ба за лық көрсе ткіште рі
№
1
2
3
4

Ба за лық көрсе ткіште р
Са тылға н та уа рда н түске н түсім
Са тылға н та уа рла дың өзіндік құны
Жа лпы па йда
Опе ра циялық та быста р
Опе ра циялық шығында р
5
Өткізуде н тыс шығында р
6
Өткізуде н тыс та быста р
7
Өзіндік құнның құрылымы, соның
ішінде :
Ма те риа лдық шығында р
А мортиза ция
Е ңбе ка қы шығында ры және әле уме ттік
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Сомма сы
2,860,000
1,920,000
940,000
34,000
183,000
68,000
100%
47,0%
12,5%
35,5%

са қта ндыру а уда рымда ры
Ба сқа да шығында р
8
Комме рциялық шығында р
9
Ба сқа рушылық шығында р

5%
27,000
24,000

Ма рке тингтік зе ртте уле р өнімді өткізу көле мін 8,5%-ға ұлға йту,
жа ңа те хнологияны қолда ну өзіндік құнды 20%-ға а за йту мүмкін е ке ндігін
көрсе тті. Опе ра циялық шығында рды 20% ше ге ру а рқылы, опе ра циялық
та быста рды төме нде ту, са туда н тыс та быста рдың 5% және са туда н тыс
шығында р 3% а ртуы болжа мда нды. Өндіріле тін өнім құрылымының өзге руі
күтілме йді, а л комме рциялық шығыста р 1,5% және ба сқа рушылық
шығыста р 20% а рта ды.
Күтіле тін инфляция инде ксі мына ла рды құра йды:
 өнім ба ға сының өсу инде ксі 1,17;
 тұтыну ма те риа лда ры ба ға сының өсу инде ксі 1,09;
 е ңбе ка қыға жұмса ла тын шығыста рдың өсу инде ксі 1,1;
 а мортиза циялық а уда рымда р өзге рісінің инде ксі 1,0;
 ба сқа да шығында рдың өсу инде ксі 1,05.
3.3-ке сте . Кәсіпорынның жоспа рлы па йда ме н за ла лда рды е се пте у
ре ті
Көрсе ткіште р
Е се пте уле р
Нәтиже сі мың.тг
1 за лық жылда ғы жа лпы
2860-1920
940
Ба
па йда
2
940*8,5/100
+79,9
Өндіріс
пе н
өткізу
көле мде рінің өзге рісі
3
Өзіндік
құнның өзге рісі:
а
1920*1,085=2083.
өндірістің
өсуі е ске рілге н
жоспа рлы жылда ғы өнімнің 2
өзіндік құны
2083,2*0,02
+41,7
жоспа рла нға н
өзіндік
құнның па йда ға әсе рі
б
4
Шыға
рыла тын өнім ба ға сының өзге рісі:
а
2860*1,086=3105,
Шыға
рыла тын
өнім
96
ба ға сының өзге рісі
б
3103,1*1,17=3630,
Инфляция
де ңге йі
е ске рілге н
жоспа рлы 63
жылда ғы түсім
63

в
3630,63-3103,1
+527,53
Шыға
рыла тын
өнім
ба ға сының
өзге рісінің
па йда ға ықпа лы
5
Тұтыныла
тын ма те риа лда р құндылығының ба ға сының өзге рісі:
а
2083,2*1,085=310
Жоспа
рлы жылда ғы өнімнің
өзіндік
құнының 3,1
ма те риа лдық шығында ры
б
1920*47%=902.4*
979.1*98%=
Инфляция
де ңге йі
959.5
е ске рілге н
жоспа рлы 108.5
959.5*1.09=1045.8
жылда ғы өнімнің өзіндік
құнының
ма те риа лдық
шығында ры
в ға өзге рісінің па йда ға
1045,8-959,5
86,3
Ба
ықпа лы
А6 мортиза циялық а уда рымда рдың өзге рісі:
а
2083.2*0.98*0.47=
Жоспа
рлы жылда ғы өнімнің
өзіндік
құнының 959.5
а мортиза циясы
б
255,2*1,07=273,1
Инфляция
де ңге йі
е ске рілге н
жоспа рлы
жылда ғы өнімнің өзіндік
құнының а мортиза циясы
273,1-255,2
17,9
Ав мортиза ция
өзге рісінің
па йда ға ықпа лы
Е7ңбе ка қыға жұмса ла тын шығыста рдың өзге руі:
а
2083.2*0.98*35.5=
Жоспа
рлы жылда ғы өнімнің
өзіндік
құнында ғы 724.7
е ңбе ка қы шығыста ры және
әле уме ттік
са қта ндыру
а уда рымда ры
б
724.7*1.1=797.2
Инфляция
де ңге йі
е ске рілге н
жоспа рлы
жылда ғы өнімнің өзіндік
құнында ғы
е ңбе ка қы
шығыста ры
және
әле уме ттік
са қта ндыру
а уда рымда ры
в
797,2-724,7
72,5
Шығыста
р
өзге рісінің
па йда ға ықпа лы
8 сқа да шығыста р өзге рісі:
Ба
а
2083,2*0,98*0,05=
Жоспа
рлы жылда ғы өнімнің
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өзіндік құнының ба сқа да 102.1
шығыста ры
б
102,1*1.05=107.2
Инфляция
де ңге йі
е ске рілге н
ба сқа да й
шығыста р
в рістің па йда ға ықпа лы
107,2*0,05
Өзге
9
27*1,015
Комме
рциялық шығыста р
1 сқа рушылық шығыста р
124*1,02
Ба

-5,1
27,4
126,5

1 туда н түске н па йда
Са

1253.43

1
Шығыста
р
та ста лға нда ғы
опе ра циялық та быста р
1
Өткізуде
н тыс та быста р

27,2

183*1,05

192,2

1
Өткізуде
н тыс шығыста р

68*1,03
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0
1

2

940*79.2+41.7+52
7.53-86.3-17.9-72.5-5.127.4-126.5
34-6,8
а лынып

3
4
5

1 лық са луға де йінгі па йда
1253,4+27,2+192,2
Са
-70
-ба рлығы

1402,83

Фа кторлық әдістің ке мшілікте рі:
– е ңбе к сыйымдылығы;
– е се пте уге тиімсіз көрсе ткіште рдің па йда ла нуына ба йла нысты
па йда ның толығыме н және на қты түрде а нықта лма уы.
– не гізгі және қоса лқы фа кторла р де ңге йінің па йда ға ықпа л е ту
тәуе лділігінің толық е се бінің болма уы.
Қа зіргі ке зде па йда ны жоспа рла у ке зінде қа ржы ме не джме нтінің
құра лы ре тінде ма ржина лдық па йда және опе ра циялық тұтқа ке ңіне н
па йда ла ныла ды.
%
Көрсе ткіште р
Сомма сы
1
500,000,000
100
Өткізуде
н
түске н
түсім
250,000,000
50
А 2йныма лы
шығыста р
3 ржина лдық па йда
250,000,000
50
Ма
4 қты шығыcта р
100,000,000
Тұра
150,000,000
Қа5ржылық
нәтиже
(па йда )
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Бұл ке сте де н ма ржина лдық па йда өткізуде н түске н түсімнің 50%
құра йтынын ба йқа уға бола ды, мұнда за ла лсыздық нүкте сі тұра қты
шығында рдың өнімді өткізуде н түске н жа лпы түсімінде гі ма ржина лдық
па йда үле сіне қа тына сын білдіре ді.
100/50*100=200.000
А л опе ра циялық тұтқа ның нәтиже сі ма ржина лдық па йда ның жа лпы
па йда ға
қа тына сы ре тінде
е се пте ліне ді. Біздің мыса лымызда ,
опе ра циялық тұтқа күші 250/150 =1.67 те ң, яғни ке з ке лге н түсімнің өзге руі
па йда ның 1/1,67 қа тына сын өзге руіне ықпа л е те ді.
А йта лық кәсіпорынның өткізуде н түсе тін түсімін 10% а рттыру
мүмкіндігі туып тұр де йік, онда па йда 10%*1.67=16.7% а рта ды.
Па йда ны бөлу әдісте рі тұра қты өзге рісте бола ды және қоға мдық
өндірістің өсуіме н және экономика ның мінде тте рінің өзге руіме н
ба йла нысты да миды.
3.1-сызба . Па йда ны бөлудің қа ғида ты

3.3.1 Ре нта бе льділік
Ре нта бе льділік экономика ның ба за лық ка те горияла рының бірі болып
та была ды.
Ре нта бе льділіктің ке ле сі көрсе ткіште рі па йда ла ныла ды:
1) ка пита л ре нта бе льділігі па йда ның ка пита лға , яғни ба ла нс
а ктиве ріне қа тына сы ре тінде е се пте ле ді;
2) шығында р ре нта бе льділігі па йда ның са тылға н өнімнің өзіндік
құнына қа тына сы ре тінде ;
3) са ту ре нта бе льділігі па йда ның өнімді өткізуде н түске н түсіміне
қа тына сы ре тінде ;
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4) өнім өлше мінің ре нта бе льділігі өнім па йда ның өлше м бірлігінің
оның өзіндік құнының өлше м бірлігіне қа тына сы ре тінде а нықта ла ды.
Ре нта бе льділік коэффицие нтте рі кәсіпорынның қызме тін жа лпыла ма
түрде сипа тта йды.
Са ту ре нта бе льдігі (ROS) =Та за па йда /түсім
Ре нта бе льділік са тылға н өнімне н түске н әрбір те ңге де гі па йда ның
үле сін көрсе те ді.
А ктивте рдің ре нта бе льділігі(ROA )=Та за па йда /А ктивте р
Та за па йда ның жа лпы а ктивте р көле міне қа тына сы са лықта р ме н
па йызда р төле нге нне н ке йінгі а ктивте рдің ре нта бе льділігін көрсе те ді.
А ктивте рдің па йда та бу қа біле ттілігі=Та за па йда / А ктиве р
Ка пита л мультиплика торы=А ктивте р/Ме ншікті ка пита л
Ме ншікті ка пита лдың
ре нта бе льділігі= Та за
па йда /Ме ншікті
ка пита л
Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі корпора цияның қызме т е туі
ке зінде гі ка пита л қа йта рымның мөлше рін не ме се
ка пита лды
па йда ла нудың тиімділігін көрсе те ді.
МК(ROE) ре нта бе льділігі=Та за па йда /МК
Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі корпора ция қызме тін іске
а сыруда ғы ка пита л қа йта рымдылығының мөлше рін көрсе те ді. Ба сқа
сөзбе н а йтқа нда , ка пита лды па йда ла нудың тиімділігіме н түсіндіріле ді.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1. Корпора цияның өнімді өткізуде н түске н түсімге а нықта ма бе ріңіз?
2. Ба ға са яса тын қа лыпта стыруда корпора ция қа нда й қа ғида тта рға
сүйе не ді?
3. Өнімнің ба ға сын а нықта удың фа кторла рын а та ңыз?
4. Ба ға лық стра те гияның типте ріне а нықта ма бе ріңіз?
5. Па йда ны қа лыпта стырудың көзде рі қа нда й?
6.
Па йда ны
қа лыпта стырудың
функцияла рының
а тқа ра тын
қызме тте рін а та ңыз?
7. Па йда ны жоспа рла у де ге німіз не ?
8. Па йда ны жоспа рла удың әдісте ріне а нықта ма бе ріңіз?
9. Ре нта бе льділікте қа нда й көрсе ткіште рді қолда на мыз?
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4-та ра у. Тәуе ке лде рді ба сқа ру не гізде рі
4.1 Тәуе ке л түсінігі және ола рдың сыныпта ма сы
4.2 Тәуе ке лді а нықта у және өлше у
4.3. Тәуе ке л-ме не джме нттің па ра дигма сы
4.4. Тәуе ке лде рді ба сқа ру әдісте рі
4.5 Корпора тивті тәуе ке л-ме не джме нт жүйе ле рі
4.1.
Тәуе ке л түсінігі және ола рдың жікте ме сі
Тәуе ке л де ге німіз - кәсіпорын нәтиже сіне жа ғымсыз әсе р е туі мүмкін
және оның стра те гиясын жүзе ге а сыруға ке де ргі жа са йтын ке з ке лге н
оқиға ла р және іс-әре ке тте р.
Тәуе ке лдің та биға тын те ре ңіре к түсіну үшін, тәуе ке лдің туында уына
бе лгілі бір объе кті е ме с, іс-әре ке ттің се бе п бола тындығына на за р а уда ру
ке ре к. Мыса лы, инве стор ба ға лы қа ға зда р портфе лін қа лыпта стырса , онда
ол бе лгілі бір тәуе ке лге ке зіге ді, бұл тәуе ке л оның сипа тта ма сы е ме с, ол
ба ға лы қа ға здың имма не нттік құндылығы. Инве стор та ңда ға н на қты
портфе ль – бұл оның инве стициялық стра те гиясын жүзе ге а сыру болса ,
онда бұл тәуе ке л де осы стра те гияме н а нықта ла ды.
Өнім өндіру және өндірілге н өнімді са ту компа ниясының а ғымда ғы
қызме тіме н ба йла нысқа н мыса лды ке лтіруге бола ды. Бөлім ба сшылығы
өндірілге н өнімді са та отырып, әрқа ла й әре ке т е туі мүмкін. Өндіруші ке й
жа ғда йда та псырыс бе рушіде н же ткізіле тін та уа рла р үшін а лғытөле мді
та ла п е туі мүмкін, мұнда й а лғытөле м 100%-да н 0%-ға де йінгі а ра лықта
болуы мүмкін. Осында й жа ғда йда кәсіпорын же ткізілге н та уа р құнын
төле ме у тәуе ке ліне ке зігуі ықтима л. Тәуе ке лдің бұл түріне қа йта да н
компа нияның іс-әре ке ті се бе п болды.
Кәсіпорынның өз қызме тін қа ржыла ндыру ке зінде қа ржылық
те тікте рді қолда нуы оның ме ншікте нушіле рі үшін тәуе ке л туында туы
мүмкін, мұнда й тәуе ке л а ғымда ғы борыштық мінде тте ме ле рді өте у
қа біле тсіздігіне н туында уы мүмкін. Бұл же рде тәуе ке л ка пита л
құрылымын та ңда у ке зінде гі кәсіпорынның ке з ке лге н іс-әре ке тіме н
ша ртта сылға н. Тәуе ке лде р ба сқа рушыла рдың ке з ке лге н іс-әре ке ті
ке зінде туында йды, сондықта н да ба рлық кәсіпке рлік тәуе ке лде рді
сипа тта йтын толық сипа тта ма ны ола рдың әр а луа н бе лгіле рі бойынша
тәуе ке лді жүйе ле ндіру не гізінде құрылға н жікте ме сі бе ре а ла ды.
Кәсіпке рлік тәуе ке лдің а лты түрін а та п көрсе туге бола ды:
 Кре диттік тәуе ке л;
 На рықтық тәуе ке л;
 Портфе льді шоғырла ндыру тәуе ке лі;
 Өтімділік тәуе ке лі;
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 Опе ра циялық тәуе ке л;
 Бизне с-оқиға ның тәуе ке лі.
Кре диттік тәуе ке л де ге німіз – бұл кре диттік ша рт бойынша
мінде тте ме ле рді са қта ма у мүмкіндігі. Та псырыс бе руші же ткізілге н та уа р
үшін төле мде рді де р ке зінде жүзе ге а сырма ға н жа ғда йда , кре диттік
тәуе ке л туында йды. Ме рзімі ке шіктірілге н төле мде р та уа р са тушы үшін
жа на ма шығында рды туында та ды және а та лмыш жа ғда йда ол
жоспа рла нға н уа қытта н ұза қ ме рзім бойына де биторла рды қа ржыла ндыру
қа же ттілігіне н а йқында ла ды. Ол а лынба й қа лға н па йда сияқты шығынды
туында та ды, өйтке ні өз де биторла рына н а қша ны е рте ре к а лға н кәсіпорын
ол а қша ны де позитке са лып, ода н па йыз а лу мүмкіндігіне қол же ткізе р е ді.
Сонда й-а қ, бұл эмите нттің облига цияла р бойынша ке зе кті төле мде рді
ке шіктіруін кре диттік тәуе ке лдің туында уының та ғы бір мыса лы ре тінде
қа ра стыруға бола ды.
На рықтық тәуе ке л – бұл әр а луа н та уа рла р, қызме тте р және
қа ржылық құра лда рға бе лгіле нге н ба ға ла рдың жа ғымсыз өзге руле ріне н
туында ға н шығында рға ұшыра у мүмкіндігі. Тәуе ке лдің бұл түрінің
туында уына на рықтың әр а луа н се гме нтте рінде гі на рықтық ме ха низм
жұмысы ықпа л е те ді. На рық се гме нтіне ба йла нысты, на рықтық тәуе ке л
қа ржылық және қа ржылық е ме с сипа тта ғы де п е кіге бөліне ді. Бірінші
жа ғда йда , қа ржылық тәуе ке л, е кінші жа ғда йда – та уа рлық на рықта рда ғы
тәуе ке лде р жа йында сөз бола ды.
Қа ржылық тәуе ке л – на рықтың қа ржылық се гме нтте рінің на рықтық
коньюнктура сының а йқынсыздығына н туында йды, сондықта н да
қа ржылық на рық се гме нтіне ба йла нысты, оны өз ре тінде тәуе ке лдің
е гже й-те гже йлі түрле ріне бөлуге бола ды: ва люта лық, па йыздық, қор
тәуе ке лі.
Ва люта лық
тәуе ке л
ішкі
және
ха лықа ра лық
ва люта
на рықта рында ғы
ва люта
ба ға мда рының
өзге руіне
ба йла нысты
туында йды. Тәуе ке лдің бұл түрі сыртқы экономика лық қызме тпе н
а йна лыса тын компа нияла р үшін а йрықша се зіле ді. Е л ішінде гі күрде лі
экономика лық жа ғда йла р ке зе ңінде тәуе ке лдің бұл түрі ба рлық де рлік
кәсіпорында р үшін ше шуші мәнге ие бола ды. Ва люта лық тәуе ке лді жүзе ге
а сыру кәсіпорында рдың үлке н опе ра циялық шығында рын туында туы
мүмкін.
Па йыздық
тәуе ке л
на рықта ғы
па йыздық
ста вка ла рдың
өзге рісте ріне н туында йды. На рықтық па йыздық ста вка ша ма сы а рқылы
кәсіпорында рме н стра те гиялық, сонда й-а қ а ғымда ғы мінде тте рді ше шу
үшін та ртыла тын за тта р құны а нықта ла ды, оның өзге рісі ола рдың ма ңызды
шығында рына а лып ке луі мүмкін. Бұл шығында р кәсіпорынға а рна лға н
за е мдық ре сурста р құнының қымба тта уыме н және а қырғы нәтиже сінде
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ола рды а ғымда ғы және күрде лі қа ржыла ндыру үшін за е мдық қа ржыла рды
та ртудың мүмкінсіздігіне ба йла нысты болуы мүмкін. Осында й ұқса с
жа ғда йдың туында уының және па йыздық тәуе ке лді жүзе ге а сырудың
мыса лына 2008-2009 ж.ж. дүние жүзілік қа ржы да ғда рысын ке лтіруге
бола ды, бұл да ғда рыс ҚР-да была йша орын а лды: ба нк жүйе сі тиімділігінің
күрт төме нде уі және комме рциялық ба нкте рдің на қты се ктор
кәсіпорында рын кре дитте уі көле мінің е дәуір а за юы, па йыздық
ста вка ла рдың 20-26%-ға ұлға юы.
Қор тәуе ке лі - бұл а кцияла р на рығында на рықтық коньюнктура ның
а йқынсыздығына н туында йды. На қты бір компа нияның а кцияла р
ба ға мының күрт төме нде уі оға н а кцияла р на рығында жа ңа эмиссияла рды
жүргізу а рқылы қосымша өз ка пита лын та ртуға мүмкіндік бе рме йді.
Е кінші жа ғына н, на қты бір компа нияның а кцияла р ба ға мының төме нде уі
оның кре диттік ре йтингісінің төме нде уіне а лып ке луі ықтима л, ол өз
ре тінде , оға н қа же тті за е мдық ка пита лдың қымба тта уына а лып ке ле ді.
Кома па ния үшін де р ке зінде қа ржыла ндыруды та ртудың мүмкінсіздігі
ша ғында рға ұшыра та ды.
Та уа рлық на рықта рдың тәуе ке лі – та уа рла рдың, шикіза ттың,
қызме тте рдің же ке ле ге н түрле ріне бе лгіле нге н ба ға ла рдың жа ғымсыз
а уытқула рыме н ба йла нысқа н. Ола рдың қымба тта уы кәсіпорын үшін
қосымша шығында рды туында та ды, сәйке сінше , оның па йда сын
қысқа рта ды. Та уа рлық на рықтың же ке ле ге н се гме нтте рі же ке ле ге н
компа нияла р қызме тінің нәтиже ле ріне ға на е ме с, сонда й-а қ е лде р
экономика сына , тіпті әле мдік экономика ға жа һа ндық дәре же де ықпа л е туі
мүмкін. Осыла йша , мұна й на рығының конъюнктура сы ықпа л е тудің
жа һа ндық фа кторы болып са на ла ды. Кәсіпорын мұна й өңде уші са ла ға
қа тысты болма са да , мұна й на рығы конъюнктура сының ықпа лы оға н да
сөзсіз әсе р е те ді, мыса лы, эле ктр эне ргиясының қымба тта уы а рқылы.
Портфе льді шоғырла ндыру тәуе ке лі - кәсіпорынның а ктивте рі ме н
мінде тте ме ле рін бөлу бойынша а қта лма ға н шығында рда н туында йды.
Ола р компа ния ба сшыла рының на рықтың же ке ле ге н се гме нтте ріне ,
өндірілге н өнім түрле ріне , қа ржы құра лда рына , контра ге нтте рге ше кте н
тыс на за р а уда руыме н сипа тта ла ды. Тәуе ке лдің осы түріне
ме не дже рле рдің инве стициялық мінде тте рді не ме се қа ржыла ндыру
мінде тте рін ше шу ке зінде қа ржы құра лда рының же ке ле ге н түрле ріне
ме не дже рле рдің на за р а уда руы ке зінде туында йтын тәуе ке лде р жа та ды.
Өтімділік тәуе ке лі - бұл компа нияның кре диторла р а лдында ғы
а ғымда ғы мінде тте рді орында у қа біле тсіздігіне ба йла нысты туында йды.
Компа нияда ғы осында й жа ғда й а қша а ғымда рын қа на ға тта на рлықсыз
дәре же де ба сқа ру және жоспа рла нба ға н ка сса лық а йырма шылықта рдың
туында уы ке зінде па йда болуы мүмкін. Бұл жа ғда йда , кәсіпорынның
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уа қытша , сонда й-а қ толық төле м қа біле тсіздігі туында уы мүмкін. Өтімділік
тәуе ке лінің туында уы өзге на рықта рдың болуыме н, мыса лы, кре диттік
на рықтың болуыме н ба йла нысқа н. Кәсіпорында тиімді ба ға бойынша
қысқа ме рзімді за е мдық ре сурста рды та рту мүмкіндігінің жоқтығы па йыздық тәуе ке лді жүзе ге а сыру болып та была ды.
Опе ра циялық тәуе ке л – бұл кәсіпорынның ішкі опе ра циялық
проце сте рін дұрыс жүргізбе у нәтиже сі, ішкі жүйе ле рдің әре ке т е туінің
тұра қсыздығы ре тінде туында йтын шығында р тәуе ке лі. Те хнологияла рдың
да муы, өндірістік проце сте рдің күрде ле нуі қызме тке рле р кәсіпқойлығы
де ңге йіне және өндіріс қолда на тын жүйе ле рге өте жоға ры та ла пта рды
қояды. Кәсіпорында та бысты ба қыла удың жоқтығы мүмкіндікті жібе ріп
а лу, қияна т жа са у ме н а ла яқтық әре ке тте рдің әр а луа н түрле ріме н
ба йла на сқа н шығында рға а лып ке ле ді. Дәл осы опе ра циялық ба қыла удың
жоқтығы са лда рына н 1995 жылы та ныма л тре йде р Ник Лисон е ң е же лгі,
233 жылдық та рихы ба р және король отба сын жүзде ге н жылда р бойына
қа ржыла ндырып ке лге н брита ндық Ba zings ба нкісін ба нкротқа ұшыра тты.
Опе ра циялық тәуе ке лдің ода н да е гже й-те гже йлі бөлінуі орын а лға н.
Оның ке ле сі түрле рі ба р: те хнологиялық, экологиялық тәуе ке лде р, іске рлік
бе де лді жоға лту тәуе ке лі және т.б.
Бизне с оқиға тәуе ке лі - ке йбір а вторла рдың пікірінше , стра те гиялық
тәуе ке л - кәсіпорынға қа тысты жа һа ндық орта ме н көбіре к ба йла нысқа н
тәуе ке л. Оның туында уына се бе пші фа кторла рға жа та тында р: са яси
оқиға ла р, компа нияла рдың не ме се мүліктік ке ше нде рдің сәтсіз
өне рта быста ры, сәтсіз бірігуле р ме н жұтылула р, дұрыс е ме с ма рке тингтік
стра те гияны та ңда у.
Тәуе ке лдің осы тобын жүзе ге а сырудың мыса лы ре тінде 1990
жылда рдың а яғында – 2000 жылда рдың ба сында А ҚШ-тың жылжыма йтын
мүлік және ипоте ка на рығында ғы 2008-2009 жылда рда ғы дүние жүзілік
қа ржы да ғда рысының туында уына се бе пші болға н оқиға ла рды
қа ра стыруға бола ды.
Қа ра стырылға н жікте ме нің те ориялық сипа ты ба р, өйтке ні онда ғы
тәуе ке л оның экономика лық та биға ты тұрғысына н қа ра стырыла ды.
Компа нияла рда ғы тәуе ке лде рді ба сқа рудың шына йы қызме тінде құра лдық
сипа ты ба р жікте ме па йда лы болуы мүмкін, өйтке ні ол тәуе ке лдің ішкі
сипа тта ма ла рын а нықта уға не гізде лге н.
Тәуе ке лде рді ола рдың туында та тын са лда рының сипа ты бойынша
жікте уге бола ды. Осы ора йда те к қа на шығында рды не ме се ке з ке лге н
өзге за ла лда рды туында та тын та за тәуе ке лде рді және шығында рға да ,
соныме н қа та р қосымша па йда ға а лып ке луге қа біле тті спе кулятивті
тәуе ке лде рді бөліп көрсе туге бола ды. Та за тәуе ке лге кре диттік тәуе ке лді
жа тқызуға бола ды, а л спе кулятивті тәуе ке лдің мыса лы болып ке з ке лге н
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на рықтық тәуе ке л қа ра стырыла ды. Тәуе ке лді жүзе ге а сыруға ба йла нысты
туында йтын са лда р а уқымы бойынша е ле усіз, рұқса т е тілге н, орта ша ,
критика лық, а па ттық тәуе ке лде рді бөліп көрсе туге бола ды.
Тәуе ке лді жүзе ге а сыру жиілігі бойынша ша ғын, орта ша және жоға ры
жиілікті тәуе ке лде рді бөліп көрсе туге бола ды.
Кәсіпорын тұрғысына н а лға нда тәуе ке лде рдің туында у орны бойынша
ола р сыртқы және ішкі тәуе ке лде р де п бөліне ді. Осы бөлуге сәйке с,
ба рлық на рықтық тәуе ке лде р сыртқы тәуе ке лде рге , а л опе ра циялық
тәуе ке лде р ішкі тәуе ке лде рге жа тқызылуы мүмкін.
Туында у де ңге йі бойынша тәуе ке лде р же ке ле ге н қызме тке рле рдің,
же ке ле ге н бөлімше ле рдің, жа лпы кәсіпорынның іс-әре ке тіме н, са ла ме н
не ме се са ла ла р тобыме н, а йма қпе н, е лме н, ба йла нысқа н тәуе ке лде р және
дүние жүзілік а уқымда ғы тәуе ке лде р де п бөліне ді.
Туында у са ла сы бойынша тәуе ке лде р ке ле сі түрле рге бөліне ді:
экологиялық, де могра фиялық, ге оса яси, әле уме ттік-са яси, әкімшілік.
За ңна ма лық, өндірістік, комме рциялық, қа ржылық, иннова циялық және т.б.
Туында у се бе бі бойынша бола ша қтың а йқынсыздығыме н, а қпа ра ттың
же ткіліксіздігіме н,
субъе ктивті
фа кторла р
әсе ріне н
туында ға н
тәуе ке лде рді бөліп көрсе туге бола ды.
Са лда рының сипа ты бойынша тәуе ке лде рді ме ншіктің жоға луына
а лып ке ле тін тәуе ке л, та быста рдың жоға луына а лып ке ле тін тәуе ке л,
а да мда рдың өмірі ме н де нса улығына қа уіп ке лтіре тін тәуе ке л, а за ма ттық
жа уа пке ршілікті қа лыпта стыра тын тәуе ке л де п бөлуге бола ды.
Қа ра стырылға н жікте ме ле рдің әмбе ба п сипа ты ба р: кәсіпорында рдың
ке зде суі ықтима л ке з ке лге н тәуе ке л жоға рыда а та лға н тәуе ке лде р
кла сының ке з ке лге ніне жа тқызылуы мүмкін. Әрбір же ке да ра а лынға н
компа ния бір ме зе тте тәуе ке лде рдің өзіндік біре ге й жиынтығын ие ле не тін
бола ды, ола рды а нықта у рәсімде рін өткізе отырып, сәйке сте ндіруге
бола ды.
4.2.

Тәуе ке лде рді а нықта у және өлше у

Тәуе ке лде рді а нықта у – бұл на қты компа нияның қызме тінде
туында йтын тәуе ке лде рді сәйке сте ндіру проце сі. Тәуе ке лде рді а нықта у
кәсіпорынның бизне с-үде рісте рін және ола рдың эле ме нтте рін (фа кторлық
тәуе ке лде р), сонда й-а қ оның бизне с орта сын е гже й-те гже йлі та лда уме н
қа та р жүре ді. Тәуе ке лде рді а нықта у нәтиже сіне жа та тында р: тәуе ке лде р
тізімі, ола рдың туында у ша ртта ры және осы тәуе ке лде рге а лып ке луі
мүмкін са лда рды сипа тта у.
Тәуе ке лде рді а нықта у са па лы та лда удың жүргізілуін болжа йды. Бұл
жа ғда йда кәсіпорынның не ме се оның же ке ле ге н бөлімше сінің қызме тін
құрылымдық-қызме ттік
та лда уды
жүргізудің
бірқа та р
әдісте рі
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қолда ныла ды. Бұл та лда у кәсіпорынның а лдын а ла жа са лға н бизне сүде рісте р ка рта сының не гізінде жүргізіле ді. Нәтиже сінде кәсіпорынның
ба рлық бөлімше ле рі бойынша функциона лды тізбе кте р бөліне ді және ола р
ба рлық се бе п-са лда рлық ба йла ныста р ме н фа кторла р а йқын бола тында й
және тәуе ке лде рді қа лыпта стыра тын а йқынсыздық са ла сы бөлініп
көрсе тіле тінде й, біртұта с құрылымға біріктіріле ді.
Тәуе ке лде рдің және ола рдың па ра ме трле рінің туында у са ла сын
а нықта у кәсіпорынның бұрынғы сәтсіздікте рін және оның ұқса стықта рын
та лда у не гізінде де мүмкін бола ды. Стра те гиялық сипа тта ғы тәуе ке лде рді
а нықта у ке зінде сце на рлық тәсілде ме ке ңіне н қолда ныла ды. Ол
оқиға ла рдың бола ша қ да муының ықтима л нұсқа ла рын қа лыпта стыру
а рқылы жүзе ге а сырыла ды, ол ықтима л тәуе ке лде рді а нықта уға ға на
е ме с, сонда й-а қ ола рдың па ра ме трле рін са ндық ба ға ла уға мүмкіндік
бе ре ді.
Ұялы ба йла ныс компа ниясының бизне с-үде рісте рі ка рта сының
үзіндісі суре тте ке лтірілге н.
4.1-сызба . Ұялы ба йла ныс компа ниясының үлгі-ныса ндық бизне сүде рісте рі ка рта сының фра гме нті
Ба сқа ру проце сте рі
Да мыту және жа ңа рту проце сі
Логика лық проце сте р
Са тып
а лула рды
жоспа рла у

Са тып
а лу
ке лісімша ртта ры

Боса лқы
қорла р
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Боса лқы
қорла рды
та лда у

Өндірістік
проце сте р(бриллинг)

Ма рке тинг
проце сте рі

Өткізу
көрсе ту
А боне нтте рді
қосу

және

қызме т

А боне нтте рге
қызме т
көрсе ту
А боне нтте рдің
төле мде рін
қа былда у

Да муды
жоспа рла у,
бриллингтік
жүйе ні
е нгізу
және жа ңа рту
Бриллингтік
жүйе ні қолда у
А боне нтте рге
шотта рды қою

Қызме т көрсе туші проце сте р
Ісқа ға зда рын
жүргізу

А қпа ра ттық
жүйе ле рді
қолда у

Әкімшілікша руа шылық
қызме т

Бухга лте рлік
е се п

Қызме тке рле рді
ба сқа ру

Қа уіпсіздікті
қа мта ма сыз
е ту

За ңды
қа мта ма сыз
е ту

Қа ржы
ме не джме нті

Тәуе ке лде рді а нықта у ке зінде са ра пта ма лық та лда у қолда ныла ды, ол
кәсіпорын қызме тінің же ке ле ге н са ла ла ры бойынша ма ма нда рдың
та ртылуын және бе лгілі бір тәуе ке лдің туында уы, осы тәуе ке лдің жүзе ге
а сырылуының ықтима л са лда ры және оның туында у жиілігі бойынша
са ра пта ма лық ой-пікірле рінің жүйе ле ндірілуін болжа йды.
Тәуе ке лде рді а нықта у ке зінде SWOT-та лда у да па йда лы болып
та была ды. SWOT-та лда у – бұл компа ния үшін, бөлімше үшін, на қты
жа ғда й үшін не ме се инве стициялық жоба үшін күшті және оса л жа қта рды,
компа нияға а рна лға н мүмкіндікте р ме н қа уіпте рді а нықта у. Ол ма ма нда р
тобында жүргізіле ді және а лқа лық жиында а лдын а ла да йында лға н
сұра қта рға жа уа п бе ре ді. Бұл жа уа пта р компа ния стра те гиясын жүзе ге
а сыру ке зінде ба са на за р а уда рылуы тиіс фа кторла рды, сәтте рді
а нықта уға мүмкіндік бе ре ді.
Тәуе ке лде рді а нықта у ке зінде ма трица лық та лда уды қолда нуға
бола ды, ол компа нияға оның та уа рла ры, қызме тте рі және бизне с бірлікте рі
на рықтық сұра ныста рға қа нша лықты жа уа п бе ріп жа тқа ндығын ба ға ла уға
және на рық бөлікте рі, а қша түсімде рі және компа ния са та тын та уа рла р
ме н қызме тте р а ра сында ғы ба йла нысты а нықта уға мүмкіндік бе ре ді.
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Мұнда й тәсілде ме үш тұжырымда ма ға не гізде ле ді: Біріншіде н, та уа рдың
өмірлік циклін а нықта уға (та уа рдың на рықта туында уы, оға н де ге н
сұра ныстың өсуі, же тілуі, құлдыра уы және жойылуы са тыла ры).
Е кіншіде н, уа қыт өте компа ния нәтиже ле рі қа нша лықты жа қса рып
жа тқа ндығын а йқында йтын тәжірибе қисығын құруға . Үшіншіде н,
портфе льдік ма трица ла рды құруға , ола рдың ішінде гі е ң та ныма лы –
Бостон конса лтинг тобының өсу ма трица сы. Бұл ма трица компа нияның
са ла да ғы бизне стің және компа ния на рығы үле сінің өсуі тұрғысына н өз
өнімде рін, қызме тте рін және бизне с-бірлікте рін ба ға ла уға , сонда й-а қ
ықтима л тәуе ке лде рді а нықта уға мүмкіндік бе ре ді.
Әрі қа ра й са ндық ба ға ла ула рды жүргізу ке зінде Монте -Ка рло
имита циялық моде льде у әдісі қолда нылуы мүмкін, ол се зімта лдықты
та лда уға және әр а луа н фа кторла р өзге рісінің бизне с-проце сте рдің
нәтиже ле ріне ықпа л е туін те стіле уге мүмкіндік бе ре ді. А та лға н әдісте рдің
әр а луа н жиынтығы а рқылы бизне с-проце сте рді та лда у не гізінде тәуе ке л
эле ме нтте рі, объе ктіле р, тәуе ке л фа кторла ры а нықта ла ды, тәуе ке лді
жүзе ге а сыру са лда ры, са па лы де ңге йде шығында рдың ма ңыздылығы ме н
ша ма сы және ола рдың туында у ықтима лдығы ба ға ла на ды. Ба рлық
а лынға н а қпа ра т тәуе ке лде р тізбе сіне е нгізіле ді. Осында й тізбе мыса лы
ке сте де ке лтірілге н.
4.1-ке сте . Ұялы ба йла ныс компа ниясы үшін тәуе ке лде р тізбе сінің
үзіндісі
Ықпа лы
Тәуе ке л
Тәуе ке л Са лда ры
Шығында р
(ма ңыздылығы
объе ктісі
фа ктор
ықтима лдығы
не ме се
ы
шығында р
ша ма сы)
Же ткізу 1.Жа ңа
1. Инве стицияла р 1. А лдыңғы
Же ткізушіле жоспа р объе ктіле рді дың
жылы 100
р
қа йта рымдылығы же ткізушінің
ын үзу
са лу
н
а за йту 5-уі же ткізу
ме рзімде рін
түрінде гі
жоспа рла рын
ұлға йту
бұзуға жол
2.Қолда ныста шығында р
2. А боне нтте рге бе рді.
ғы
объе ктіле рде қызме т көрсе ту 2. А лдыңғы
а па тта рды
ке зінде гі
жылы қызме т
жою
тоқыра ула р
көрсе туде гі
ме рзімде рін
нәтиже сінде гі
а па ттық үзіліс
ұлға йту
жиынтық
шығында р
түрде 2300
са ға тты
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құра ды.
Тәуе ке лде р тізбе сі – ба сымды са па лы сипа ты ба р тәуе ке лде рді
а йқында у рәсімде рін нәтиже ле йтін құжа т. Әрі қа ра й тәуе ке лде рге
са ндық ба ға бе ру ке ре к. Тәуе ке лді е кі па ра ме тр а рқылы сипа тта уға
бола ды: са лда р және ықтима лдық.
Са лда рды өлше у үшін қа ржылық шығында рды, жылдық са ту
көле мінің төме нде уі, инве стициялық жоба ны жүзе ге а сыру ме рзімінің
ұлға юы және т.б. сипа тта йтын көрсе ткіште р қолда ныла ды. Та ңда лға н
көрсе ткіш тәжірибе сіне тәуе лсіз түрде ол тәуе ке лді жүзе ге а сыру
жа ғда йында ықтима л шығында рды көрсе туі тиіс.
Тәуе ке лдің туында уының ықтима лдық сипа ты ба р, сондықта н да
тәуе ке лді жүзе ге а сырудың ықтима лдығы дәре же сін ба ға ла у өте ма ңызды.
Көпте ге н жа ғда йла рда тәуе ке лдің ықтима лдығын ба ға ла у үшін са па лы
қолда ныла ды: жоға рғы, орта ша , төме нгі, не ме се өте ұза қ гра да цияла ры
ба р шәкіл. Е ге р де қа же тті ста тистика лық де ре кте рді жина у мүмкіндігі ба р
болса , онда ықтима л са нда р тұрғысында , яғни ықтима лдықта р те ориясы
әдісін және ма те ма тика лық ста тистика ны қолда ну а рқылы ба ға ла нуы
мүмкін.
Тәуе ке лді са па лы ба ға ла у нәтиже ле рі бойынша ка рта жа са ла ды.
Мұнда й ка рта ның мыса лы сызба да ке лтірілге н.
4.2-сызба . Са па лы де ңге йде гі тәуе ке л ка рта сы
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Са па лы де ңге йде гі тәуе ке л ка рта сы (Ықтима лдық: 1 - өте төме н; 2 төме н; 3 - орта ша ; 4 - жоға рғы; 5 - өте жоға рғы. Ма ңыздылығы: 1 - е ле усіз;
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Тәуе ке л ка рта сы, бір жа ғына н, тәуе ке лде рді ола рдың ма ңыздылығы
және туында у ықтима лдығы бойынша топта уға мүмкіндік бе ре ді, е кінші
жа ғына н – компа ния қызме ті ықпа лына түсе тін тәуе ке лде рдің жа лпы
ка рта сын қа лыпта стыра ды.
Тәуе ке лді жүзе ге а сыру са лда рының ша ма сын са ндық ба ға ла у
ке зінде тіке ле й және жа на ма әдісте р қолда ныла ды. Тіке ле й әдісте р
ықтима л шығында р ша ма сын тіке ле й ба ға ла уға мүмкіндік бе ре ді, а л
жа на ма әдісте р әр а луа н қа та р жүре тін ша ма ла рды ба ға ла уға не гізде лге н.
Тәуе ке лді ба ға ла удың жа на ма әдісте рін қа ра стыра йық. Ола рдың ішінде
ке ле сіле рді а та п өте йік: та быстылық спрэді, бе та коэффицие нті, дюра ция,
вола тильділік.
Тәуе ке лді та быстылық спрэді не гізінде өлше уді қа ра стыра йық.
Та быстылық көрсе ткіші инве сторла рға а рна лға н қа ржыны са лу тиімділігін
және ка пита л ре це пие нтіне а рна лға н қа ржыны та рту құнын ба ға ла уға
мүмкіндік бе ре ді. Та быстылық көрсе ткіші борыштық құра лда р на рығында
е ре кше ке ңіне н қолда ныла ды. Та быстылықты қа лыпта стыру проце сіне
қа тысты Ша рп те оре ма сын не ме се па йыздық мөлше рле ме ні қолда ну
ке ле сі моде льдің әділе ттілігін дәле лде йді:
А йырба ста ла тын па йыздық мөлше рле ме = Тәуе ке лсіз па йыздық
мөлше рле ме + инфляциялық сыйа қы + қа йта рма у тәуе ке лі үшін сыйа қы +
ме рзімі үшін сыйа қы + өтімділік үшін сыйа қы + ба нкроттық тәуе ке лі үшін
сыйа қы.
Тәуе ке л ша ма сын а нықта йтын ба рлық фа кторла рды жа һа ндық
(жа лпы әле мдік не ме се е лдік те нде нцияла рме н ша ртта сылға н және
ба рлық құра лда рға ықпа л е те тін) және же ргілікті (те к қа на на қты
құра лда рға ықпа л е те тін корпора тивті е ре кше лікте рме н ша ртта сылға н)
де п бөлуге бола тындықта н, а йырба ста ла тын па йыздық мөлше рле ме нің
жоға рыда қа ра стырылға н моде лі же ргілікті фа кторла рме н ша ртта сылға н
тәуе ке лді қа ла й ба ға ла уға бола тындығын көрсе те ді. Ол үшін эта лон
ре тінде же ргілікті (корпора тивті) тәуе ке лді ие ле нбе йтін құра лды а лу
ке ре к және осы эта лонме н са лыстырға нда ба ға ла на тын құра лдың
та быстылығы а йырма шылығын (спрэдін) ба ға ла уы тиіс. А лынға н спрэд
корпора тивті (же ргілікті) тәуе ке л үшін сыйа қы ша ма сын сипа тта йтын
бола ды. Сыйа қы не ғұрлым жоға ры болса , ба ға ла удың на қты объе ктісінің
тәуе ке лі де солғұрлым жоға ры бола ды.
Осыла йша , тәуе ке л үшін сыйа қы не ме се та быстылық спрэді
тәуе ке лді тіке ле й өлше усіз, оның ша ма сын жа на ма әдіспе н а нықта уға
мүмкіндік бе ре ді. Та быстылық спрэдіне не гізде лге н ба ға ла ула р ке ңіне н
қолда нылып ке ле ді. Ола рдың не гізінде бе лгілі бір құра лға са лымда рдың
тәуе ке лдігін ба ға ла уға мүмкіндік бе ре тін а рна йы инде ксте р құрыла ды.
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Мыса л ре тінде EMBI+ инде ксте р тобын ке лтіруге бола ды, ола р да мушы
е лде рдің е урооблига цияла рының та быстылығы бойынша е се пте ле ді.
EMBI+ инде ксі орта ша өлше нге н ота ндық е ге ме нді е урооблига цияла р
та быстылығына н А ҚШ Қа зына шылығының облига цияла ры бойынша
та быстылықты ше ге ру а рқылы а нықта ла ды.
Ол жа лпы (жа һа ндық) на рықтық тәуе ке лде н туында йтын е лдік
тәуе ке лді а нықта уға мүмкіндік бе ре ді.
Е ге р ота ндық е ге ме нді облига цияла р үшін спрэд ша ма сы ұлға йса , ол
өске ле ң е ге ме нді тәуе ке лді куәла ндыра ды.
Бе та -коэффицие нтті жа на ма ба ға ла у үшін қолда ну Ша рп
те ориясына не гізде ле ді. Бе та -коэффицие нттің па йда болуы а кцияла р
на рығының е ре кше лікте ріме н ба йла нысқа н, ол же рде ба сты эта лон
ре тінде қор инде ксі түрінде гі орта ша ла нға н коэффицие нт қолда ныла ды.
Үле стік құра лда р на рығында те ория қор инде ксі не гізінде жа са лға н,
сондықта н да үле стік құра лдың тәуе ке лі ша ма сын жа на ма өлше у үшін
ша ртты коэффицие нтті қолда ну қола йлы бола ды.
EMBI+ (Emerging Ma rkets Bond Index Plus) – JP Morga n инве стициялық
ба нкіме н е се пте лге н инде ксте р тобы.
Да мушы е лде рдің үкіме тте рі қа тысыме н шыға рылға н е ге ме нді
е урооблига цияла рға а рна лға н е лдік тәуе ке лді жа на ма өлше у үшін
қолда ныла ды.
Бе та -коэффицие нт қа ржылық инде кспе н са лыстырға нда ба ға ла на тын
құра лдың та быстылығы қа нша лықты жылда м (ба яу) өзге ре тіндігін
көрсе те ді. Ба сқа ша а йтқа нда , бе та -коэффицие нт құра л та быстылығының
жа һа ндық тәуе ке лге де ге н се зімта лдығын сипа тта йды.
Дюра ция көрсе ткіші де жа на ма түрде борыштық сипа тта ғы әр а луа н
құра лда рме н жұмыс істе у ке зінде гі тәуе ке л ша ма сын сипа тта йды.
Дюра ция көрсе ткіші тәуе ке лдің уа қыттық құра ушысын сипа тта йды және
борыштық құра лда р на рығында ғы іс-әре ке тте р шығынсыздық нүкте сіне
қа й уа қытта а лып ке ле тіндігін ба ға ла уға мүмкіндік бе ре ді. Е ге р шына йы
а ктивте р са ла сында инве стициялық әре ке тте рме н па ра лле ль жүргізсе ,
онда дюра ция коэффицие нтін инве стициялық жоба ның өте лу ме рзімінің
а на логы де п е се пте уге бола ды.
Вола тильділік - бұл на рықтық ба ға үшін уа қытта ғы өзге ргіштік
те нде нциясын, та быстылықты не ме се ке з ке лге н өзге қа ржылық ша ма ны
сипа тта йтын көрсе ткіш. Вола тильділік са н түрінде ба ға ла на ды. Ол үшін
көпте ге н ша ра ла р қолда ныла ды. Соның ішінде үше уін қа ра стыра йық:
орта ша ква дра ттық а уытқу, қа ра па йым өзге рме лі орта ша ша ма және
экспоне нциа лды өлше нге н өзге рме лі орта ша ша ма .
бе лгісіме н уа қыт а ра лығында өзге ре тін t сәтінде гі ба ға лық
көрсе ткішті бе лгіле йік. Ста нда ртты әдіспе н е се пте ле тін Рt көрсе ткішінің
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орта ша ква дра ттық а уытқуы бұл жа ғда йда оның вола тильділік ша ма сы
болып та была ды. Қа ра па йым өзге рме лі орта ша ша ма түрінде гі
вола тильділік ша ма сы ке ле сі түрде е се пте ле ді:
SHV=

,

Мұнда ғы, SHV – орта ша өзге рме лі өлше нге н ша ма , Т – Рt (t=0,...., T )
ке зде йсоқ ша ма ны ба қыла ға н ке зе ң, а л x және
ке ле сі түрде
е се пте ле ді:
;
.
Экспоне нциа лды өзге рме лі өлше нге н орта ша
вола тильділік ша ма сы ке ле сі түрде е се пте ле ді:
EHV=

ша ма

түрінде гі

,

Мұнда ғы, EHV экспоне нциа лды өлше нге н өзге рме лі орта ша ша ма ны
түсіндіре ді, – те гісте у коэффицие нті. Те гісте у коэффицие нтіне е се пте у
сәтіне н а лша қта п қа лға н ба қыла у қа ла йша күшті әсе р е те а ла тындығы
тәуе лді бола ды. Не гізіне н оның мәні 0,94-ке те ң бола ды.
А та лға н вола тильділік ша ма ла рының бір ға на мәні ба р. Бұл
ба ға ла на тын көрсе ткіштің бе лгілі бір орта ша ша ма да н а уытқуын
сипа тта йтын не ме се ба сқа ша а йтқа нда , ба ға ла на тын көрсе ткіш мәнде рін
та ра ту ша ма сын сипа тта йтын көрсе ткіш. Та ра ту ша ма сын жа на ма түрде
ба ға ла на тын көрсе ткіш мәнде рінің а уытқуына н туында йтын тәуе ке л
сипа тта йды. Та ра ту не ғұрлым үлке н болса , оның мәнінің а уытқу тәуе ке лі
күтіле тін тәуе ке лде н солғұрлым жоға ры бола ды.
Е нді тәуе ке лді өлше удің тіке ле й әдісте рін қа ра стыра йық. Тіке ле й
әдісте р тәуе ке лді жүзе ге а сыру ке зінде туында йтын шығында р ша ма сын
ба ға ла уға мүмкіндік бе ре ді. Ола р
тұжырымда ма сына не гізде лге н
әдісте р тобына жа та ды.
Тәуе ке лдік құн тұжырымда ма сын (Va R) а лға ш ре т 1980 жылда рдың
а яғында – 1990 жылда рдың ба сында са уда портфе лінің жиынтық тәуе ке лін
өлше у үшін ірі ба нкте р қолда на ба ста ды.
Va R иде ясы J.P.Morga n ба нкі Дире кторла р ке ңе сінің төра ға сы Д.
Ве зе рстоунға тие сілі де п е се пте ле ді, ол күн са йын 16-15 са ға тта ба нкте гі
ба рлық са уда позицияла ры бойынша е ң көп шығында р тура лы е се пті а лып
отырғысы ке лге н.
Бұл е се п бір бе тке сыйымды болып, ба нктің Дире кторла р ке ңе сіне
түсінікті болуы тиіс е ді. Оның ныса ны 1990 жылда рдың ба сында әзірле ніп,
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«415 е се п» ре тінде та ныма л болды. 1993 жылы Va R те рмині а лға ш ре т
А ҚШ-тың ірі қа ржы ме ке ме ле рін біріктіре тін комме рциялық е ме с ұйымы
са на ла тын «Группа тридца ть» (G 30) та псырысы бойынша .P.Morga n ба нкі
да йында ға н ба янда ма да па йда болды. 1994 жылдың қа за нында J.P.Morga n
ба нкі RiskMa trics жүйе сін әзірле п, жа рияла ды, оның не гізінде Va r
көрсе ткішін е се пте у бойынша ба ғда рла ма лық топта ма әзірле нді. Әдісте ме
ме н ба ғда рла ма те з а ра да қа ржы ме ке ме ле рі а ра сында та ныма лдыққа ие
болды.
Va R көрсе ткішінің қа ржылық е ме с ұйымда рда та ра луына
А ме рика ндық ба ға лы қа ға зда р ме н биржа ла р жөнінде гі комиссияның 1972
жылғы ше шімі ықпа л е тті. Осы ше шімге сәйке с, SEC е се п бе ре тін ба рлық
компа нияла р қа ржы на рықта рының те рбе лісте ріне се зімта л қолда ныла тын
де рива тивте р ме н қа ржы а ктивте рінің на рықтық құны тура лы а қпа ра тты
а шуға мінде тті болды. Нәтиже сінде қа ржылық е ме с корпора цияла рда ғы
тәуе ке лде р а йырықша ла нымын сипа тта йтын Va R көрсе ткішінің
корпора тивті нұсқа сын жа са у қа же ттілігі туында ды. Әрі қа ра й Va r
тұжырымда ма сын Ба зе ль ба нктік қа да ға ла у комите ті қолда нуға ұсынды.
Va R – бұл бе лгіле нге н ықтима лдықта бе лгіле нге н уа қыт ке зе ңінде
жоға рыла тылма йтын бе лгіле нге н көрсе ткіш бойынша
шығында р
ша ма сының а қша ла й бірлікте рде өрне кте лге н ба ға сы. Va R е се пте у үшін
ке ле сі жа лпы моде ль қолда ныла ды:
.
Бұл же рде ке ле сі бе лгіле уле р қа былда нға н: Va R – шығында р
ша ма сының құндық ба ға ла нымы; V(P) – Р фа кторына тәуе лді ба ға ла на тын
құндық көрсе ткіш (түсім, па йда , а қша а ғымы және т.б.), Р – тәуе ке лді
жа са йтын фа ктор (ва люта ба ға мы, та уа рла р не ме се қызме тте р ба ға сы,
инфляция және т.б ); а – на қты се німді а ра қа шықтыққа сәйке с ке ле тін
коэффицие нт.
– Р фа кторының са лыстырма лы вола тильділігінің
көрсе ткіші.
Са лыстырма лы вола тильділік Р ке зде йсоқ ша ма сының қа лыпты
бөлінуі ба р де п е се пте ге нде , ол была йша е се пте луі мүмкін:

Мұнда ғы, δ – а лдыңғы Т уа қыттық ке зе ңде р үшін Р фа кторының
орта ша ква дра ттық а уытқуы; A V(P) - а лдыңғы Т уа қыттық ке зе ңде р үшін
Р фа кторының орта ша мәні.
Va R ша ма сының ма змұндық түсіндірілуі ке ле сіде й болуы мүмкін: Va R
– бұл ықтима л шығында р ша ма сы, ол ке йінгі Т уа қыттық ке зе ңде рде a
се німді а ра қа шықтығына сәйке с ке ле тін ықтима лдықпе н V(P) көрсе ткіші
бойынша көте рілме йді.
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Va R тұжырымда ма сы не гізінде қа ржылық е ме с се кторда ғы
компа нияла рдың әр а луа н тәуе ке лдікте рін ба ға ла уға а рна лға н ба сқа да
ұқса с көрсе ткіште р жа са лға н. Ола рға Ea R және СFa R көрсе ткіште рі
жа та ды.
Ea R (Ea rning
a t Risk) –ықтима лдықпе н бе лгіле нге н уа қыттық
горизонт ше гінде гі та быс бойынша шығында рдың е ң көп ықтима л
мөлше рі.
СFa R (Ca ch Flow a t Risk) - бе лгіле нге н ықтима лдықпе н бе лгіле нге н
уа қыттық горизонт ше гінде гі а қша ла й а ғым бойынша шығында рдың е ң
көп ықтима л мөлше рі.
Бұл көрсе ткіште рді е се пте у Va R ша ма сын е се пте уге ұқса с түрде
жүргізіле ді, е се пте удің а йырма шылығы: бірінші жа ғда йда – ша ма шығыны
тәуе ке ліне - па йда , а л е кінші жа ғда йда – а қша а ғымы ұшыра йды.
Қа ржылық және қа ржылық е ме с компа нияла рдың қа зіргі за ма нғы
тәжірибе сінде тәуе ке лді өлше удің ке ң та ра ға н та ғы бір әдісі – бұл стре ссте стинг. Стре сс-те стинг - бұл на рықта ғы экстре ма лды қозға лыста рдың әр
а луа н құндық көрсе ткіште рге , соның ішінде Va R тобы көрсе ткіште ріне
ықпа л е туін та лда у. Стре сс-те стинг – көп жа ғда йда на рықтық
тәуе ке лде рді та лда у үшін қолда ныла ды. Оны жүргізу ке зінде оқиға ла рдың
да муының әр а луа н нұсқа ла рына жа уа п бе руле р қолда ныла ды.
А ҚШ ба ға лы қа ға зда р ме н биржа ла р жөнінде гі комиссия –
Securities Excha ng Comission (SEC).
Стре сс-те стіле уді жүргізу 1990 жылда рдың а яғында ха лықа ра лық
қа ржы ұйымда рыме н ұсынылды және 21-ға сырдың ба сына н ба ста п
тұра қты түрде жүргізіле ба ста ды.
Стре сс-те стіле у же ке ле ге н компа ния үшін, сонда й-а қ а гре гирле нге н
нұсқа да жүргізілуі мүмкін. 2008-2009 жылда рда ғы да ғда рыс ке зінде стре ссте стіле у тұра қты түрде же ке ле ге н компа нияла рда ға на е ме с, сонда й-а қ
А ҚШ-тың ба нктік жүйе сінде гі тәуе ке лде рді ба ға ла у үшін жүргізілді.
Стре сс-те стіле уді жүргізуге қа тысты тәсілде ме ле рдің е кі тобы ба р.
Бірінші топ - бір фа кторлы стре сс-те стіле р. Бұл жа ғда йда тәуе ке лді
туында та тын а нықта лма ға н фа ктор ре тінде бір фа ктор қолда ныла ды. Бір
фа кторлық стре сс-те стіле р кәсіпорында р ме н қа ржылық компа нияла рда ғы
тәуе ке лде рді ба сқа ру тәжірибе сінде қолда ныла ды. Ола р се змта лдықты
ба ға ла у әдісте рі ре тінде та ныс. Кәсіпорында р қа ржылық ме не джме нтте гі
инве стициялық жоба ла рды ба ға ла у ке зінде , мыса лы па йда ны фа кторлық
та лда у ке зінде се зімта лдықты та лда уды ке ңіне н қолда на ды.
Стре сс-те стіле уге қа тысты е кінші топ көпфа кторлы моде льде рге
не ме се сце на рийле рді та лда уға не гізде лге н. Мұнда й моде льде рде
тәуе ке лді туында та тын біре уде н көп фа кторла р қолда ныла ды. Бұл
жа ғда йда
стре сс-те стілік
сце на рийле рдің
көпте ге н
нұсқа ла ры
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қолда ныла ды. Бұрын туында ға н шына йы жа ғда йла рға сәйке с ке ле тін
та рихи сце на рийле рді қа ра стыруға бола ды. Сонда й-а қ гипоте тика лық
сце на рийле р де қолда ныла ды, ола рға жа са нды түрде қа лыпта сқа н жа ғда й
жа та ды. Өте на ша р сце на рийле р өте ке ң та ра ға н, ола р оқиға ла рдың
да муының өте на ша р нұсқа сына сәйке с ке ле ді. Ке й жа ғда йда Монте Ка рло әдісте рін қолда нуға не гізде лге н сце на рийле рді қа лыпта стыру
нұсқа ла ры қолда ныла ды.
4.3.

Тәуе ке л-ме не джме нт па ра дигма сы

Бұрын тәуе ке л объе ктіме н е ме с, осы объе ктіні па йда ла ну
проце сте ріме н ба йла нысты е ке ндігі көрсе тілге н е ді. Мыса лы,
а кцияла рдың бір түріне н тұра тын ба ға лы қа ға зда рдың е кі портфе лін
қа лыпта стыруға бола ды. Ола рдың бірінің құрылымы әрта ра пта ндыру
рәсімде рін жүзе ге а сыру нәтиже сінде қа лыпта са ды, а л е кіншісінің
құрылымы е рікті түрде та ңда ла ды. Е кі портфе льге де а кцияла рдың бір
ға на түрінің са лынға ндығына қа ра ма ста н, бірінші портфе ль е кіншіге
қа ра ға нда тәуе ке лге а зыра қ түсе ді. Осы портфе льде рдің әртүрлі тәуе ке лі
ола рды қа лыпта стыру ке зінде гі әр а луа н инве стициялық стра те гияла рме н
ша ртта сылға н. Тәуе ке л
объе ктіге е ме с, проце ске имма не нт де ге н
жа ғда йме н тәуе ке лді ба сқа ру мүмкіндігіме н а нықта ла ды.
Тәуе ке лде рді ба сқа ру ке зінде бизне с-қа уымда стықта р қолда на тын
әдісте ме лік тәсілде р, те орияла р ме н тәжірибе ле р жиынтығы тәуе ке лме нджме нттің па ра дигма сы де п а та ла ды. Қа зіргі та ңда бизне с
қа уымда стық тәуе ке лде рді ба сқа ру па ра дигма сының а уысуы проце сін
өтке ріп жа тыр. Тәуе ке л-ме не джме нттің е скі па ра дигма сы ке ле сі
қа сие тте рме н сипа тта ла ды.
Біріншіде н, тәуе ке лде рді ба сқа ру фра гме нт түрінде
жүзе ге
а сырыла ды, соға н ба йла нысты әрбір бөлімше өз тәуе ке лде рін өзіне
бе рілге н функцияла рға сәйке с өз бе тінше ба сқа ра ды. Е кіншіде н,
тәуе ке лде рді ба сқа рудың эпизодтық сипа ты ба р және ол ме не дже рдің
же ке ше шімі бойынша жүзе ге а сырыла ды. Үшіншіде н, тәуе ке лде рді
ба сқа рудың ше кте улі та ра лымы ба р, өйтке ні ол са қта ндырыла тын және
қа ржылық тәуе ке лде рге қа тысты.
Корпора тивтік қа ржы және қа ржылық ме не джме нт те ориясының
жа лпы да муы мына ны көрсе тті, яғни ке з ке лге н компа нияның эме рдже нтті
сипа тта ма сы ба р (мыса лы оның а кцияла рының ба ға мы не ме се компа ния
құны), ола р қа ра па йым қосу а рқылы а нықта луы мүмкін е ме с, ол
сине рге тика лық әсе рдің болуына ба йла нысты. Нәтиже сінде , компа нияның
бөлімше ле рі қызме тінің әр а луа н түрле ріме н қа та р жүре тін тәуе ке лде рде
эме рдже нтті
болып
та была ды.
Осыда н
тәуе ке л-ме не джме нт
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па ра дигма сының жа ра мсыздығы және оны жа ңа ме н а лма стыру қа же ттілігі
туында йды.
Тәуе ке л-ме не джме нттің
жа ңа
па ра дигма сының
бірқа та р
е ре кше лікте рі ба р. Біріншіде н, ол кәсіпорында инте гра цияла нға н
біріктірілге н тәуе ке л-ме не джме нттің ұйымда стырылуын болжа йды,
тәуе ке лде рді ба сқа ру компа ния ба сшылығыме н үйле стіріле ді, а л әрбір
қызме тке р тәуе ке л-ме не джме нтті өз жұмысының бір бөлігі де п
қа ра стыра ды. Е кіншіде н, тәуе ке лде рді ба сқа ру проце сі тұра қты
мониторингпе н үздіксіз ре жимде жүзе ге а сырыла ды. Үшіншіде н,
тәуе ке лде рді ба сқа ру ке ңе йтілге н нұсқа да жүзе ге а сырыла ды, ба рлық
тәуе ке лде р және ола рдың ықтима л жиынтықта ры қа ра стыра ла ды.
Тәуе ке л-ме не джме нттің жа ңа па ра дигма сы бірне ше кәсіби
бірле стікте рме н шыға рылға н құжа тта рда бе лгіле нге н. Ола рдың ішінде гі
е ң бе лсе нділе рі ке сте де ке лтірілге н.
4.2-ке сте . Тәуе ке л-ме не джме нт ста нда ртта ры
Әзірле уші
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Ұйым тәуе ке лде рін ба сқа ру –
біріктірілге н сызба (схе ма )
A Risk ma na gement Sta nda rd.
2002.
Тәуе ке лде рді ба сқа ру
ста нда рты

Ba sel
ІІ:
Interna tiona l
Convergence of Ca pita l Mea surement
a nd Ca pita l Sta nda rds: a revised

Fra mework,
2004.
Ба зе ль
ІІ:
Ха лықа ра лық
ка пита лды
және
ка пита лдың же ткіліктілігін ба сқа ру
ста нда ртта ры
Sta nda rds
A ustra lia
–
ста нда ртта ры
қа уымда стығы

A ssocia tion
of
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Көрсе тілге н
құжа тта рда
тәуе ке лде рді
ба сқа рудың
жа ңа
па ра дигма сының не гізгі төме нде туле рі қа лыпта сқа н, тәуе ке лде рді
сәйке сте ндірудің, ола рды өлше удің, та лда удың, өңде удің, коммуника ция
ме н мониторинг әдісте рі а нықта лға н. Сонда й-а қ, кәсіпорында рда ғы
тәуе ке л-ме не джме нттің инте гра цияла нға н жүйе ле рге қа тысты та ла пта р
және ола рды қа лыпта стыру рәсімде рін сипа тта у ке лтірілге н.
4.4. Тәуе ке лде рді ба сқа ру әдісте рі
Тәуе ке лде рді ба сқа ру әдісі – бұл компа нияның тәуе ке лді жүзе ге
а сыру мүмкіндігінің болуына жа уа п бе ру түрі. Осында й әдісте рдің бірне ше
түрі ба р:
 тәуе ке лді қа былда у;
 тәуе ке лді ше кте у;
 тәуе ке лді қа мта ма сыз е ту;
 тәуе ке лдің төме нде уі;
 тәуе ке лді са қта ндыру;
 тәуе ке лде н жа лта ру әдісте рі жа та ды.
Осы тәуе ке лде рдің әрқа йсысы мына ны болжа йды, яғни кәсіпорын
опе ра цияда н а лына тын тиімділікті (та быстылықты) және ықтима л
шығында р (тәуе ке лде р) мөлше рін са лыстыра ды. Бұл жа ғда йда
ба сқа рушылық ықпа л опе ра цияда н түсе тін ба рлық оң және те ріс әсе рле рді
ба ға ла уға және ме ншікті ка пита лдың қа же тті көле мін қа мта ма сыз е туге
са йып ке ле ді, ол тәуе ке лді жүзе ге а сыру жа ғда йында ғы шығында рдың
орнын толтыруға мүмкіндік бе ре ді. Та ла п е тіле тін ме ншікті ка пита л е кі
әдіспе н жа са ла ды: ре зе рвте у а рқылы және қорла ндыру а рқылы.
Ре зе рвте у ре зе рвте рді е се пке а лудың әле уме ттік шотына бе лгіле нге н
сома ның е се пте луін болжа йды. Көбіне се осы сома ның ша ма сы тәуе ке лге
түске н сома ның па йызы ре тінде а нықта ла ды. Ре зе рвте удің а йқын мыса лы
ре тінде Ұлттық ба нктің та ла пта рына сәйке с комме рциялық ба нкте рме н
жүзе ге а сырыла тын ұқса с проце дура қа ра стырыла ды. Ре зе рвте удің
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е ре кше лігі мына да , яғни осы сәтте кәсіпорында ке йінге қа лдырылға н
са лықтық мінде тте ме туында йды, сәйке сінше төле нуі тиіс па йда ға
са лына тын са лық а за яды. Е ге р мұнда й ре зе рвте у қолда ныста ғы за ңна ма
ше гінде , мыса лы, комме рциялық ба нкте рде , жүзе ге а сырылса , онда са лық
са лына тын па йда а за йтыла тын бола ды. Ке рі жа ғда йда , са лық орга нда ры
па йда ға са лына тын са лықты е се пте у ке зінде кәсіпорын жа са ға н ре зе рвте р
ша ма сын на за рға а лма уы мүмкін.
Тәуе ке лде рді ре зе рвте уме н са лыстырға нда тәуе ке лде рді қорла ндыру
норма тивті а ктіле рме н ре гла ме нтте лме йді, е шқа нда й са лықтық
же ңілдікте рді туында тпа йды және бе лгіле нге н тәуе ке лге а рна йы қорды
құруды болжа йды. Бұл қор кәсіпорынның ба ста ма сы бойынша бөлінбе ге н
та за па йда е се біне н жа са ла ды. Тәуе ке лді қорла ндыруды жүзе ге а сыру
ке зінде құрылға н қор кәсіпорынның ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рыме н
қа мта ма сыз е тілуі тиіс. Е ге р мұнда й қа мта ма сыз е ту жоқ болса , онда
тәуе ке лді қорла ндыру ке рі әсе рге , өтімділіктің қосымша тәуе ке лін құруға
а лып ке луі мүмкін.
Тәуе ке лді ше кте у оның қа былда нуын, біра қ қа та ң бе лгіле нге н
ше кте рде (лимитте рде ) қа былда нуын болжа йды. Лимитте р көп жа ғда йда ,
бүтін жүйе ні туында та ды, ол бүкіл кәсіпорын және оның же ке ле ге н
бөлімше ле рі үшін жа са ла ды. Қолда ныста ғы лимитте р жөнінде гі а қпа ра т
лимиттік тізімде ме (ве домость) де п а та ла тын а рна йы құжа тқа е нгізіле ді.
Соныме н қа та р, әрбір лимит үшін оның әре ке т е ту ме рзімі және қа йта
ба ға ла у тәртібі бе лгіле не ді.
Лимитте р тәуе ке лдің әр а луа н түрле рін ба сқа ру үшін қолда ныла ды.
Мыса лы, ва люта лық тәуе ке лді ба сқа ру ке зінде лимит компа нияның а шық
ва люта лық позициясының ұзындығы ме н ша ма сына бе лгіле нге н
ше кте уле р түрінде бе лгіле не ді.
Е ге р ва люта ба ға мы төме нде тілсе , ұзын ва люта лық позицияла р
жібе рілге н па йда түрінде гі кәсіпорынның ықтима л шығынын жа са йды.
Қысқа ва люта лық позицияла р ва люта ба ға мының ке рі қозға лысы ке зінде
тәуе ке лді туында та ды. Ке йде лимитте р за ң түрінде бе кітіле ді. А шық
ва люта лық позицияға лимитте рді а нықта удың осында й мыса лы әре ке т
е те ді және ба нк тәжірибе сінде қолда ныла ды.
Тәуе ке лде рді қа мта ма сыз е ту тәуе ке лді өзіне қа былда йтын тұлға ның
а рна йы а лыну көзі е се біне н өзінің ықтима л шығында рын өте удің сөзсіз
құқығын ие ле нуін болжа йды. А рна йы а лыну көзі ре тінде :
 үшінші тұлға ла рдың ке пілдікте рі ме н ке пілде ме ле рі;
 мүлік ке пілі;
 құндылықта рдың ке пілса лымы;
 та ла п е ту құқығының ке пілі қа ра стырыла ды.
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Бірінші қа мта ма сыз е тудің мәні қа рыз а лушы мінде тте ме ле рді
орында ма ға н жа ғда йда , кре диторға зиянды өте йтін бе лгілі бір тұлға –
ке пілге рдің болуында жа тыр. Осында й ке пілге рдің мінде тте ме ле рі әр
а луа н қа ржылық құра лда рды па йда ла ну ке зінде туында уы мүмкін.
Мыса лы, ола рға ке пілге рлікте р, а ккре дитивте р, а ва льда р, индосса ме нтте р
жа туы мүмкін.
Мүлік ке пілі борышке р мінде тте ме ле рді орында ма ға н жа ғда йда ,
кре дитордың ке тке н шығында рды өте у ма қса тында ке пілге қойылға н
мүлікті мәжбүрлі тәртіпте са ту құқығын болжа йды.
Тәуе ке лде рді қа мта ма сыз е тудің осында й әдісін қолда нудың мыса лы
ре тінде ипоте ка ны қа ра стыруға бола ды. Мүлік ке пілінің е ре кше лігі
мына да , яғни ке пілге қойылға н мүлік ке піл бе рушінің де фолты
туында ға нға де йін оның ие лігінде қа ла ды. Ол ке піл а лушы үшін пробле ма
туында та ды, ол ке піл бе руші та ра пына н қа рсыла су болға н жа ғда йда
ке пілді са ту қиындығыме н ша ртта сылға н.
Ке пілме н
са лыстырға нда ,
құндылықта рдың
ке пілса лымы
құндылықта рдың уа қытша ше тте тілуін және ке пілса лым за тына өндіріп
а луды қолда ну қа же ттілігі ке зінде ке пілса лымды а лушыға а рна лға н
құқықпе н
ола рдың ке пілса лымды а лушыға не ме се үшінші тұлға ға
са қта уға бе руді болжа йды. Мұнда й құра лды қолда ну ке пілса лымды
а лушыны ке пілса лымды са тудың күрде лілігіме н ба йла нысқа н тәуе ке лде н
қорға йды.
Та ла п е ту құқығының ке пілі мына ны болжа йды, яғни ке піл за ты
ре тінде , мыса лы, ша руа шылық ша ртта р бойынша қа лыпта сқа н
де биторлық бе ре ше к а лына ды. Борышке р өз мінде тте ме ле рін
орында ма ға н жа ғда йда , кре дитор ке пілге са лынға н де биторлық
бе ре ше кпе н жа са лға н а қша ла й а ғымда рды а лу не ме се фа кторинг
тәртібінде осы де биторлық бе ре ше кті са ту құқығын ие ле не ді.
Тәуе ке лдің төме нде уі әрта ра пта ндыру, иммуниза ция және
хе джирле у түрінде гі а рна йы те хнологияла рды қолда нуға не гізде лге н.
Әрта ра пта ндыру проце дура сы тәуе ке л туында тушы фа ктор бойынша түрлі
ба ғытта лға н те нде нцияла рды ие ле не тін әр а луа н а ктивте р а ра сында ғы
тәуе ке лде рдің бөлінуін болжа йды. Тәуе ке лдің төме нде уінің осы әдісі
портфе ль те ориясына не гізде лге н. Тәуе ке лдің төме нде уінің осында й
әдісінің мыса лы ре тінде Г. Ма рковиц моде ліне сәйке с ба ға лы қа ға зда р
портфе лін қа лыпта стыру қа ра стырыла ды.
А шық ва люта лық позиция – компа нияның бір ва люта ме н
өрне кте лге н а ктивте рі ме н мінде тте ме ле рі а ра сында ғы а йырма .
Иммуниза ция па йыздық тәуе ке лде рді төме нде туге мүмкіндік бе ре ді
және па йыздық тәуе ке лге осында й а китивте рді қа лыпта стыруда , ол үшін

86

осы па йыздық тәуе ке л ма қса тқа а йна ла ды. Иммуниза ция проце дура сының
не гізінде дюра ция түсінігі жа тыр.
Хе джирле у тәуе ке лде рді төме нде тудің әмбе ба п әдісін көрсе те ді, ол әр
а луа н сипа тта ғы тәуе ке лде рді төме нде ту үшін қолда ныла ды. Бұл әр
а луа н на рықтық (ба ға лық) көрсе ткіште рме н – та уа р, ва люта , қор және
кре дит на рығында ғы көрсе ткіште рме н ба йла нысқа н тәуе ке лде р болуы
мүмкін. Хе джирле у форфа рдтық, фьюче рстік, опциондық және свопке лісімша ртта ры түрінде гі туынды қа ржылық құра лда рын қолда нуға
не гізде ле ді. А шық позицияның болуыме н ба йла нысқа н жоға рыда
көрсе тілге н мыса лда тәуе ке лде рді а шық позиция ша ма сына және
ба ғытына лимитте рді а нықта у тәсіліме н ға на е ме с, сонда й-а қ хе джирле у
жолыме н де ба сқа руға бола ды. Мыса лы, ұзын ва люта лық позиция болға н
жа ғда йда ва люта ға фьюче рстік ке лісімша ртта р бойынша тиісті қысқа
позицияны а шу а рқылы туында ға н тәуе ке лді төме нде туге бола ды. А л
қысқа ва люта лық позиция болға н жа ғда йда ке рісінші әре ке т е ту ке ре к.
Тәуе ке лде рді са қта ндыру - са қта ндыру компа ниясыме н са қта ндыру
ша ртын жа са суды көрсе те ді, оға н сәйке с са қта ндырушы са қта ндыру
жа ғда йы ке зінде са қта ндырылушыға ша ртпе н а нықта лға н са қта ндыру
сома сы ше гінде төле мін төле уге мінде тте не ді, а л са қта ндырушы
бе лгіле нге н ме рзімде ша ртта сылға н са қта ндыру жа рна ла рын төле уге
мінде тте не ді. Са қта ндыру жа ғда йы тәуе ке лдің на қты түрі жүзе ге
а сырылса туында йды. Бір қа ра ға нда , са қта ндыру – бұл тәуе ке лде рді
ба сқа рудың әмбе ба п әдісі болуы мүмкін. Ба сты ше кте у са қта ндыру
тәуе ке лде рді ба сқа рудың өте қымба т әдісі болып та была тындығыме н
ба йла нысты. Соныме н қа та р са қта ндыру компа нияла ры тәуке лдің ба рлық
түріне н са қта ндыру ша ртта рын жа са й бе рме йді. Нәтиже сінде , са қта ндыру
ша ртына сәйке с, са қта ндырушы кре дитор үшін са тып а лушы болып қа лса ,
онда са қта ндыру а рқылы ба сқа рыла тын тәуе ке л а втома тты түрде
кре диттік тәуе ке лге не ме се са қта ндырушы та ра пына н төле мсіздік
тәуе ке ліне түрле не ді. А та лға н жа ғда йла р ҚР-да ғы са қта ндыру
тәуе ке лде рін ба сқа рудың та ныма л е ме с әдісіне а йна лдыра ды.
Тәуе ке лде рді бе ру құн дисконты ба р тәуе ке лге түсе тін а ктивте рді
са тып а лу са ту проце сін көрсе те ді. Дисконт көп жа ғда йда тәуе ке лдің
на рықтық ба ға сына н үлке н бола ды, е ге р ол са тылса , онда шығында р
а ртығыме н жа была ды. Осында й қызме тте р түрін көрсе туме н де биторлық
бе ре ше кті (фа кторинг) са тып а ла тын комме рциялық ба нкте р а йна лыса ды.
А рна йы форфе йтингтік ұйымда р қа йта ла ма на рықта н ве ксе льде рді са тып
а ла а ла ды. Әр а луа н е лде рде борышта рды са тып а луме н а йна лыса тын
ма ма нда ндырылға н борыштық а ге нттікте р әре ке т е те ді.
Тәуе ке лде рді са тудың өте да мыға н әдісіне се къюритиза ция жа та ды,
ол борыштық ба ға лы қа ға зда рды шыға руды көзде йді. Се къюритиза цияның
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ипоте ка са ла сында ғы түрі ке ң та ра ға н, біра қ та ол а ктивте рдің өзге
түрле ріме н, мыса лы, де биторлық бе ре ше кпе н ба йла нысқа н тәуе ке лді са ту
үшін қолда ныла ды. ҚР-да се къюритиза ция құра лда рын соңғы жылда ры
комме рциялық ба нкте р бе лсе нді түрде қолда на ба ста ды.
Тәуе ке лде н жа лта ру кәсіпорында р үшін жоға ры тәуе ке лде рді
қа лыпта стыра тын опе ра цияла рда н ба с та ртуды болжа йды. Тәуе ке лді
ба сқа рудың бұл әдісі бір қа ра ға нда өте қа ра па йым болып көріне ді.
Шындығында , шығынға ұшыра ма у үшін тәуе ке лге бе л буудың қа же ті жоқ.
Біра қ та мына ны е ске ру ке ре к, яғни компа нияла р тәуе ке лді са на лы түрде
қа былда йды, өйтке ні осында й әдіспе н ға на кәсіпорын қызме тінің
тиімділігін жоға рыла туға бола ды. Сондықта н да тәуе ке лде н жа лта ру
компа ния қызме ті тиімділігінің ма ңызды түрде төме нде уіне а лып ке ле ді.
4.5. Корпора тивтік тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сі
Әрбір кәсіпорын өзінің өндірістік қызме тінде өзіне ға на тән же ке
тәуе ке лде р жиынтығыме н ке зде се ді. Кәсіпорында әре ке т е те тін ба сқа ру
жүйе сі, өндірістік ба сқа ру мәде ние ті де а йырықша е ре кше лікте рге ие ,
сондықта н да тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сі және оны е нгізу проце дура сы
әрбір кәсіпорын үшін біре ге й бола ды. Соныме н қа та р жа лпы қа былда нға н
ста нда ртта р да бола ды, ола р әр а луа н кәсіпорында р үшін тәуе ке лме не джме нт жүйе сін әзірле у және е нгізудің орта қ е ре же ле рі ба р е ке ндігін
көрсе те ді. Осы а та лға н орта қ е ре же ле рді қа ра стыра йық.
Ке з ке лге н компа нияда ғы тәуе ке лде рді ба сқа ру жүйе сінің және оны
е нгізу ме н қолда у жүйе сінің ке ле сі құра мда с бөлікте рі ба р:
 тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сін е нгізу ма қса ты ме н қа же ттілігін
сипа тта у;
 тәуе ке лде рді ба сқа ру са ла сында ғы компа ния са яса тын әзірле у;
 компа ния тәуе ке лде рі ка рта сын жа са у;
 компа нияда ғы тәуе ке лде рі ба сқа ру ста нда ртта рын әзірле у;
 тәуе ке л-ме не джме нт
жүйе сінің
функциона лды
құрылымын
қа лыпта стыру;
 тәуе ке л-ме не джме нт мәде ние тін жылжыту.
Компа нияға тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сін е нгізу қа же ттілігі бірқа та р
сыртқы, сонда й-а қ ішкі фа кторла рдың болуына н туында ға н. Сыртқы
фа кторла рға жа та тында р: өндірістің қа уіпті сипа ты; қа ржы на рықта рының
вола тильділігінің өсуі; са ла лық бәсе ке ; инте гра циялық проце сте р;
ре тте уші орга нда рдың та ла пта ры; корпора тивті ба сқа руды же тілдіру. Ішкі
фа кторла рға жа та тында р: компа нияның а уқымды инве стициялық қызме ті;
кре диттік портфе льдің ұлға юы не ме се оның са па сының төме нде уі;
88

де биторлық бе ре ше кті ба сқа руда ғы пробле ма ла р; компа нияны ұза қ
ме рзімге және а ғымда ғы қа ржыла ндыру пробле ма ла ры.
Тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сін е нгізу қа же ттілігі а нықта лға н соң,
кәсіпорында әрі қа ра йғы әзірле ме ле р ме н жылжула рме н а йна лыса тын
жұмыс тобы құрыла ды. Жұмыс тобы, е ң а лдыме н, тәуе ке лде рді ба сқа ру
са ла сында ғы компа ния са яса тын жоға ры ме не джме нт а рқылы
қа лыпта стыра ды, сода н ке йін оны компа нияның ба рлық қызме тке рле рінің
қа пе ріне же ткізе ді. Онда кәсіпорында ғы тәуе ке лде рді ба сқа ру жүйе сінің
ма қса тта ры а нықта ла ды, осында й ба сқа рудың қа же ттілігі жа рияла на ды,
туында йтын тәуе ке лде рге сәйке с, қызме тке рле рдің әре ке тте ріне қа тысты
жа лпы та ла пта р а нықта ла ды.
Тәуе ке лде р ка рта сын жа са у са тысы, е ң а лдыме н тәуе ке лме не джме нтпе н ба йла нысқа н компа нияда ғы түсінікте р
бойынша
қолда ныла тын те рминологияны біре ге йле ндірудің жүргізілуін болжа йды.
Сода н ке йін же ке ле ге н бөлімше ле р бойынша тәуе ке лде р ка рта сы
жа са ла ды. А лынға н ка рта ла р бүкіл кәсіпорын бойынша орта қ тәуе ке лде р
ка рта сына е нгізіле ді. Ол өте үлке н қа уіпте р тобын а нықта у үшін және
тәуе ке лде рді ба сқа ру стра те гиясын әзірле у үшін қа же т бола ды.
Әрі қа ра й а нықта ға н сәтте н ба ста п ба қыла у сәтіне де йінгі
тәуе ке лде рді ба сқа ру проце сін ре тте йтін ста нда рт әзірле не ді, ол
компа нияда ғы тәуе ке лде рді ба сқа ру проце сі үшін жа уа птыла рды,
тәуе ке лде рді ба сқа рудың әр а луа н проце сіне қа тысушы бөлімше ле рме н
өза ра әре ке тте су проце дура сын, сонда й-а қ е се п және е се птілік
проце дура сын а нықта йды.
Тәуе ке л-ме не джме нттің ма ңызды құра ушы бөлігі болып оның
функциона лды
құрылымы
са на ла ды.
Функциона лды
құрылымда
тәуе ке лде рді ба сқа рудың ба рлық ше шуші қа тысушыла ры көрсе тіле ді,
ола рдың функцияла ры ме н өкіле ттікте рі а та ла ды, ола рдың өза ра
әре ке тте су тәртібі а нықта ла ды.
Тәуе ке лде рді
корпора тивті
ба сқа рудың
тәуе ке л-ме не джме нт
мәде ние ті түрінде гі соңғы құра мда с бөлігі бір қа ра ға нда онша ма ңызды
е ме с, біра қ та тәуе ке л-ме не джме нт бойынша ба рлық ма ма нда рдың
пікірінше , тәуе ке л-ме не джме нттің корпора тивті мәде ние тін құрусыз, оны
тиімді е нгізу мүмкін е ме с. Мұнда й мәде ние т тәуе ке лдің төме нде уін
компа нияның бола ша қ па йда сының қа йна р көзі ре тінде қа ра стыруы тиіс.
Кәсіпорын тәуе ке л-ме не джме нттің дұрыс мәде ние тін ие ле ніп отыр
де п се пте ліне ді, е ге р де ол ке ле сі бе лгіле рме н сипа тта ла тын болса :
 Дұрыс әзірле нге н стра те гия болса және ба сқа рудың көшба сшылық
стилі қа былда нса . Ба рлық қызме тке рле рге а рна лға н стра те гияны,
түсінікте рді әзірле у ме н жүзе ге а сыруды компа нияның жоға рғы
ба сшылығы жүзе ге а сыра ды;
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 Жа уа пке ршілік және қызме тке рле рді ма ра па тта у жүйе сі а йқын
а нықта лға н және ба рлық қызме тке рле рге түсінікті;
 Тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сі тәуе ке лде рді қа былда у ме н ола рды
ба сқа руға ықпа л е те тінде й дәре же де жа са лға н.
Тәуе ке л-ме не джме нттің ке з ке лге н жүйе сі компа нияда н бе лгіле нге н
шығында рды та ла п е те тін іс-ша ра болып та была ды, сондықта н да оның
тиімділігі тура лы а қпа ра тты ие ле нге н ма ңызды, ол қа ржыла рды тіке ле й
үне мде уде н ба йқа ла ды. Е ре же бойынша , тәуе ке л-ме не джме нт жүйе сі
экономика лық тұрғыда тиімді болып та была ды.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
Тәуе ке лділік түсінігін сипа тта ңыз.
Тәуе ке лдікпе н ба йла нысты компа нияның а тқа ра тын іс әре ке тін

1.
2.
а та ңыз.
3.
Кре диттік және
па йыздық тәуе ке лде рдің а ра сында ғы
а йырма шылығын сипа тта ңыз.
4.
Тәуе кке л ка рта сы де ге німіз не ? Ола р қа нда й ма қса тпе н
жа са ла ды?
5.
Спре д та быстылығы және бе та коэффице нттік сияқты жа на ма
тәуе ке лде гі өлше у көрсе ткіште рін са лыстырыңыз. Ола рдың қола йлылығы
және а йырма шылығы не ге ба йла нысты бола тындығын а шыңыз.
6.
Тәуе ке лдікте рдің ре е стрі де ге німіз не және ол не үшін
жа са ла ды?
7.
Қа ржылық тәуе ке лдің де ңге йіне қа нда й фа кторла р ықпа л
е те ді?
8.
Қа ржылық
тәуе ке лділікті
а за йту
үшін
компа ния
әрта ра пта ндырудың қа нда й түрле рін па йда ла нуы мүмкін?
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5-та ра у. Корпора цияның өнімді өндіру және өткізуге ке тке н
шығында ры
5.1. Корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында рының
ма змұны және құрылымы
5.2. Корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында рын
ба қыла у
5.1. Корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында рының
ма змұны және құрылымы
Жа лпы а лға нда , экономика лық ма змұны және а рна лымы бойынша
шығында р ме н шығыста р:
- ұда йы өндірістің не гізгі және а йна лым ка пита лы;
- өндіріс;
- әле уме ттік-мәде ни ша ра ла р не ме се ба ғда рла ма ла р;
- бір жолғы өндіріс шығында рыме н ба йла нысты опе ра циялық
шығында р сияқты бірне ше топқа біріктіріле ді.
Бухга лте рлік е се птің №7-ста нда ртының әдісте ме лік сілте ме сіне
сәйке с корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында ры ке ле сі ба пта р
ме н эле ме нтте рге бөліне ді:
I топ шығында ры.
1) сыртта н
а лына тын
не ме се
сол
ме зе тте
да йында ла тын
«Ма те риа лда р» ба бы. Ма те риа лда р са тып а лыну ба ға сы бойынша
ба ға ла на ды, ода н қа йта рыла тын қа лдықта р а лынып та ста лына ды, яғни
а ра лық са тып а лу шығында рын кірістірме й ба ға ла на ды. Эле ме нтте ріне :
шикіза т, не гізгі ма те риа лда р, жа ртыла й фа брика тта р, толықтырушы және
қосымша ма те риа лда р, жа на рма й, бөлше кте р және ба сқа ла р жа та ды.
2) «Е ңбе ка қы төле мде рі» ке ле сі эле ме нтте рде н тұра ды: орында лға н
жұмысы үшін төле не тін не гізгі өндірістік пе рсона лдың е ңбе ка қысын төле у,
ке ше нді төле мде р, на тура лды е ңбе ка қы төле мде рі және т.б.
3) Са қта ндыру а уда рымда ры.
4) “Жа на ма шығында р”: өзіне жа ңа өнімді иге ру, те хника лық
қа уіпсіздікті қа мта ма сыз е ту, е ңбе к гигие на сы және күзе т және т.б.
шығында рды қоса ды.
Шығында рдың II тобы – тұра қты шығында ры:
 жа лпы әкімшілік шығыста р;
 та уа р-ма те риа лдық қорла рды іске қосу шығыста ры;
 па йызда р бойынша шығыста р;
 не гізгі қорла рды қа лпына ке лтіруге а рна лға н а мортиза циялық
а уда рымда р.
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Шығыста рдың құрылымы, ола рдың е ңбе кке , ма те риа лға және
эне ргияға жұмса луы ша руа шылық са ла сына және кәсіпорынның түріне
ба йла нысты а нықта ла ды.
Корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында рын жоспа рла у бір
өнім бірлігіне ке тке н шығында рдың ба пта р ме н эле ме нтте рі бойынша
құрылға н жоспа рлы ка лькуляцияла уды құру а рқылы жүзе ге а сырыла ды.
Жоспа рла у тәсілде ме сі:
1) «са лыстырылма йтын» өнім өндіре тін кәсіпорында өнімнің өзіндік
құны та уа р өнімінің көте рме -бөлше к ба ға сында ғы бір те ңге ге қа тысты
тиынның мөлше рі ре тінде а нықта ла ды.
2) Бір те кте с өнімді өндіре тін кәсіпорында рда өнімнің жоспа рлы өзіндік
құны а бсолютті көрсе ткіште рме н (өнім бірлігіне тиын және те ңге ме н)
а нықта ла ды.
3) «са лыстырыла тын» өнім өндіре тін кәсіпорында рда өтке н жылы
болжа нға н де ңге йге қа рсы өнімнің толық өзіндік құнын төме нде ту па йызы
жоспа рла на ды.
Қа зіргі ке зде өнім бірлігіне тұра қты және а йныма лы шығында рды
бөле к жоспа рла удың қа же ттілігі туында п отыр.
5.1-ке сте . Тұра қты және а йныма лы шығында рдың па йда (за ла л)
көле міне әсе рі
Көрсе ткіште р
Өнімнің өзіндік құны
А йныма лы
шығында р
Жоспа рлы көле мге
қа тысты а йныма лы
шығында р
Ше кті па йда
Тұра қты шығында р
FC
Өнім
бірлігіне
ке те тін
тұра қты
шығын мөлше рі
Жа лпы па йда

За тта й көрсе ткіште гі жоспа рлы шыға рылымның көле мі
100
150
200
250
300
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,6
0,6
0,6
06
0,6

60

90

120

150

180

40
60

60
60

80
60

100
60

120
60

0,6

0,4

0,3

0,24

0,2

-20

0

20

40

60

Ба тыс корпора цияла рында а йныма лы шығында рды ка лькуляцияла у
жүйе сі ке ңіне н та ра лға н. Бұл әдістің ма ғына сы мына да : өнімді өндіру және
өткізудің өзіндік құнын толығыме н е ме с, те к а йныма лы шығында рдың
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на қты түрле рін ға на е се пте йді. Бұл жүйе ні е нгізудің ба сты ма қса ты –
ке йбір өнімде рді өндіру ке зінде корпора цияның ма ржина лдық та бысын
қа лыпта стыруды ба қыла уды қа мта ма сыз е ту. Шығында рды а нықта удың
бұл жүйе сінде на қты өнімде р бойынша ма ржина лдық та быс ке ле сі
формула а рқылы а нықта ла ды:
МТ(ҚҚ)=Өб-А Ш
Мұнда , МТ(ҚҚ) – ма ржина лдық та быс (қосылға н құн);
Өб – өндірілге н өнім бірлігін өткізу ба ға сы, тг.
А Ш – өндірілге н өнім бірлігіне ке тке н а йныма лы шығын мөлше рі, тг.
Өнімнің өзіндік құнын ка лькуляцияла у жүйе сінің а ртықшылықта ры:
- пра ктика лық қолда нылуында қа ра па йымдылығы ме н қол же тімділік;
- кәсіпорынме н жа лпы е ске ріле тін жа на ма шығында рды қа йта
бөлуме н ба йла нысты е се птік опе ра цияла рды жүзе ге а сыру минимумы;
- а лынға н нәтиже ле рдің жоға ры се німділігі, өйтке ні қа йта бөлу
үрдісінде жа на ма шығында рды же ке өнімде рге ға на жа тқызуға болма йды;
- а йныма лы шығында рды, сонда й-а қ ма ржина лдық та быста рды
ба сқа ру мүмкіндігі.
Тұра қты шығында рды жоспа рла у ке зінде кәсіпорында р ке ле сі
мінде тте рді ше шуі қа же т:
1)
а йныма лы және тұра қты шығында р өте ліне тінде й өнімде рді
өндіру ме н өткізудің қа же тті көле мін а нықта у;
2)
тұра қты шығында рдың қа же тті көле мін е се пте у және ола рды
на қты өндірістік мүмкіншілікте ріме н сәйке сте ндіру.
Өнім өндіру ре нта бе льді бола а лма йтын өнім өндірісінің минима лды
көле мін а нықта у үшін ре нта бе льділік ше к көрсе ткіші қолда ныла ды:
РШ=тұра қты шығында р/түсімнің өткізуге қа тысы түрінде гі жа лпы
ма ржа =60/0,4=150.
Кәсіпорын шығында рының жиынытығы және ба сқа да й шығында ры
өнімде рді өндіру және өткізу шығында ры сме та сында а нықта ла ды.
5.2-ке сте . Кәсіпорынның
шығында рының сме та сы

өнім өндіру және өткізу (жұмыс, қызме т)

№
Өнімде рді өндіру және өткізу (жұмыс, қызме т) Сомма сы, мың тг.
шығында рының эле ме нтте рі
1.Ма те риа лдық шығында р
42750,0
2.Е ңбе ка қы шығында ры
33680,0
3.Әле уме ттік са қта ндыру қорына а уда рымда р
1020,5
4.Не гізгі қорла рдың а мортиза циясы
2260,4
5.Ба сқа да шығында р
4280,5
6.Өндіріс шығында ры. Ба рлығы
83991,4
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7.Өндірістік
е ме с
шотқа
жа тқызылға н
шығында рды е се пте н шыға ру
8.А яқта лма ға н өндіріс қа лдықта рының өзге рісі (,+)
9.Өнімнің, қызме ттің өндірістік өзіндік құны (6-7-8)
10.
Ба сқа ру шығында ры
11.
Комме рциялық шығында р
12.
Бір жылдық өндірістік өнімнің, қызме ттің толық
өзіндік құны (9+10+11)
13.
Толық өзіндік құны бойынша жыл ба сында ғы
өткізілме ге н та уа р өнімі ме н қызме тінің
қа лдықта ры
14.
Толық өзіндік құны бойынша жыл а яғында ғы
өткізілме ге н та уа р өнімі ме н қызме тінің
қа лдықта ры
15.
Бір жылдық өткізілге н өнімнің, қызме ттің толық
өзіндік құны (12+13+14)
16.
Опе ра циялық шығында р
17.
Өткізуде н тыс шығында р
18.
Қа ра стырылма ға н шығында р
19.
Кәсіпорынның бір жылда ғы жа лпы шығыста ры
ме н шығында ры (15+16+17+18-20)
20.
Көте рме
ба ға да
өткізілге н
та уа р
ме н
қызме тте рде н түске н түсім
21.
Па йда (20-19)
22.
Көте рме ба ға да ғы 1 те ңге ге ке тке н шығын
(19/20)
23.
Шығында р ре нта бе льділігі (21/19)

460,0
+1880,0
81651,4
1062,0
3165,6
85879,0
2320,0

3110,0

85089,0
2160,0
1270,0
0
88519,,0
118172,9
29653,9
74,9 тиын
33,47%

Қа зіргі ке зде кәсіпорынның норма тивте рі ме н норма ла ры не гізінде
жүзе ге а сырыла тын өнімді ка лькуляцияла удың норма тивті жүйе сі ке ңіне н
қолда ныла ды. Бұл жа ғда йда на қты а ғымда ғы шығында р е се птілікте
а уытқула рдың норма тивті көле міме н сәйке сте ндіріле ді.
Бұл жүйе ні те к тұра қты экономика лық жа ғда йда және жоға ры
инфляцияны өтке рге н жа ғда йда ға на ірі кәсіпорында р не ме се
корпора цияла рда е нгізуге бола ды. Жоспа рлы бюдже тте рді құру ке йбір
жа уа пке ршілікте р (шығында р, па йда , та быс және инве стицияла р)
қа ра стырыла ға н жа ғда йда жүзе ге а сырыла ды және өнімнің түріне және
шығында рдың эле ме нтте ріне (а й са йын, тоқса н са йын) ба йла нысты бір
жылға де йінгі ме рзімге құра стырыла ды.
Жоспа рлы опе ра циялық бюдже тте р жүйе сіне :
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- ма те риа лдық шығында р бюдже ті;
- эне ргиялық ре сурста рды па йда ла ну бюдже ті;
- е ңбе ка қы қоры бюдже ті;
- а мортиза циялық а уда рымда р бюдже ті;
- ба сқа да шығында р бюдже ті жа та ды.
Мұның ба рлығы кәсіпорынның құрылымдық бөлімше сінің (а йлық,
тоқса ндық, жа рты жылдық, жылдық) бюдже тін құра йды.
Кәсіпорынның а ғымда ғы шығында рдың жоспа рлы бюдже тін құру
жа лпы бюдже тті жоспа рла у үрдісін қорытындыла йды. Бұл ке зе ңде өнімнің
же ке түрле ріне де ге н жоспа рлы ка лькуляцияла у көрсе ткіште рінің
те ңге рімділігіне және жоспа рлы жа уа пке ршілік орта лықта р бюдже тте ріне
жа лпы сомма сы бойынша да ,
шығында р эле ме нтте рі бойынша да
е ре ке ше на за р а уда рыла ды.
Кәсіпорынның а ғымда ғы шығында рын
көле мі ме н құрылымын
е се пте у
нәтиже сіне
өнімнің
шығын
сыйымдылығы,
шығын
қа йта рымдылығы және ре нта бе льділік коэффицие нтте рін е се пте луіме н
толықтырға н жөн.
А та лға н коэффицие нтте р ке ле сі формула ла р а рқылы е се пте ле ді:
Кшс= Сттқ/Тстт; Кшқ=Тст/Тстқ;
Кр=Тсп/Сттқ , мұнда ғы
Кшс - өлше м бірлігі үле сінің шығын сыйымдылық коэффицие нті;
Сттқ – са тылға н та уа рла рдың толық өзіндік құны;
Тстт – та уа рла рды са туда н түске н түсім;
Кшқ – өлше м бірлігі үле сінің шығын қа йта рымдылық коэффицие нті;
Кр - ре нта бе льділік коэффицие нті, %;
Тсп – та уа рла рды са туда н түске н па йда .
Бұл коэффицие нтте рді кәсіпорынның, сонда й-а қ оның құрылымдық
бөлімше ле рі (жа уа пке ршілік орта лықта ры) а ра сында қорытындысын
шыға ру ке зінде па йда ла нуға бола ды.
5.2.

Корпора цияның өндіру және өткізу шығында рын ба қыла у

Бұл ке зе ң жоспа рла нға н өнімнің өзіндік құнын төме нде ту не гізділігін
қа мта ма сыз е ту ма қса тында ғы өндірістік жоспа рла рдың жоба ла рын құру
ке зінде жүзе ге а сырыла ды.
Өнімнің өзіндік құнын өндіріс көле мінің өзге руі, өнімнің са па сының
а ртуы, өндірістің те хнологиялық де ңге йінің а ртуы, ба сқа ру жүйе сін және
е ңбе кті ғылыми ұйымда стырылуының же тілдірілуіне ба йла нысты
төме нде туге бола ды.
Жоспа рлы жылда ғы әртүрлі фа кторла рдың шығынға
ықпа лын
а нықта у:
1) жоспа рлы жылда ғы е ңбе к өнімділігі а ртуының өзіндік құнның
төме нде уіне ықпа лын ке ле сі формула а рқылы а нықта уға бола ды.
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Эз=[(Эт-Зт*Рт/Рв)Т], мұнда ғы:
Эз – е ңбе к өнімділігін а рттыру е се біне н өзіндік құнды төме нде туде н
үне мде лге н сомма ;
Эт – ба за лық жылда ғы бұйымның өлше мінің не ме се өнімнің бір
те ңге сіне ке тке н е ңбе ка қы және әле уме ттік са қта ндыру а уда рымда ры
түрінде гі шығында р;
Рт – жоспа рлы жылда ғы бір жұмысшының орта ша жылдық
е ңбе ка қысы, ба за лық жылда ғы орта ша жылдық е ңбе ка қыға па йыздық
мөлше рде ;
Рв – ба за лық жылға қа тысты жоспа рлы жылда ғы бір жұмысшының
отра ша жылдық е ңбе к өнімділігі.
Т - шыға рылға н та уа рлық өнімде рдің за тта й не ме се кәсіпорынның
ба ға сыме н тұлға ла нуы.
2) Өндірістік қорла рды дұрыс па йда ла ну ба рысында өнімнің өзіндік
құнының төме нде уіне н үне мде лге н сомма ны е се пте у:
ЭА =[(ЗА -ЗА *РА /Рф)Т], мұнда ғы:
ЭА – қор қа йта рымдылығы е се біне н жоспа рлы жылы өзіндік құнды
төме нде туде н үне мде лге н сомма ;
ЗА – ба за лық жылда ғы та уа р өнімінің бір те ңге сіне не ме се өнім
өлше мінің өзіндік құнына ке тке н а мортиза циялық а уда рымда р;
РА – жоспа рлы жылда ғы а мортиза циялық а уда рымда р
жа лпы
сомма сының ба за лық жылда ғы а мортиза циялық а уда рымда рдың жа лпы
сомма сына қа тына сы;
Рф – жоспа рлы жылда ғы қор қа йта рымдылығы көрсе ткішінің ба за лық
жылда ғы қор қа йта рымдылығы көрсе ткішіне қа тына сы.
3) Өнім өлше мінде гі шикіза т пе н жа на р және жа ға рма й
шығындылығының норма сын төме нде ту е се біне н өнімнің өзіндік құнының
төме нде уіне н үне мде лге н сомма ны е се пте у:
Эм=[(Зм-Зм*Нр/100)Т], мұнда ғы:
Эм – шикіза т пе н ма те риа лдық шығында р норма сын қысқа рту
е се біне н өзіндік құнна н үне мде лге н сомма ;
Зм – ба за лық жылда ғы қолда ныста ғы шығында р норма сына қа тысты
өнім өлше міне не ме се бір те ңге ге ке тке н ма те риа лда р ме н шикіза т
түрінде гі шығында р;
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Нр – ба за лық жылға қа тысты өнім өлше міне ке те тін шикіза т
шығында рының норма сы, па йызбе н.
Өнімді өткізуге ке тке н шығында р жоспа рлы жылдың ба сы ме н
а яғында ғы өткізілме ге н өнімнің қа лдықта ры са лда рына н өндіріс
шығында рыме н сәйке с ке лме йді.
Сондықта н жоспа рлы шығында рдың көле мі ке ле сі формула ме н
а нықта ла ды:
Зр=З1+Т-З2+С, мұнда ғы:
Зр – өнімде рді өткізу шығында ры;
З1 – жоспа рлы жылдың ба сында ғы өндірістік құны бойынша
өткізілме ге н өнімде рдің қа лдықта ры;
Т – жоспа рлы жылда ғы өндірістік құн бойынша та уа р өнімі;
З2 – жоспа рлы жылдың соңында ғы өндірістік құн бойынша өткізілме ге н
өнім қа лдықта ры;
С – бір жылдың жоспа ры бойынша өндірістік е ме с шығында р.
Жоспа рлы жылдың ба сында ғы (З1) өткізілме ге н өнім қа лдықта ры:
1) қойма да ғы да йын өнім;
2) төле м ме рзімі әлі же тпе ге н тие лге н өнім;
3) ме рзімінде төле нбе ге н тие лге н өнім;
4) а кце птте н ба с та рту түрінде гі са тып а лушының жа уа пке ршілігінде гі
са қта ла тын та уа рла р сияқты эле ме нтте рде н тұра ды.
Жыл соңында ғы өткізілме ге н өнім қа лдықта ры мөлше ріне :
1. қойма да ғы да йын өнім;
2. төле м ме рзімі әлі же тпе ге н тие лге н өнім жа та ды.
Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п
Әртүрлі дәмде гі қытырла қ на нда р өндіре тін «А қса й на н» А Қ бір қора п
қытырла қ на н өндірісне ке те тін шығын мөлше рін а нықта ды. 1000 қора п
өндірге нде 1 қора пқа ке те тін жиынтық шығын мөлше рі 25 те ңге ні құра ды.
Соның ішінде 10 те ңге тұра қты шығында р, а л 15 те ңге сі сәйке сінше
а йныма лы шығында р болып та была ды. Өндірістің мұнда й көле мінде
кәсіпорын шығынсыз жұмыс істе йді, біра қ та бысқа да ие болма йды.
Тұра қты шығында рдың үле сі өзге ріссіз е ке нін е ске ре отырып, 500, 1000,
3000, 10000 қора п өндіріс ке зінде гі тұра қты шығында рдың үле сін,
ма ржина лды және жиынтық та бысты а нықта ңыз.
№2 е се п
«А қса й на н» А Қ өндірісі 15000 қора п қытырла қ на н өндірді. Қа рбыз
дәмде с қытырла қ на нының бір қора бының өндірісіне ке тке н тұра қты
шығын мөлше рі 5 те ңге ні құра йды, а йныма лы шығында ры 20 те ңге , яғни
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жиынтық шығын мөлше рі 25 те ңге , бір қора бының көте рме ба ға сы 50
те ңге . Өндірістің ке з ке лге н көле мінде тұра қты шығында рдың үле сі
өзге ріссіз е ке ндігін е ске ре отырып, өндірістің бұл түрінің қа нда й
минима лды көле мінде кәсіпорын шығынсыз жұмыс істе й а ла тынын
а нықта у қа же т.
№3 е се п
«А қса й на н» А Қ өндіріске тіке ле й қа тыса тын бір жұмысшысының
орта ша е ңбе ка қысы 50000 те ңге . Орта ша жылдық өнімділік 3 млн те ңге
болға н ке зінде 2013 жылы қызме тке рле рдің орта ша е ңбе ка қысын 75
те ңге ге де йін а рттыру жоспа рла нып отыр және жа ңа ста нокта рды са тып
а лу нәтиже сінде е ңбе к өнімділігін жылына 7 млн.те ңге ге а рттыру
жоспа рла нып отыр. Бір қора п өндірудің е ңбе к сыйымдылығы 2009 жылы
өнімнің бір те ңге сіне 25 тиынна н ке ле ді не ме се бір қора птың ба ға сы 30
те ңге болға н жа ғда йда 7,5 те ңге . 2010 жылы жоспа рлы өндіріс көле мі 1
млн қора пты құра йды. 2013 жылы е ңбе к өнімділігінің а ртуының өзіндік
құнның төме нде уіне әсе рін а нықта ңыз.
№4 е се п
Иіс су өндіре тін «А ра й» А Қ-ның не гізгі қорла рының құны 2009 жылы
10 млн те ңге ге те ң болса , 2010 жылы өнідірістік а йма қты ке ңе йту
жоспа рла нып отыр, яғни қосымша құра л жа бдық са тып а луы қа же т. Бұл 15
млн те ңге сомма сында шығынды қа же т е те ді. А мортиза циялық
а уда рымда р 2009 жылы 2 млн тг, 2013 жылы 5 млн.тг құра йтын бола ды.
«А ра й» А Қ-ның жылдық орта ша түсімі 2009 жылы 25млн.тг болса , 2013
жылы түсімді 75 млн.тг-ге де йін көбе йту жоспа рла нып отыр, бір өнім
бірлігі өндірісіне ке те тін а мортиза циялық а уда рымда р орта е се ппе н 500
те ңге не ме се орта ба ға сы 2500 бола тын өнім бірлігінің 1 те ңге сіне 20
тиынна н ке ле ді. 2013 жылы бұрынғы ба ға ме н 30000 да на өндіру
жоспа рла нып отыр. Өндірістік қорла рды дұрыс па йда ла ну ба рысында
өнімнің өзіндік құнына н үне мде лге н сомма ны е се пте ңіз.
№5 е се п
2010 жылға бе кітілге н қа ржылық жоспа р бойынша «А ра й» А Қ 20000
иіс су және 25000 ба сқа да косме тика лық өнімде рді өндіруді жоспа рла п
отыр. Бір иіс судың орта ша ба ға сы 1500 те ңге , ба сқа өнімде рдің орта ша
ба ға сы 400 те ңге . 1 те ңге де гі өндіріс шығыны ке ле сі түрде бөліне ді: е ңбе к
сыйымдылығы өнімне н түске н түсімнің 1 те ңге сіне 20 тиын, а л ма те риа л
және эне ргия шығындылығы 35 тиын, ка пита л сыйымдылығы 1 те ңге ге 5
тиын. 2010 жылдың ба сында ғы қа лдық 2500 иіс су және 5000 ба сқа
өнімде рді құра йды. 2010 жылдың соңына жоспа рлы қа лдық мөлше рі 3000
иіс су және 4000 ба сқа да өнімде р. 2010 жылға а рна лға н өндірістік е ме с
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шығында р 1 млн.тг. 2010 жылы өзіндік құнның өзге ріссіз е ке нін е ске ре
отырып жоспа рлы өткізу шығында рын а нықта ңыз.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1. Корпора цияның өнімді өндіру және өткізу шығында ры қа нда й
ба пта рға бөліне ді?
2. Жоспа рлы опе ра циялық бюдже тте р жүйе сіне бюдже тте рдің
қа нда й түрле рі жа та ды?
3. Өнімнің өзіндік құнын қа ла й төме нде туге бола ды?
4.
Жоспа рлы шығында рдың көле мі қа нда й формула ме н
а нықта ла ды?
5. Жоспа рлы жылдың ба сында ғы өткізілме ге н өнім қа лдықта рын
а та ңыз.
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6-та ра у. Кәсіпорынның не гізгі қорла рын қа лыпта стыру және
па йда ла ну.
6.1. Не гізгі қорла рдың ма змұны, құра мы, құрылымына сипа тта ма
және оны ба ға ла у
6.2. Не гізгі ка пита лды инве стицияла у ұғымы, түрле рі және
инве стициялық үде рісті қа ржыла ндырудың көзде рі
6.1. Не гізгі қорла рдың ма змұны, құра мы, құрылымына
сипа тта ма және оны ба ға ла у
Бухга лте рлік е се птің әдісте ме лік нұсқа ула рына сәйке с не гізгі
қорла рға 1 жылда н а ста м уа қыт қызме т е те тін және құны 50 А Е К-те н
жоға ры ма те риа лдық а ктивте р жа та ды де п көрсе тілге н.
Не гізгі қорла рға :
- жылжыма йтын мүлік, же р те лімде рі, ғима ра тта р, құрылыста р,
же рме н тығыз ба йла нысты көп жылдық е гілімде р;
- жылжыма лы мүлік, көлік құра лда ры, құра л-жа бдықта р, өндірістік
және ша руа шылық құра лда р, ірі жұмыс және өнім ма лы, а рна йы құра лда р
және т.б. жа та ды.
Не гізгі қорла р ба ста пқы құны бойынша , яғни са тып а лынға н,
да йында лға н не ме се құрылыс құны бойынша ба ға ла на ды. Не гізгі
қорла рды іске қосу ба рысында ола р тоза ды және а мортиза цияға
жа тқызыла ды, яғни қызме т е ту ме рзімі ба ра сында ола рдың құны ше ге ріліп
қа йта қа лпына ке лтіріле ді. Ба ста пқы құн да , қа лпына ке лтіру құны да
не гізгі қорла рдың ба ла нстық құны болып та была ды. Инфляциялық үрдіске
ба йла нысты не гізгі қорла рдың на қты құнын а нықта у ма қса тында
кәсіпорында р не гізгі қорла рды қа йта ба ға ла уды жүзе ге а сыра ды,
сондықта н әр 4-5 жыл са йын жылдың бірінші күні кәсіпорында р не гізгі
қорла рды өзідігіне н қа йта ба ға ла уы қа же т. Не гізгі қорла рдың құрылымы
кәсіпорынның қызме т е ту са ла сына ба йла нысты. Не гізгі қорла рдың
жа ғда йы тура лы ола рды іске қосу ме н ола рды істе н шыға ру
коэффицие нтте рі а рқылы ше шім қа былда уға бола ды.
Не гізгі қорла рды па йда ла ну тиімділігі құндық көрсе ткіште рме н
а нықта ла ды:
1) қор қа йта рымдылығы – өткізіле тін өнім сомма сының не гізгі өндірістік
қорла рдың орта ша жылдық құнына қа тына сы ре тінде а нықта ла ды;
2) қор сыйымдылығы – қор қа йта рымдылығына қа ра ма -қа рсы
көрсе ткіш. Не гізгі қорла рдың орта ша жылдық құнының өткізілге н өнімнің
құнына қа тына сы ре тінде а нықта ла ды;
3) қорме н жа ра қта ндырылу– не гізгі қорла рдың орта ша жылдық
құнының жұмысшыла рдың орта ша са нына қа тына сы ре тінде а нықта ла ды.
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Не гізгі қорла рды қолда ну тиімділігінің ма ңызды фа кторла ры:
а уыспа лылық коэффицие нтінің жоға рла уы, жа ңа те хнологияла рды е нгізу,
жоспа рда н тыс құра лда рды істе н шыға ру, е скірге н құрылғыла рды жа ңа рту
және моде рниза цияла у, өнімнің е ңбе к сыйымдылығының төме нде уі,
а қа ула рды жою және т.б.
6.2. Не гізгі ка пита лды инве стицияла у ұғымы, түрле рі және
инве стициялық үде рісті қа ржыла ндырудың көзде рі
Не гізгі қорла рдың ұда йы жа ңғыртылуын инве стицияла у а рқылы
жүзе ге а сырыла ды.
Инве стицияла р – компа нияның а ктивте рін және та быста рын а рттыру
ма қса тында ғы ұза қ ме рзімді қа ржы шығында рының, е ңбе к және
ма те риа лдық ре сурста рының жиынтығы.
Инве стицияла р мына ла рға бөліне ді:
- тіке ле й;
- қа ржылық;
- ве нчурлық.
Тіке ле й инве стицияла р - өндірістік және өндірстік е ме с а рна лымда ғы
не гізгі қорла рды құруға және ұда йы өндіріске са лынға н са лымда р. Тіке ле й
инве стицияла р не гізгі қорла рды са лу, ке ңе йту, ма шина ла р, құра лжа бдықта р, көлік құра лда рын және т.б. са тып а лу а рқылы жүзе ге
а сырыла ды. Жоға рыда а та лға нда рдың ба рлығы ка пита л са лымының
құрылымы ре тінде қа ра стырыла ды.
Қа ржылық инве стицияла р шығында ры ба сқа кәсіпорында рдың
жа рғылық қорына үле стік қа тысуы а рқылы ба ға лы қа ға зда р портфе лін
қа лыпта стыру болып та была ды.
Ве нчурлық инве стицияла р – са лынға н қа ра жа тта рдың жылда м
өте мділігіне е се пте лге н қа ра жа тта р. Тәуе ке лді ка пита л са лымда ры
тәуе лсіз кіші иннова циялық фирма ла рды қа ржыла ндыру жа ңа
те хнологияла рға ба йла нысты зе тте уле р жүргізу ба рысында орын а ла ды.
Инве стициялық қызме ттің субъе ктіле ріне : инве сторла р, та псырыс
бе рушіле р, жұмыс орында ушыла ры, инве стициялық қызме т объе ктіле рін
па йда ла нушыла р, қа ржылық сипа тта ғы за ңды тұлға ла р, соның ішінде
ше те лдік за ңды тұлға ла р да , сонда й-а қ ме мле ке тте р ме н ха лықа ра лық
ұйымда р жа та ды. Инве сторла р ме ншікті, қа рыз және та ртылға н
қа ра жа тта рын инве стиция са лымда ры ре тінде жүзе ге а сыра ды және
ола рдың ма қса тты па йда лынуын қа мта ма сыз е те ді.
Инве стициялық
қызме ттің
объе ктіле рі:
ба рлық
экономика
са ла ла рында қа йта құрылға н және моде рниза цияла нға н не гізгі қорла р,
ба ға лы қа ға зда р, ма қса тты а қша са лымда ры, ғылыми те хника лық өнім
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және ба сқа да ме ншік объе ктіле рі, мүліктік құқықта р және
инте лле ктуа лды ме ншік құқықта ры болып та была ды.
Ме мле ке т инве стициялық үрдісте рді ре тте йді, ынта ла ндыра ды және
а рна йы да му институтта рын құра ды:
1) Ұлттық Инве стициялық Қор – ұлттық экономика ның ба рлық
са ла ла рын қолда у және да мыту ма қса тында ;
2) Ұлттық Иннова циялық Қор – иннова циялық жоба ла рды ынта ла ндыру
ма қса тында ;
3) Ме мле ке ттік Са қта ндыру Компа ниясы – та уа р ме н қызме тте р
экспортын қолда у, са яси және ре тте уші тәуе ке лде рді са қта ндыру
ма қса тында ;
4) Қа за қста нның Да му Ба нкі – экономика ның шикіза ттық е ме с
се кторында қызме т е те тін кәсіпорында рды кре дитте у көле мін ұлға йту
ма қса тында .
Ме мле ке т
ке ле сі
инве стициялық
пре фе ре нцияла р
а рқылы
инве стициялық үде рісті ре тте йді және ынта ла ндыра ды:
1) Инве стициялық са лықтық пре фе ре нцияла р – тірке лге н а ктивте рді
инве стицияла у көле міне ба йла нысты а нықта ла тын 5 жылда н төме н
ме рзімге бе ріле ді.
2) Ке де н ба жда рына н боса ту – бір жыл ішінде импорттық құра лжа бдықта р бойынша жүзе ге а сырыла ды.
3) Ме мле ке ттік за тта й гра нтта р – инве стицияла удың 30% мөлше рінде
жүзе ге а сырыла ды.
Инве стицияла рды қа ржыла ндырудың көзде ріне ме ншікті, қа рыз және
та ртылға н қа ра жа тта р жа та ды.
Қа ржыла ндырудың ме ншікті көзде ріне а мортиза ция - қызме т е ту
ме рзімі ішінде а ктивте рдің а мортиза циялық құнын жүйе лі қа йта бөлу
сипа тында ғы тозудың құндық сипа ты.
А мортиза циялық а уда рымда рдың әдісте рі:
а ) бірқа лыпты әдіс (құнды тіке ле й е се пте н шыға ру);
ә) құнды орында лға н жұмыстың көле міне пропорциона л түрде е се пте н
шыға ру әдісі (өндірістік әдіс);
б) же де лде тіп е се пте н шыға ру әдісі:
- қа лдығын а за йту жолыме н е се пте н шыға ру;
- құнын са нда рдың жиынтығы бойынша ( кумулятивтік әдіс)
е се пте н шыға ру
Не гізгі құра лда рдың құны бойынша а мортиза цияны бірқа лыпты (түзу
сызықты) е се пте у әдісі оның па йда лы қызме т уа қытына және са лықтық
за ңна ма ме н бе кітілге н а мортиза цияның ше кті норма сына не гізде лге н.
Мыса лы: а ктивтің ба ста пқы құны 30000 те ңге , жойылу құны 3000
те ңге , а ктивтің қызме т е ту ме рзімі 12 жыл.
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А = (30000-3000)/12=2250/12=187.5.
А мортиза цияны е се пте удің өндірістік әдісі не гізгі құра лда рды іске
қосудың те хника лық көрсе ткіште ріме н ға на ше кте ле ді, Мыса лы: ксе рокс
500000 көшірме не ме се 10000 са ға т жұмыс жа са й а ла ды. Оның ба ста пқы
құны 12000 тг, жойылу құны 1000 тг , онда :
А =(12000-1000)/500000=0.22 көшірме х 110000=2420/12а й=201,67 –
а йлық а мортиза ция.
А =(12000-1000)/10000=1.1т/са ғ х 1900=2090/12а й=174,17– а йлық
а мортиза ция.
Же де лде тілге н а мортиза ция:
1) Қа лдықты са нда рдың жиынтығы бойынша (кумулятивтік әдіс)
е се пте н шыға ру әдісі е се птік коэффицие нтті а нықта уда н тұра ды, мұнда
бөлгіш па йда лы қызме т жылда рына , а л бөлінгіші ке рі ре тте гі қызме т е ту
ме рзімінің соңына де йінгі жылда р са нына те ң.
Мыса лы: дизе льдік құрылғының қызме т е ту ме рзімі 5 жыл. Ба ста пқы
құны 10000 те ңге , жойылу құны 1000 те ңге , онда коэффицие нтінің бөлгіші
15 (1+2+3+4+5) те ң бола ды, 15 кумулятивті са н болып та была ды. Әр
жылдың е се птік коэффицие нті 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 те ң.
Жыл
Кумулятивті
А мортиза циялық
А мортиза цияның
ре ті
коэффицие нт
құны
жылдық сома сы
1
9000
5/15
3000
2
9000
4/15
2400
3
9000
3/15
1800
4
9000
2/15
1200
5
9000
1/15
600
10000-1000=9000 а мортиза циялық құн.
Қа лдығын а за йту жолыме н е се пте п шыға ру әдісінде а мортиза ция
норма сы е кі е се ле не ді және әрқа ша н те к қа лдық құнға ға на қолда ныла ды.
Мыса лы, а ктивтің ба ста пқы құны 10000 те ңге , жойылу құны 1000 те ңге .
Тұра қты а мортиза ция норма сы 20% (тіке ле й әдісте ), онда же де лде тілге н
а мортиза цияда коэффицие нттің 2 е ке нін е ске рсе к, бұл норма 40 %
құра йды және қа лдық құнның тірке лге н мөлше рі болып та была ды.
Жыл
Ба ста пқы құны
А мортиза цияның Қа лдық құны
ре ті
жылдық сома сы
1
10000
0.4*10000=4000
6000
2
10000
0.4*6000=2400
3600
3
10000
0.4*3600=1440
2160
4
10000
0.4*2160=864
1296
5
10000
296=1296-1000
1000
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Әрбір кәсіпорын а ктивте рді па йда ла ну ба рысында а мортиза ция
е се пте удің бе лгілі бір әдісін та ңда йды. Қа за қста н пра ктика сында
ма қса тты қа лдықты а за йту жолыме н е се пте н шыға ру әдісі
па йда ла ныла ды, а л бухга лте рлік е се пте құнды бірқа лыпты е се пте н
шыға ру әдісі қолда ныла ды. Қа йта жөнде у жұмыста рында , те хника лық
жа ғына н қа йта құру, не гізгі қорла рды тоқта тып қойға н жа ғда йда
а мортиза ция е се пте лінбе йді, сонда й-а қ же рге , өнімді ма лға , кіта пха на
қорына және т.б. бойынша а мортиза ция е се пте лінбе йді. Сонда й-а қ
а мортиза ция ма те риа лдық е ме с а ктивте рге , яғни лице нзия, па те нтте р,
та уа р бе лгіле ріне , та уа р та ңба ла рына , мүлікке және т.б. па йда ла ну
құқығын қа мта ма сыз е те тін ба ғда рла ма ла рға да е се пте ліне ді.
А мортиза циялық а уда рымда рдың жоспа рлы сомма сын а нықта у үшін
жоспа рлы жылда ғы не гізгі құра лда рдың орта ша а мортиза циялық құнын
мына формула ме н а нықта у қа же т:
Қнқж=Қб+Қ*К/12-Қ1(12-К)/12, мұнда ғы
Қнқж – жоспа рлы жылда ғы а мортиза цияла на тын не гізгі құра лжа бдықта рдың орта ша құны;
Қб – жоспа рлы жылдың ба сында ғы не гізгі құра л-жа бдықта рдың
ба ста пқы құны;
Қ – қолда нысқа е нгізіле тін не гізгі құра л-жа бдықта рдың құны;
Қ1 – жоспа рлы жылда істе н шыққа н не гізгі құра л-жа бдықта рдың
құны;
К – жоспа рлы жылда ғы жұмыс істе йтін не гізгі құра л-жа бдықта рдың
толық а й са ны;
12-К – не гізгі құра л-жа бдықта рдың істе н шыққа н уа қытына н жыл
соңына де йін қа лға н а й са ны.
Жоспа рлы жылда ғы не гізгі құра л-жа бдықта рдың орта ша құнын
ба за лық жылда қа лыпта сқа н на қты а мортиза ция норма сына көбе йте міз.
Е ге р не гізгі құра л-жа бдықта рды іске қосу тоқса н са йын жүзе ге а сса , онда
ша ртты түрде а ктивте р тоқса нның жа ртысында іске қосылды де п
е се пте ліне ді.
Инве стицияны қа ржыла ндырудың ме ншікті көзде ріне сонда й-а қ
кәсіпорынды ұйымда стыру ке зінде гі жа рғылық қор қа ра жа тта рының
ка пита лы жа та ды.
Қа ржыла ндырудың ке ле сі көзде ріне не гізгі қызме тте н түске н па йда ,
ба сқа да қосымша ба ға лы қа ға зда рды эмиссияла у, сонда й-а қ жоға ры
тұрға н буынна н ке ліп түске н қа ра жа тта р жа та ды.
Инве стицияны қа ржыла ндырудың көзі ба нкте рдің ұза қ ме рзімді
кре дитте рі де болуы мүмкін. Ме мле ке ттік кәсіпорында р бойынша
қа ржыла ндыру көзі бюдже ттік а ссигна цияла р болуы мүмкін. Инве стицияны
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қа ржыла ндыру
көзі
а нықта лға нна н
ке йін
жоспа рлы
жылдың
инве стициялық жоспа ры жа са лына ды.
6.1-ке сте . Кәсіпорынның инве стициялық жоспа рының болжа мда ры

.

.

№ Көрсе ткіште р
1Күрде лі
қа ржы
жұмса лымда рын
жоспа рла у:
1) құрылыстық, монта ждық жұмыста р
2)
ма шина ла р
ме н
құра лжа бдықта рды са тып а лу
ба сқа
да
күрде лі
қа ржылық
жұмса лымда р
Қа ржыла ндыру көзде рі
1) ме ншікті қа ра жа тта р:
а ) а мортиза ция
б) жина қта у қорына ба ғытта лға н та за
па йда
2
в) ба сқа да ме ншікті қа ржа тта р
2) Орта лықта ндырылға н қа ра жа тта р
3) та ртылға н қа ра жа тта р (а кцияла рды
қосымша эмиссияла у)
4) қа рыз қа ра жа тта р
Бюдже ттік а ссигна цияла р

Сомма сы
85 000
35 000
45 000
5 000

40 000
10 000
25 000
5 000
5 000
15 000
25 000

Инве стицияның өзін-өзі қа ржыла ндыру коэффицие нтте рін және
ме ншікті қа ржа тта рдың үле сін а нықта у қа же т: (45000/85000*100%=47%)
қа же ттісі 51%, ке ре кті норма ға де йін же тпе йді.
Инве стиция тиімділігі =па йда /инве стициялық шығында р
Шығында р ре нта бе льділігі=па йда / өткізілге н өнімнің өзіндік құны
Не гізгі қорла рды қа лпына ке лтірудің бір әдісі е ңбе к құра лда ры
тозуының бір бөлігін ға на қа лпына ке лтіру, ұда йы өндірісті қа мта ма сыз
е ту, яғни не гізгі қорла рды жөнде у болып та была ды. Жөнде у түрле ріне :
а ғымда ғы, орта ша , толығыме н жөнде у жа та ды. Толығыме н жөнде удің
экономика лық мәнділігі - жөнде уге ке тке н шығын жөнде ліне тін объе ктінің
құныме н са лыстырыла ды. Не гізгі өндірістік қорла рды жөнде у ме ншікті
қа ра жа тта р е се біне н жүргізіле ді және өнімнің өзіндік құнына
жа тқызыла ды. Әле уме ттік мәде ни объе ктіле рді, яғни ба ла ба қша ла р,
мәде ние т үйле рін және т.б жөнде у кәсіпорынның қа ра жа тта ры , яғни
па йда сы е се біне н орында ла ды.
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Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п
«А рма н» ла зе рлік дискіле р шыға ра тын корпора цияның өнім
өндірісіне н түске н та быс 2011 жылы 1 млрд те ңге ні құра ды. Бұл
корпора цияның 2011 жылда ғы не гізгі қорла рының құны 250 млн.тг. 2011
жылда ғы жұмысшыла рдың тізім бойынша орта ша са ны 10000 а да м.
Бәсе ке ле с ла зе рлік дискіле р шыға ра тын компа нияның сол жылғы та бысы
900 млн.тг. бұл корпора цияның не гізгі қорла рының құны 200 млн.тг. 2011
жылда ғы жұмысшыла рдың тізім бойынша орта ша са ны 8000 а да м. Е кі
компа нияның бе рілге н мәліме тте рі бойынша не гізгі қор тиімділігінің
көрсе ткішін а нықта ңыз.
№2 е се п
«А рма н» корпора циясында ғы ла зе рлік дискінің пла стика лық не гізін
жа са уға а рна лға н бір ста ноктың құны 12 100 000 тг. А ктивте рдің қызме т
е ту ме рзімі 6 жыл. Жойылу құны 100000 тг. Жыл са йынғы а мортиза циялық
а уда рымда р көле мін а нықта ңыз және құнды тура сызықты е се пте н
шыға ру әдісін қолда на отырып, 6 жыл ішінде гі а ктив құнын е се пте н
шыға ру ке сте сін құрыңыз.
№3 е се п
«А рма н» корпора циясында ғы ла зе рлік дискінің қолда ну ме рзімін
ұза рту үшін қорға ныш қа бықша ме н қа пта у ста ногының құны 5 800 000
те ңге ні құра йды. А ктивтің қызме т е ту ме рзімі 6 жыл. Жойылу құны 400000
тг. Ста ноктың өнімділігі 1800000 дискіле р. Бірінші жылы бұл ста нокта
150000 дискіле р өңде лді. Е кінші жыл 350000 дискіле р, үшінші жылы 200000
дискіле р, төртінші жылы 350000 дискіле р, бе сінші жылы 450000 дискіле р,
а л а лтыншы жылы 300000 дискіле р өңде лді. Әр жылда ғы а мортиза циялық
а уда рымда р сома сын а нықта ңыз және құнын е се пте н шыға рудың
өндірістік әдісін қолда на отырып, а ктивті е се пте н шыға ру ке сте сін
құрыңыз.
№4 е се п
«А та ме ке н» корпора циясында дискіге жа зба түсіру ста ногының құны
3 300 000 тг. А ктивтің қызме т е ту ме рзімі 5 жыл. Жойылу құны 300000 тг.
Жыл са йынғы а мортиза циялық а уда рымда р көле мін а нықта ңыз және
са нда рдың жиынтығы бойынша (кумулятивтік әдіс) е се пте н шыға ру әдісін
қолда на отырып, 6 жыл ішінде гі а ктив құнын е се пте н шыға ру ке сте сін
құрыңыз.
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№5 е се п
«А та ме ке н» корпора циясында мөрта ңба ла у әдісіме н ла зе рлік дискіге
жа зу құрылғысының құны 8800000 те ңге . А ктивтің қызме т е ту ме рзімі 8
жыл. Жойылу құны 800000 тг. Жыл са йынғы а мортиза циялық а уда рымда р
көле мін а нықта ңыз және қа лдығын а за йту жолыме н е се пте н шыға ру әдісін
қолда на отырып, 8 жыл ішінде гі а ктив құнын е се пте н шыға ру ке сте сін
құрыңыз.
№6 е се п
Ве е рле р
жа са йтын
жа пондық
«Диа на »
корпора циясының
Қа за қста нда ғы филиа лы құра л-жа бдықта рды жа ңа рту ме н жа ңғыртуды
жоспа рла п отыр, бұл 7 млн. тг көле мінде са лымда рды қа же т е те ді.
Өндірістік орында рдың а ума ғын ке ңе йтуге қа же тті күрде лі қа ржылық
жұмса лымда р 8 000 000 тг. Өндірістік күште рді а рттырудың ұлға юыме н
ба йла нысты қосымша
шығында ры 2 000 000 тг.
А мортиза циялық
а уда рымда р е се біне н өндірістік қорла рды жа ңа ртуға 5 000 000 тг ке те ді.
Жина қта у қорында ғы өнімде рді өткізуде н түске н та за па йда 7 000 000 тг.
А кцияла рды қосымша эмиссияла у 3 000 000 та быс әке луі қа же т. Филиа л
өндірістік е ме с қызме тте н 1 000 000 те ңге та быс а ла ды. Өндірістік
қорла рды ұлға йту ме н жа ңғырту шығында рын өте уге қа же т кре дитте у
көле мін а нықта у қа же т.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
Не гізгі қорла рдың құра мын, құрылымын сипа тта ңыз және

1.
ба ға ла ңыз.
2.
Не гізгі қорла рды па йда ла нудың тиімділігін а нықта йтын қа нда й
көрсе ткіште р ба р?
3.
Не гізгі ка пита лға инве стиция са лу не ні білдіре ді?
4.
Не гізгі ка пита лға са лынға н инве стиция түсінігі және түрле рін
а нықта ңыз.
5.
Инве стициялық үде рісте рді қа нда й көзде рде н қа лыпта стыруға
бола ды?

107

7-та ра у.
Кәсіпорынның
а йна лым
қа ра жа тта ры,
ола рды
ұйымда стыру, норма ла у және қа ржыла ндыру көзде рі
7.1. Кәсіпорынның а йна лым қа ра жа тта рын ұйымда стыру
не гізде рі
7.2. Кәсіпорынның а йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стыруды
қа ржыла ндыру көзде рі
7.1. Кәсіпорынның
не гізде рі

а йна лым

қа ра жа тта рын

ұйымда стыру

А йна лым қа ра жа тта ры де ге німіз – өндірістік а йна лым қорла рына
өндірістің үздіксіз қызме т е туін уа қытылы е се п а йрысуды қа мта ма сыз е ту
үшін қа же тті минима лды көле мде құрылға н қорла рға а ва нста лға н а қша
ныса нында ғы құн. А йна лым қа ра жа тта рын ұйымда стыруға :
1) ола рды норма ла у, бұл ола рдың қа же тті көле мін бе лгіле уге мүмкіндік
бе ре ді;
2) ола рды қа та ң ма қса тқа па йда ла ну және та ға йында у қа ғида тта ры
жа та ды.
Қа ғида тта рына ола рдың са қта луын, тиімді па йда ла нуын және
а йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылығының жылда мдығын жа тқызуға
бола ды.
А йна лым қа ра жа тта рының құра мына өндірістік а йна лым қорла ры
және а йна лыс қорла ры кіре ді. Өндірістік а йна лым құра л-жа бдықта ры:
өндірістік боса лқы қорла р (шикіза т, не гізгі ма те риа лда р) және
а яқта лма ға н өндіріс болып 2 топқа бөліне ді.
А йна лыс қорла ры да йын өнімнің боса лқы қорла рына н, ка сса да ғы
және ба нкте гі е се п шотта ғы а қша қа ра жа тта рына н тұра ды.
А йна лым қа ра жа тта рының құрылымы кәсіпорында рда шығында р
құрылымы,
өндіріс
түрле рі,
ма те риа лдық-те хника лық
қа мтылу
е ре кше лікте рі бойынша а нықта ла ды.
Құрылымы - не гізгі үле с са лма ғы бойынша өндірістік боса лқы қорла р
(50-60%), а яқта лма ға н өндіріс (15-20%) және да йын өнімде р (10%-ға
де йін).
Норма ла у жолыме н а нықта ла тын ме ншікті а йна лым қа ра жа тта ры
норма ла нға н а йна лым қа ра жа тта ры де п а та ла ды. Ола рға өндірістік
боса лқы қорла р, а яқта лма ға н өндіріс, бола ша қ ке зе ң шығында ры, да йын
өнім жа та ды.
А йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стыру көзде рі бойынша :
1) ме ншікті және ола рға те ңе стірілге н;
2) қа рыз қа ра жа тта рына бөліне ді.
1) Ме ншікті қа ра жа тта р: жа рғылық ка пита л, бөлінбе ге н та быс, ола рға
те ңе стірілге н ба сқа да көзде р – тұра қты па ссивте р (е ңбе ка қы бойынша
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минима лды қа рызда р, де ма лыс ре зе рвте рі, толық да йында лма ға н
өндіріске
бе рілге н
а ва нс
әде тте ,
а йна лым
қа ра жа тта рын
қа лыпта стырудың көзі болып та была тын кре диторлық қа рыздың
минима лды көле мі).
2) Қа рыз көзде рі – ба нктің қысқа ме рзімді кре дитте рі болып бөліне ді.
А йна лым қа ра жа тта рын норма ла у ке зінде ола р норма ла р ме н
норма тивте рге а жыра тыла ды. Норма тивте рге қа тысты көле мде гі, күнде гі,
жұмыс
көле мінде гі
па йыз
түрінде гі
та уа рлы
ма те риа лдық
құндылықта рдың боса лқы қорла р мөлше рін
жа тқыза мыз. Норма ла р
а йна лым қа ржа тта рдың а йна лыс жылда мдығына сәйке с жыл са йын өзге руі
мүмкін.
Норма тив – норма тив е се пте ліне тін көрсе ткішке норма ны көбе йту
а рқылы е се пте лініп, а қша түрінде а нықта ла ды.
Мыса лы, шикіза т, не гізгі ма те риа лда р және ба сқа да а йна лым
қа ра жа тта ры бойынша ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рының норма тиві
орта ша тәуліктік ма те риа л шығынын күнме н а нықта ла тын боса лқы қорла р
норма сының көбе йтіндісіне те ң. Ма те риа лда рдың орта ша тәуліктік
шығындылығы жоспа рлы жылдың 4 тоқса ны бойынша ма те риа лда рға
ке тке н шығын сомма сын 90 күнге бөлу а рқылы а нықта ла ды.
Күнме н е се пте ліне тін ма те риа лда р бойынша боса лқы қор норма сы:
 тра нспорттық боса лқы қор;
 ма те риа лда рды қа былда у, түсіру, қойма ға жина уға ке те тін уа қыт;
 шикіза тты өндіріске да йында уға ке те тін уа қыт
 (те хнологиялық боса лқы қорла р);
 а ғымда ғы қойма да ғы боса лқы қор;
 са қтық боса лқы қор сияқты эле ме нтте рде н тұра ды.
Күнме н е се пте ліне тін тра нспорттық боса лқы қордың норма сы жүк
қозға лыс уа қыты ме н жүкті құжа тта у уа қыты а ра сында ғы а йырма ре тінде
а нықта ла ды.
Мыса лы: шикіза тты өндіріске да йында у уа қыты – 20 күн.
А ғымда ғы қойма да ғы боса лқы қор – 10 күн.
Те хнологиялық боса лқы қор – 10 күн.
Шикіза тты да йында у уа қыты – 5 күн.
Те хнологиялық боса лқы қор бе лгіле нбе йді, өйтке ні шикіза тты
да йында у уа қыты а ғымда ғы қойма да ғы боса лқы қорды да йында уға ке тке н
уа қытқа жүкте ле ді.
А ғымда ғы қойма да ғы боса лқы қор – қа мту ме рзімінің 50%-ы.
Са қтық боса лқы қор – а ғымда ғы қойма да ғы боса лқы қордың 50%-ы.
Ба рлық те хнологиялық, а ғымда ғы және ба сқа да боса лқы қорла рдың
сомма сы а қша ныса нында ғы ма те риа лда рдың орта ша тәуліктік
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шығындылығына көбе йтіле ді, бұл бе лгілі бір ма те риа лда р бойынша
ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рының норма тивін құра йды.
А яқта лма ға н өндіріс бойынша норма тив – на қты мәнде гі орта ша
тәуліктік өнім өткізілімінің өндіріс циклінің ұза қтығына және өнімнің
өлше м бірлігінің өзіндік құнына көбе йтіле ді.
Орта ша тәуліктік көле м тоқса нда ғы өндіріс көле мін 90-ға , жылдықты
360-қа бөлге нге те ң бола ды. Өндірістік ке зе ңнің ұза қтығы күнде рме н
а нықта ла ды.
Бола ша қ ке зе ң шығында ры бойынша норма тив жа ңа өндірісте рді
да йында у, өнімде рдің жа ңа түрін шыға ру, ба сқа да а ва нстық төле мде р
түрінде гі шығында рда н тұра ды.
Бола ша қ ке зе ң шығында рының шотта ғы қа лдығын а нықта п, оға н
бола ша қ ке зе ң шығында рын қоса мыз және жоспа рлы жылда ғы өзіндік
құнға жа тқызыла тын бола ша қ ке зе ң шығында рын а лып та ста ймыз.
Да йын өнім а йна лым қа ра жа тта рының норма тиві а рқылы
а нықта ла ды, та уа р өнімнің орта ша тәуліктік өткізілім туындысының
өзіндік құнын қойма да ғы да йын өнім боса лқы қорла рының норма сына
көбе йтке нге те ң.
А йна лым қа ра жа тта рын норма ла удың өндіріс көле мінің ұлға ю
қа рқыны ме н жоспа рлы а йна лым қа ра жа тта рының мөлше рле рі
а ра сында ғы қа тына с ре тінде а нықта ла тын
коэффицие нттік әдісті
қолда нуға бола ды. Бұл ма қса тта а йна лым қа ра жа тта ры е кі топқа : өндіріс
көле міне ба йла нысты және өндіріс көле міне ба йла нысты е ме с түрле ріне
бөлуге бола ды. Де ге нме н, а яқта лма ға н өндіріс және бола ша қ ке зе ң
шығында ры бойынша норма тив бөле к а нықта ла ды.
7.1-ке сте . А йна лым қа ра жа тта рын іріле ндірілге н әдіс бойынша
е се пте у
№
Е се пті
Жоспа рлы жылға
жылдың
сомма сы Е се пті
Көрсе ткіште р
жоспа ры
жылға
%
бойынша
қа тына сы
1
300
330
110
Та уа рлық өнім
2Бола ша қ
40
44
110
ке зе ң
шығында ры
ме н
тірке лме ге н
өндіріс
норма тиві
3Өндіріс
60
66
110
көле міне
ба йла нысты норма тив
4
2,0
А йна лым
А қша ла й
1,3
қа ра жа тта рының
тұлға ла уда ғы,
%
а йна лымдылығын
110

а рттыру
5Жылда мдығы
е ске рілге н
норма тив
(№3-№4)
6өндіріс
көле міне
ба йла нысты
е ме с
норма тив
Ба рлығы

-

64,7

-

50

52,5

105

150

161,2

107,5

А йна лым қа ра жа тта рын норма ла удың та лда ма лық әдісі е се пті
жылда ғы а йна лым қа ра жа тта рының орта ша қа лыпта сқа н қа лдықта рының
көле мінде гі ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рын а нықта уды көзде йді. Бұл
жа ғда йда а ртылға н боса лқы қорла рды, ма те риа лдық құндылықта рдың
өтімсіз қа лдықта рын а нықта у ма қса тында на қты боса лқы қорла рға та лда у
жа са п, а йна лым қа ра жа тта рына де ге н на қты минима лды қа же ттілікті
а нықта у қа же т. Кәсіпорын ме ншікті а йна лым қа ра жа тта ры өсімін
қа лыпта стыру көзде рін а нықта ға нна н ке йін ме ншікті а йна лым
қа ра жа тта ры норма тивіне а нықта ма бе ре ді.
7.2. Кәсіпорынның а йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стыруды
қа ржыла ндыру көзде рі
7.2-ке сте . А йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стыру көзде рі
Көрсе ткіште р

А йна лым
қа ра жа тта рына
қа же ттілік
Тұра қты
па ссивте р
өсімін қа ржыла ндыру
көзде рі
Бөлінбе ге н па йда
Ба ға лы қа ға зда рды
қосымша эмиссияла у
Қысқа ме рзімді ба нк
кре дитте рі

01.01.10 а йна лым 01.01.11 а йна лым А йна лым
қа ра жа тта рының қа ра жа тта рына
қа ра жа тта рына
на қты қа лдығы
е се пті қа же ттілік қа же ттіліктің
өсуі
49 800 000
57 000 000
7 200 000

600 000

1 200 000

600 000

-

-

1 000 000
4 000 000

-

-

1 600 000
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Жоспа рлы норма тивке же ту үшін 7 200 000 те ңге 4 тоқса н бойынша
бөліне ді, тоқса нына 1 800 000 те ңге .
Кәсіпорында р тоқса н соңы ме н жыл соңында ғы а ртықшылықта р ме н
ке мшілікте рді а нықта й отырып, ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рының
жа ғда йына жүйе лі түрде та лда у жа са п отыра ды.
Ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рының а ртықшылығы а лда ғы ке зе ңде гі
а йна лым қа ра жа тта рының өсімін қа ржыла ндыруға жұмса ла ды.
А йна лым қа ра жа тта рының ке мшілігі была йша өте ле ді: кәсіпорында р
ұйымда стырушылық-те хника лық ша ра ла рды әзірле уі тиіс не ме се ба нкке
жа ңа өнім түрле рін шыға рылымы көрсе тілге н және өткізу ке лісімша ртын
көрсе те отырып, а йна лым қа ра жа тының же тіспе ушілігін жа буға 6,8,9
а йла рға қысқа ме рзімді кре дит бе ру өтініші ба р жа ңа бизне с жоспа р
құруы қа же т.
А йна лым қа ра жа тта рын па йда ла ну тиімділігі ке ле сі көрсе ткіште рме н
а нықта ла ды:
1)
а йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылық коэффицие нті
өткізілге н өнімнің а йна лым қа ра жа тта рының орта ша жылдық құнына
қа тына сы ре тінде а нықта ла ды.
На қты мыса л: «Да на » А Қ а йна лым қа ра жа тта ры қа лдығының орта ша
жылдық құны 4000 құра йды. Жылдық та быс 24000 ш.ө. А йна лым
қа ра жа тта рын қолда ну тиімділігінің көрсе ткішін а нықта йық.
Ка =24000/4000=6.
2) а йна лым күнде рінің ұза қтығы а йна лым қа ра жа тта рының орта ша
қа лдығы туындысының ке зе ңде гі күнде р са нына көбе йтіндісін өзіндік құны
бойынша өткізілге н та уа р өніміне бөлге нге те ң.
Q=4000*360/24000= 60 күн.
Q=360/6=60 күн.
3)
а йна лыста ғы қа ра жа тта рды іске қосу коэффицие нті а йна лым
қа ра жа тта рының орта ша жылдық қа лдығының өзіндік құны бойынша
та уа р өніміне қа тына сы ре тінде а нықта ла ды. Кіқ=4000:2400=0,166.
А йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылығын жылда мда тудың не гізгі
жолда ры: өнімді өндіру және өткізу көле мін а рттыру, өнімнің өзіндік құнын
а за йту, а яқта лма ға н өндірісті қысқа рту, кәсіпорынды шикіза т және
ма те риа лда рме н қа мтылуын жа қса рту, ме ншікті а йна лым қа ра жа тта рын
норма ла уды же тілдіру, а йна лым ка пита лында ғы қысқа ме рзімді
не сие ле удің қолже тімділігін қа мта ма сыз е ту.
Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п
Шыны бұйымда рды жа са йтын «Шына р» А Қ 2012 жылдың 23 сәуіріне
шыныны өндіру және өңде уге қа же тті өз қойма сында жа лпы шикіза т пе н
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ма те риа лда ры жа лпы сомма сы 35 млн.тг ба р. Са туға да йын өнім көле мі –
10 000 бұйым, бір да на сының ба ға сы 1000 те ңге . Сонда й-а қ кәсіпорын
е се бінде 15 млн.тг. сомма сында ғы а яқта лма ға н бұйым ба р. Ка сса да ғы
а қша қа ра жа тта ры 500 мың.тг. құра йды. Қа зіргі ке зде кәсіпорынның е се п
а йырысу шотында ша ма ме н,12 млн. тг. ба р. Бе рілге нде рді қолда на
отырып, а йна лым қорла рының көле мін және онда ғы өндірістік а йна лым
қорла ры ме н а йна лыс қорының үле сін а нықта у қа же т.
№2 е се п
«Шына р» А Қ шикіза т және ма те риа л шығында ры 2012 жылдың 1тоқса нына 45 млн.тг құра йды. Ша руа шылық қызме т нәтиже сінде
кәсіпорынның осы уа қыт а ра лығында жүк құжа тта рын же ткізу ме н
шикіза тты на қты же ткізу а ра лығы 3 күн е ке ні а нықта лды. Түсіру,
қа былда у және қойма ға жина қта у 2 күнге созыла ды. Шикіза тты өндіріске
да йында у ме рзімі 5 күн, жа бдықта у а ра лығы 20 күн. Осы бе рілге нде рді
па йда ла на отырып, шикіза т, не гізгі ма те риа лда р және ба сқа да а йна лым
қа ра жа тта ры бойынша норма тивті а нықта у қа же т.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Кәсіпорынның а йна лым қа ра жа тының құра мын және оны
ба сқа ру е ре кше лігін а нықта у.
2.
Кәсіпорынның қа ра жа тын ұйымда стыру не гізін сипа тта ңыз.
3.
А йна лым қа ра жа тта рын норма ла у не ге ба йла нысты бола ды?
4.
А йна лым қа ра жа тта рының тиімді па йда ла ну көрсе ткіште рін
сипа тта ңыз.
5.
Кәсіпорынның а йна лым қа ра жа тта ры қа нда й көзде рде н
қа лыпта стырыла ды?
6.
Ме ншікті а йна лым қа ра жа тының норма лық қа же ттілігін қа ла й
а нықта уға бола ды?
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8-та ра у. Қа ржыны жоспа рла у және бюдже тте ндіру
8.1. Бюдже тте ндіру және жоспа рла у ұғымда ры
8.2. Бюдже т үде рісінің инфра құрылымы
8.3. Компа нияның қа ржылық және бюдже ттік құрылымының
өза ра ба йла нысы
8.4. Кәсіпорынның жиынтық бюдже тін қа лыпта стыру
8.5. Бюдже ттің а тқа рылуын та лда у және ба қыла у
8.1. Бюдже тте ндіру және жоспа рла у ұғымда ры
Қа ржылық жоспа рла у кәсіпорынның қа ржысын ба сқа рудың не гізі
болып
та была ды.
Қа ржылық
жоспа рла удың не гізгі мінде тте ріне мына ла р жа та ды:
● кәсіпорынның өндірістік-ша руа шылық және инве стициялық
жоспа рла рын орында у үшін қа ржы ре сурста рыме н қа мта ма сыз е ту;
● дивиде ндтік са яса тты жоспа рла у;
● е ң тиімді инве стицияла у ба ғытта рын та ңда у үшін а қпа ра т ұсыну;
● са лық төле мде рін ба рынша а за йту мүмкіндігін е ске ре отырып,
ола рдың сома сын а нықта у;
●
қа ржының бола ша қта ғы жа й-күйін та лда у және кәсіпорын
қызме тінің тиімділік көрсе ткіште рін е се пте у;
● бизне с бойынша әртүрлі әріпте сте рме н, кре диторла рме н е се п
а йырысуды жүргізу үшін жа қсы жа ғда й жа са у және төле м ке сте сін жа са у.
Көрсе тілге н мінде тте р бір жылға , орта ме рзімді ке зе ңге (5 жылға
де йін) де йін және ке ле ше кке жоспа рла р әзірле не ді.
Ба рлық жоспа рла р түрле рінің өза ра ба йла нысы жоспа рла удың
үздіксіздігі ме н оның кәсіпорынның құнын а рттырудың стра те гиялық
ба ғытын қа мта ма сыз е те ді.
Жоспа рла удың дәйе ктілігі ке зе ңде р бойынша жүзе ге а сырыла ды.
Біріншіде н, ма қса тта р ме н ола рдың са ндық па ра ме трле рін а нықта у,
осы ке зе ң стра те гиялық жоспа рла у де ңге йіне жа та ды. Ма қса тты
көрсе ткіште рге са тудың өсуі, па йда , е ркін а қша а ғынының өсуі, сонда й-а қ
са лыстырма лы көрсе ткіште р – са тудың па йда лылығы, ұза қ ме рзімді және
қысқа ме рзімді кре дитте р сома ла рының қа тына ста ры кіре ді. Осы ора йда
ма қса тты көрсе ткіште рді на қтыла у рәсімде рін қа ра стыру ке ре к.
Е кіншіде н, орта ме рзімді ке ле ше ктің стра те гиялық ма қса тта ры
на қтыла на ды, яғни стра те гиялық жоспа рла р е ске ріліп, кәсіпорынның
бола ша қта ғы жа й-күйін моде льде у жүзе ге а сырыла ды. Бұл үшін
инве стициялық және өндірістік қызме т көрсе ткіште рі қа лыпта стырылып,
қа ржыла ндыруға қа же ттілік пе н ка пита л та рту тәсілде рі а нықта ла ды.
Үшіншіде н, е кінші ке зе ңге бе лгіле нге н мінде тте рді іске а сыру
жөнінде гі
же де л
жоспа рла р
е гже й-те гже йле ніп,
ола р
на қты
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орында ушыла рға
же ткізіле ді.
Қа ржыны же де л ба сқа руға бюдже тте ндіру а рқылы жоспа рлы
көрсе ткіште рді та лда у, жоспа рла у,
жоспа рлы көрсе ткіште рдің
орында луын ба қыла у кіріктіріле ді.
Ша ғын кәсіпорында рда бюдже тте ндіру же ке ле ге н опе ра цияла рды
жоспа рла у ме н қызме т нәтиже ле рін та лда уды қа мта ма сыз е туі мүмкін.
Орта ша кәсіпорында рда бюдже тте ндіру кәсіпорынның құнын ба сқа ру
құра лы ре тінде па йда ла ныла ды, яғни оға н ба рлық ба сқа ру эле ме нтте рі
кіре ді.
Бюдже тте ндіруді
е нгізге н
ірі
кәсіпорында рда
а қпа ра ттық
те хнологияла рдың
не гізінде
мына да й
мәсе ле ле р
ше шіле ді:
● ба сқа рушылық ше шім қа былда у үшін бірыңға й а қпа ра ттық ба за
қа лыпта стыру;
● кәсіпорынның қа ржы-ша руа шылық қызме тінің на қты болжа мын а лу;
● компа ния бөлімше ле рінің іс-қимылда рының ке лісілуін а рттыру;
● бөлімше ле рдің стра те гиялық мінде тте рді орында у жөнінде гі қызме тін
күше йту;
● қа ржы көрсе ткіште рінің на ша рла ға ны жөнінде гі а қпа ра тқа
уа қытында де н қою және да ғда рыстық жа ғда йдың өршуіне жол бе рме у;
● ре сурста р ме н а қша қа ра жа тының тиімді па йда ла нылуын ба қыла уды
күше йту.
«Бюдже т», «бюдже т ке зе ңі», «бюдже т циклі» не гізгі ұғымда р болып
та была ды,
яғни
ола р
бюдже тте ндірудің
не гізін
қа ла йды.
Бюдже т де п ке ле сі ке зе ңге та биғи және а қша түрінде жа са лға н,
кәсіпорынның ма қса тта рын іске а сыру үшін қа же тті ре сурста рды
көрсе те тін жоспа рды а та йды.
Бюдже т ке зе ңі (жоспа рла у ке ңістігі) – бұл бюдже т циклы бе кітіле тін
ме рзім (яғни, жыл, тоқса н, а й, он күн, инве стицияла р ке зе ңі 3 жыл).
Бюдже тте ндіру мәсе ле ле рі бюдже т үде рісі а уқымында
іске
а сырыла ды. Бюдже т үде рісі – бұл ма қса тты бе лгіле у ме н стра те гиялық
жоспа рла у көрсе ткіште рін та ңда у, қа ржылық және опе ра тивтік жоспа рла у,
жоспа рлы де ре кте рді на қты де ре кте рме н са лыстыру, қызме т нәтиже ле рін
ба ға ла у, ба сқа рушылық іс-қимыл жа са у ме н ма қса тта рды, жоспа рла р ме н
бюдже тте рді на қтыла у және ба сқа ру іс-қимылда рының жиынтығы.
Бюдже тте ндіру бір жылдың өндіріс көле міне , ма те риа лдық, е ңбе к
және қа ржы ре сурста рын па йда ла ну бе лгіле нге н ба с бюдже тке (ca sh
budget) не ме се ма сте р-бюдже тке не гізде ле ді. Оға н опе ра циялық бюдже т
пе н қа ржылық бюдже т кіре ді.
Қа ржылық бюдже тке мына ла р жа та ды:
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● а қша қа ра жа тының қозға лысының бюдже ті (А ҚҚБ) а қша
а ғында рын болжа уға , кәсіпорынның төле м қа біле ттілігі ме н өтімділігін
ба сқа руға мүмкіндік бе ре ді;
● күрде лі қа ржылық жұмса лым бюдже ті не ме се инве стициялық
бюдже т, яғни күрде лі қа ржылық шығында р ме н ола рды қа ржыла ндыру
көзде рінің
жоспа ры;
● ба ла нс па ра ғы (ба ла нс бюдже ті) жөнінде гі бюдже т. Болжа мдық
ба ла нс не ме се ба ла нс па ра ғы жөнінде гі бюдже т (БПБ) компа нияның
бюдже т ке зе ңінің соңында ғы мүліктік жа й-күйінің болжа мын бе ре ді.
Опе ра циялық бюдже тте р а ғымда ғы қызме т бойынша опе ра цияла рды
жоспа рла у а уқымында жа са ла ды және компа нияның
кірісі ме н
шығысының жиынтық бюдже тін қа лыпта стыра ды.
Ола рға са ту бюдже ті, өндірістік бюдже т, са тып а лу бюдже ті,
комме рциялық шығыс бюдже ті, е ңбе к шығында ры бюдже ті, әкімшілікша руа шылық шығыс бюдже ті, болжа мдық, кіріс пе н шығыс бюдже ті (КШБ)
жа та ды. Кіріс пе н шығыс бюдже тіне (КШБ) кәсіпорынның ша руа шылық
қызме тінің нәтиже ле рін жоспа рла уға а рна лға н көрсе ткіште р кіре ді.
8.1-ке сте . Кәсіпорынның кіріс және шығыс бюдже ті
А Қ-ның кіріс және шығыс бюдже ті
Бюдже ттің кіріс бөлігі
Көрсе ткіште р
сома сы,
мың
те ңге
171
1. Өнім са туда н
түске н түсім– ба рлығы 600
оның ішінде :
– көте рме са уда
716
– бөлше к са уда
00
2. А ғымда ғы
101
қызме тте н түске н өзге
000
кіріс (көп а йна лымды
та ра са ту, қа лдық са ту
540
және т.б.)
0
3. Е се пті ке зе ңнің
ба сында ба нкте рде гі
шотта рда ғы а қша
қа ра жа тының қа лдығы
250
4. Са туда н тыс
0

Бюдже ттің шығыс бөлігі
көрсе ткіште р
сома сы,
мың
те ңге
846
1. А ғымда ғы
00
(опе ра циялық) шығыс
оның ішінде :
– шикіза т пе н ма те риа л
302
са тып а лу
60
– өнім өндірісінің
шығысы
428
– да яр өнім са ту
00
шығысы
– ба сқа рушылық және
936
өзге де шығыс
0
2. Бюдже тке төле не тін
518
мінде тті төле мде р
0
3. Ме мле ке ттік
әле уме ттік бюдже тте н
399
тыс қорла рға а уда рым
116

опе ра цияла рда н түске н
кіріс
5. Қа ржы қызме тіне н
түске н кіріс
оның ішінде :
– ба нкте рдің ұза қ
ме рзімді кре дитте рі
– де позиттік
се ртифика тта р
бойынша түсімде р
– өзге түсімде р
Ба рлық кіріс

4. Ба нк кре дитте рі ме н
ола р бойынша
па йызда рды өте у
5. Тұтынуда н,
қорла ным ме н ре зе рв
а қша қорла рына
а уда рым
6. А йна лым қа ра жа тын
толықтыру
7. Өзге шығыс
Ба рлық шығыс
Бюдже т
та пшылығы
Бюдже ттің
профициті (оң са льдосы)

350
0
166
00

136
00

300
0

20
127
80

118
00

390
00

110
00

200
0

250
0
195

195

600

600

А кционе рлік кәсіпорынның а лда ғы жылға а рна лға н кіріс пе н шығыс
бюдже тінің форма ты.
Кәсіпорын ба сшылығы жоспа рла у нәтиже сінде фирма ның қызме тінің
болжа мды нәтиже ле рін көрсе те тін ке ле сі үш не гізгі бюдже т ныса нын
не гізге а луы тиіс:
● кіріс пе н шығыс тура лы болжа мды е се п;
● а қша қа ра жа тының қозға лысы тура лы болжа мды е се п;
● болжа мды ба ла нс.
8.2. Бюдже т үде рісінің инфра құрылымы
Бюдже т үде рісін ба сқа ру ме ха низмінің көме гіме н іске а сырыла ды,
оға н
ке ле сі үш құра лда р блогы кіре ді:
1. Әдісте ме лік блокта кәсіпорынның да му ма қса тын а нықта у және
тиімділікті ба ға ла у көрсе ткіште рін е се пте уге а рна лға н әдісте ме ле рді
әзірле у
(бюдже тті
қа лыпта стыруды
та лда у,
ба қыла у
жүргізу)
қа ра стырыла ды;
2. Ұйымда стыру блогында бюдже тте ндіру үде рісіне қа тысушыла р
ме н ола рдың бюдже тте ндіру тәртібін жүргізу ке зінде гі құқықта ры ме н
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мінде тте рі (құжа т а йна лымын ұйымда стыру, жоспа рлы және е се птік
де ре кте рді жина у) а нықта ла ды;
3. Ба ғда рла ма лық-те хника лық блок кәсіпорында ба ғда рла ма лық
өнімде рді па йда ла на отырып, өте көп де ре кте рді уа қытылы, са па лы
та лда уды қа мта ма сыз е те ді.
Бюдже тті ба сқа рудың тиімділігі компа нияны ба сқа рудың не гізгі
қа ғида тта ры а нықта лып және та ңда лға н бюдже т моде ліне ба йла нысты
бола ды. Бюдже т моде лі де п бюдже тте рдің жиынтығы ме н ола рды әзірле у,
яғни бюдже тте ндіру объе ктіле рін қа лыпта стыру тәртібі а та ла ды.
Қа зіргі уа қытта бюдже тте ндіру объе ктіле рін же ке бөлуде ке ле сі е кі
тәсілде ме па йда ла ныла ды:
● қа ржылық жа уа пке ршілік орта лықта ры (ҚЖО) бойынша қа ржы
құрылымы не ме се бюдже тте ндірудің не гізінде бюдже тті қа лыпта стыру;
● бизне с-үде рісте рінің не ме се А ВВ-бюдже тте ндіру (na tivity –
Ba sed Budgeting) не гізінде бюдже тті қа лыпта стыру.
Қа ржы құрылымының не гізінде бюдже тте ндіру әдісте ме сінде
қа ржы
құрылымын
(қа ржылық
жа уа пке ршілік
орта лықта рының
құрылымын) қа лыпта стыру қа ра стырыла ды.
Осы әдісте ме әрбір бөлімше нің, жа уа пке ршілік орта лығының
кәсіпорын бойынша жа лпы нәтиже ге қосқа н үле сін а нықта уға мүмкіндік
бе ре ді.
А ВВ-бюдже тте ндіру әдісте ме сі фирма ның ре сурста ры үшін
жа уа пке ршілік пе н өкіле ттікті бе кіте отырып, үде рісте рді не гізде уге
(ба сқа рушылық және қоса лқы), бюдже тте ндіру жүйе сін қа лыпта стыруға
ба ғытта лға н.
Ша руа шылық қызме ттің
ма ма нда ну е ре кше лігіне
сәйке с
моде льде р үш түрге : кла ссика лық, же ке және ішіна ра болып бөліне ді.
Кла ссика лық бюдже тте ндіру моде лі са ту бюдже тіне н ба ста лып
кәсіпорын қызме тінің ба рлық түрле рін қа мтиды, ол қа ржы нәтиже сін, та за
а қша а ғынын, жа лпы фирма ның қа ржысының жа й-күйін а нықта йды.
Же ке бюдже т моде лінде на қты компа нияның е ре кше лігі е ске ріле ді
және бюдже тте рдің құра мына опе ра циялық қызме т а уқымында ірі
ивне стициялық ба ғда рла ма жүзе ге а сырылға н ке зде гі же ке ле ге н жоба
бюдже ті түрінде гі қосымша бюдже тте р е нгізілуі мүмкін.
Ішіна ра моде льде же ке ле ге н қызме т са ла ла рын, а та п а йтқа нда
өндірістік-комме рциялық не ме се
қа ржы са ла сын бюдже тте ндіру
қа ра стырыла ды. А л жа ңа да н жұмыс істе й ба ста ға н кәсіпорында рға те к
қа ржы а ғында рын бюдже тте ндіру тән.
Бюдже ттік моде ль а уқымында жоспа рла у үде рісін іске а сыруда
ба рлық қа тысушыла рдың а ра сында ре сурста рға қа же ттілікті а нықта у,
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ола рдың па йда ла нылуын ба қыла у, ола рдың өкіле ттілікте ріне
жа уа пке ршілікте рін бөлу қа ра стырыла ды.

қа тысты

8.3. Компа нияның қа ржылық және бюдже ттік құрылымының
өза ра ба йла нысы
Кәсіпорынның қа ржылық құрылымы де п өкіле ттікте рдің
жоға ры
де ңге йде н төме нгі де ңге йге бе руді а нықта ушы бөлігін қа ржылық
жа уа пке ршілік
орта лықта рының
ие ра рхиясы
де п
а та йды.
Қа ржылық жа уа пке ршілік орта лығы (ҚЖО) – ша руа шылық
опе ра цияла рдың бе лгілі бір жиынын жүргізе тін, осы опе ра цияла рдың
шығысы ме н кірісіне тіке ле й ықпа л е туге қа біле тті және осы кірісте р ме н
шығыста рдың мөлше рі үшін жа уа п бе ре тін құрылымдық бөлімше ле р.
Әрбір
қа ржылық
жа уа пке ршілік
орта лығы
ша руа шылық
опе ра цияла рды өзінің бюдже тіне сәйке с жүргізе ді және ол үшін қа же тті
ре сурста ры
бола ды.
Орта лықтың шығында ры үшін жа уа пе ршілікті бе кітудің ке ле сі е кі
тәсілде ме сі қолда ныла ды:
1. Орта лық ба сшылығы тіке ле й шығында р үшін жа уа п бе ре ді.
2. Жа уа пке ршілік те к ба қыла на тын шығында р үшін жүкте ле ді.
Шығын орта лығы өндірістік бөлімше ле р ме н ре сурста рды тұтыну үшін
жа уа п бе ре тін функциона лдық қызме тте р (бухга лте рия, жа рна ма , күзе т)
болып та была ды.
Бір кәсіпорынның өндірістік бөлімше сі ішінде әртүрлі өнім түрле рін
шығыра тын бірне ше орта лық болуы мүмкін. Норма ла на тын және
норма ла нба йтын шығында рды та лда у ме н ба қыла у әдісте рі бір-біріне н
е ре кше ле не ді, осыға н ба йла нысты норма ла на тын және норма ла нба йтын
шығында р орта лығының болға ны дұрыс.
Норма ла на тын шығында р орта лығына шығында рының көп бөлігі
а йныма лы және норма ла на тын болып та была тын, а л жа уа пты тұлға ла рға
жоспа рлы норма ла р ме н норма тивте рдің орында луы үшін жа уа п бе ре тін
не гізгі өндіріс бөлімде рі жа та ды.
Та быс орта лығы (ТО) да яр өнім, та уа р ме н қызме тті са ту үшін жа уа п
бе ре тін, са тылға н өнімнің көле міне (ба ға бе лгіле уге , са тыла тын та уа р
түрле рін та ңда уға , же ңілдік, са тып а лушыла рме н е се п а йырысу са яса тын
бе лгіле уге ) ықпа л е те тін бөлімше ле р. Ола рға са ту бөлімі, комме рциялық
қызме т, көте рме са уда ба за сы, фирма лық дүке нде р же лісі жа та ды.
Та быс орта лығы де п қа ржы құрылымын ба сқа руда ғы е ң жоға ры са ты
а та ла ды. Бұл же ке ле ге н бизне с ба ғытта ры не болма са холдингтің
құра мында ғы кәсіпорында р не ме се толық де рбе с кәсіпорында р.
Та быс орта лығының ба сшысы са тып а лу, са ту, е се п а йырысу
са яса тын қа лыпта стыра ды, кіріс пе н шығыс бюдже тін, а қша қа ра жа ты
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қозға лысының бюдже тін жа са йды, па йда ме н са тудың па йда лылық
көрсе ткіште рін е се пте йді. Бұл же рде бірне ше шығын орта лықта ры ме н
бір
та быс
орта лығы
болуы
мүмкін.
Инве стицияла р орта лығы (ИО) қа ржы құрылымының жоға рғы
де ңге йі болып та была ды және өзінің ше шімде ріме н компа нияның
а ғымда ғы қызме тіне н ға на е ме с, соныме н бірге инве стициялық
ше шімде рде н а лынға н па йда сына ықпа л е те ді. Инве стицияла р орта лығы,
әде тте , біре у, а л па йда орта лығы бірне ше бола ды.
Ба сқа ру құрылымы орта лықсызда ндырылға н же ке холдингте рде
бірне ше инве стицияла р орта лығы бола ды.
Қа ржы құрылымының күрде лілігі ме н ма ңыздылығын оны әзірле у
ме н бюдже т құрылымыме н ке лісу бюдже тте ндіру жүйе сін е нгізуге
жұмса лға н көп уа қытты а ла тынын дәле лде йді.
Қа ржы құрылымы компа нияның опе ра циялық, функциона лдық және
не гізгі бюдже тте рінің ие ра рхиясын құра йтын бюдже т құрылымын
білдіре ді. Компа нияда әзірле не тін бюдже тте рдің ба рлық түрле рі
(тұрпа тта ры) бюдже т ныса нда рының а льбомында ке лтіріле ді, мұның
өзінде әрбір бюдже т бойынша
әдісте ме лік құжа тта р ке ше ні
қа лыпта стырыла ды.
Әдісте ме лік құжа тта рдың ма змұны кәсіпорынның ба сқа рушылық
е се п са яса тының е ре же ле ріме н өза ра ба йла нысты әзірле не ді.
Ба сқа рушылық е се п са яса ты бухга лте рлік е се п жүргізудің жа лпыға
та ныма л е ре же сіне не ме се ха лықа ра лық ста нда ртта рға не гізде ле ді және
компа ния ба сшылығына қолда нуға орынды де п са на ла тын же ке ле ге н
е ре же ле рге түзе ту е нгізе ді.
Жа лпы мойында лға н ба сқа не гізгі е ре же ле рді қа лыпта стыру
ке ле сіле рге әсе р е туі мүмкін:
● а мортиза цияны е се пте у әдісіне ;
● та быс пе н шығысты мойында у тәртібіне ;
● а ктивте рді жікте уге , а ктивте рді ба ға ла у тәртібіне ;
● өнімнің өзіндік құнын ка лькуляцияла у әдісіне ;
● тра нсфе рттік ба ға бе лгіле уге ;
● дивиде нд төле у тәртібіне ;
● бухга лте рлік е се птің ба сқа да й тәсілде ріне .
Жа ңа е ре же ле рді әзірле у кәсіпорынның ма қса тты па йда
көрсе ткіште рін а лу үшін ма ңызды де п са на йтын мінде тте рге
ба йла нысты.
8.4. Кәсіпорынның жиынтық бюдже тін қа лыпта стыру
Кәсіпорынның жиынтық бюдже тінің құра мына кіре тін не гізгі
бюдже тте рді қа лыпта стыру ма қса ты ба сшылыққа фирма ның болжа на тын
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қа ржысы тура лы де ре к бе ру болып та была ды. Жоспа рла у үде рісі өтке н
ке зе ңде гі қа ржылық жа ғда йын та лда у ме н бола ша қта ғы қа ржылық
көрсе ткіште ріне ықпа л е туге қа біле тті үрдісте рді а нықта уда н, сонда й-а қ
жоспа рлы ке зе ңге а рна лға н бюдже ттің стра те гиялық па ра ме трле рін
а нықта уда н ба ста ла ды.
Не гізгі бюдже тте рді әзірле удің дәйе ктілігі ре тінде біріншіде н,
функциона лдық бюдже т жа са у ме н ола рдың не гізінде не гізгі қызме т
бойынша қа ржы нәтиже сін а нықта йтын та быс пе н шығыс бюдже тін
қа лыпта стыру
қа ра стырыла ды.
Е кіншіде н, не гізгі қызме т бойынша а қша қа ра жа ты қозға лысының
бюдже ті е се пте ле тін және қысқа ме рзімді не гізде
қа рыз қа ра жа т
та ртудың қа же ттілігі а нықта ла тын не гізгі бюдже тті да йында у. А қша
қа ра жа ты қозға лысы бюдже тінің (А ҚҚБ) ба ла нста ндырылма уы та быс пе н
шығыс бюдже тінің және са ту бюдже тінің дұрыс әзірле нбе ге нін, сонда й-а қ
бюдже т үде рісін әдісте ме ме н қа мта ма сыз е туде гі пробле ма ла рды
а йға қта йды.
8.2-ке сте . А кционе рлік қоға мның а қша қа ра жа тта ры бюдже тінің
форма ты
А Қ бойынша а қша қа ра жа ты қозға лысының бюдже ті
А қша қа ра жа тының түсімі
Көрсе ткіште р
Сома сы,
мың
те ңге
1. А ғымда ғы қызме т
436
1.1. Өнім са туда н
50
түске н түсім
1.2. А ғымда ғы
210
қызме тте н түске н өзге
0
түсімде р
1.3.Са туда н тыс
опе ра цияла рда н түске н
162
та быста р
5
Ба рлық түсімде р
2. Инве стициялық
қызме т
453
Не гізгі құра лда рды са ту 75

А қша қа ра жа тының қа лдығы
Көрсе ткіште р
Сома сы,
мың
те ңге
1.
А ғымда ғы
831
қызме т
5
1.1. Шикіза т пе н
ма те риа лда р са тып а лу
114
1.2. Өнімде р өндірісінің
50
шығыста ры
1.3. Өнімде рді са ту
309
шығыста ры
0
1.4. Ба сқа рушылық
және өзге шығыста р
204
1.5. Бюдже тке төле не тін 5
мінде тті төле мде р
107
1.6.Ме мле ке ттік
30
бюдже тте н тыс
жа рна ла р

Ба рлық түсімде р
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3. Қа ржылық қызме т
3.1. Ба нкте рдің қысқа
ме рзімді кре дитте рі
3.2. Де позиттік
се ртифика тта р
бойынша түсімде р
3.3. Өзге түсімде р
Ба рлық түсімде р
Ба рлық қызме т түріне н
түске н түсімде р

Ба рлық төле мде р
2. Инве стициялық
қызме т
Жа бдықта рды са тып
а лу
Ба рлық төле мде р
3. Қа ржылық қызме т
Ба нкте рдің қысқа
ме рзімді кре дитте рін
өте у
Ба рлық төле мде р
Ба рлық қызме т түрле рі
бойынша төле мде р

3680
3680
4150
1500

1250
4900
51955

А нықта ма :
Тоқса н ба сында ғы а қша
қа ра жа тының қа лдығы
Ба рлық
түсімде р
Ба рлық
төле мде р
А қша қа ра жа тта рының
тоқса н ішінде гі өзге рісі

3945
34575

10500
10500
3980
3980
47055

2470
51955
47055
5900

А қша
қа ра жа тының 7370
жоспа рла нға н
тоқса н
соңында ғы қа лдығы
Кірісте р ме н шығыста р бюдже ті, са ту бюдже ті, өндіріс бюдже ті, да яр
өнім боса лқы қорла рының бюдже ті, тұра қты (жа лпы ша руа шылық және
жа лпы комме рциялық) шығыста рдың бюдже ті, са тып а лу бюдже ті,
са тылға н өнімнің өндірістік өзіндік құнының бюдже ті көрсе тіле тін
кәсіпорынның не гізгі қызме тінің жа лпы жоспа ры болып та была ды.
Бюдже тте ндіру моде лінде са ту бюдже ті ба ста пқы жоспа рлы құжа т болып
та была ды.
Са ту бюдже ті тұтынушыла рға та биғи және құн түрінде өнім жөне лту
жоспа ры болып та была ды. Осы жоспа рда
са тып а лушыла р тобына
бөлінге н және та уа рла р а ссортиме нтте рінің жа йға сымда ры е ске рілге н
а қпа ра т бола ды. Са ту бюдже тін ма рке тинг бөлімі жа са йды және оға н
ке ле сіде й іс-әре ке тте р кіре ді:
1. әрбір өнімнің е ң жа қын а йға а рна лға н та биғи және құн түрінде гі
са ту көле мі а нықта ла ды;
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2. инфляцияның болжа нға н орта ша а йлық қа рқынының не гізінде
ба рлық бұйымда р ме н қызме т түрле рі бойынша бюдже т ке зе ңінің ба рлық
а йла рының ба ға се рпіні е се пте ле ді. Ба ға ла рды ма рке тинг бөлімі жа са лға н
ке лісімша ртта рды
не ме се
уа ғда ла стықта рды
е ске ре
отырып
жоспа рла йды;
3. са ту көле мінің өсу қа рқыны бюдже т ке зе ңінің әр а йының
ма усымдылығын е ске ре отырып а нықта ла ды және бүкіл бюдже т ке зе ңіне
а рна лға н
та биғи
түрде гі
жоспа р
қа лыпта стырыла ды;
4. ба рлық өнімде р бойынша бүкіл ке зе ңге , а йла рға бөлінге н құн
түрінде жөне лту жоспа ры жа са ла ды.
Өндіріс бюдже ті қолда ба р өндірістік қуа тта рға сүйе ніп, өндірістік
қуа тта рды жүкте у коэффицие нте рі ме н шикіза ттың, эле ктр эне ргиясы ме н
отынның
шығыс
норма тивте рінің а ртуы, сонда й-а қ
әрбір ке зе ң
соңында ғы қойма да ғы да яр өнімнің қа лдығының е се бі ме н әрбір ке зе ңнің
ба сында ғы жоспа рлы қа лдықта р норма тивтінің е се бі е ске ріліп
қа лыпта стырыла ды.
Са тып а лу көле мі=Өндіріс қа же ттілігінің жоспа рла нға н көле мі +
қойма да ғы шикіза т қа лдықта ры (ке зе ң соңында ғы) – қойма да ғы шикіза т
қа лдықта ры
(ке зе ңнің
ба сында ғы).
Өндірістің өзіндік құны ме н ба ла нс шоты бойынша бюдже тті әзірле у
үшін де ре ккөзі болып та была тын шикіза тта р, ма те риа лда р, да йын өнімде р
ме н
а яқта лма ға н
өндіріс
боса лқы
қорла рының
бюдже тте рі
қа лыпта стырыла ды.
Е ңбе ка қы бюдже тін ка др бөлімі жа са йды. Е ңбе ка қы бюдже тінде
ма кроэкономика лық
жа ғда й
(инфляцияның
де ңге йі)
ме н
микроэкономика лық жа ғда й (қызме тке рле р са ны, ме ре ке және де ма лыс
күнде рі үшін төле не тін үсте ме а қы және т.б.) үне мі е ске ріліп
қа ра стырыла тын а рттыру коэффицие нті көзде ле ді. Бұл жа ғда йда е ңбе ка қы
төле уме н ба йла нысты са лықта р ме н а лымда р кіріктіріле ді.
Ма рке тинг жөнінде гі шығыста р бюдже тіне жа рна ма , ісса па р, көрме ге
қа тысу, қона қ қа былда у және т.б. шығында р кіре ді. Әкімшілік шығыста р
бюдже тіне ке ңсе , те ле фон сөйле суле рі, пошта шығыста ры, бе нзин,
ме рзімді ба спа сөз, компьюте рле рге қызме т көрсе ту шығыста ры кіре ді.
Кәсіпорынның функциона лдық бюдже тте рін әзірле ге нне н ке йін
а ғымда ғы қызме тте р бойынша жөне лтілге н өнімде р ме н са тып а лына тын
шикіза тта р үшін е се п а йырысудың А ҚА Б қа лыпта стыру үшін не гізгі
де ре кте р па йда бола ды. Көбіне се жөне лтілге н өнімде р үшін а қша
қа ра жа тының түсімін жоспа рла у де биторлық бе ре ше к бюдже тінде
көрсе тіле ді. Бе ре ше ктің мөлше рін а нықта ға н ке зде е ң а лдыме н е се пті
ке зе ңнің соңында ғы (жоспа рла нға н ке зе ңнің ба сында ғы) де биторлық
бе ре ше ктің қа лдықта ры тура лы де ре кте р көрсе тілуі ке ре к, сода н ке йін
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са тылға н өнім үшін түске н а қша қа ра жа тының сома ла ры е се пте ле ді.
Соңғы са тыда жоспа рла нға н ке зе ңнің соңында ғы де биторлық бе ре ше ктің
қа лдығы ке ле сі формула бойынша е се пте ле ді:
Жоспа рлы ке зе ңнің соңында ғы са тып а лушыла рдың ДБ қа лдығы
=Е се пті ке зе ңнің соңында ғы (жоспа рлы ке зе ңнің ба сында ғы) ДБ қа лдығы
+ Са туда н түске н түсім – Ке зе ң ішінде са тып а лушыла р ме н
та псырысшыла рда н
түске н
а қша ла й
түсімде р.
Кре диторлық бе ре ше ктің бюдже ті де осыла й ұқса стықта жа са ла ды,
онда шикіза т пе н өзге та уа рлық-ма те риа лдық құндылықта р үшін а қша
қа ра жа тының сома сын же ткізушіле рме н е се п а йырысу жа ғда йла рын
е ске ре отырып, са тып а лу бюдже тте ріме н ба йла ныстыру ке ре к.
Е ңбе ка қы бойынша а қша қа ра жа тының төле мде рі ме н са лықта р
және а лымда р бойынша а қша қа ра жа тының төле мде рін жоспа рла у үшін
ола рды төле удің норма тивтік ме рзімде рі е ске рілге н же ке бюдже тте р
жа са у ке ре к. Не гізгі қызме т бойынша а қша қа ра жа ты қозға лысының
жоспа рын
да
осыла й
е се пте уге
бола ды.
Компа ния қа рыз қа ра жа т та ртқа н жа ғда йда па йыз бе н кре дитті өте у
ке сте сін жа са п, осы де ре кте р қа ржы қызме ті жөнінде гі а қша қа ра жа ты
қозға лысының бюдже тіне е нгізілуі тиіс. Инве стициялық қызме т бойынша
а қша қа ра жа тының түсімі ме н төле мінің бюдже тін жа са у төле м сома ла ры
ме н ме рзімде рі, сонда й-а қ не гізгі құра лда рдың на рықтық ба ға ла ры
бойынша ықтима лды са ту көле мде рі а нықта лға н жоба ла р ме н жұмысты
орында ушыла рме н жа са лға н ке лісімша ртта рдың
бюдже тте рінің
де ре кте ріне
не гізде ле ді.
Жиынтық бюдже тті жа са у нұсқа сының е ң не гізгісі па йда лылықпе н
қа ржылық тұра қтылық де ңге йі болып та была тын бе лгілі бір та ла пта рға
жа уа п бе руі тиіс. Бірінші нұсқа да не гізгі бюдже ттік та быстылықтың,
өтімділіктің, қа ржы тәуе лсіздігінің және т.б. ма қса тты көрсе ткіште ріне
сире к жа уа п бе руіне ба йла нысты, көп компа нияла р крите рийі ре тінде
па йда лылық пе н өтімділіктің оңта йлы а ра қа тына сын па йда ла нып,
бюдже тті те ңде стіру тәртібін қолда на ды.
Ба ла нста у үшін жа на ма әдіспе н жа са лға н а қша қа ра жа тта ры
қозға лысының бюдже ті қолда ныла ды. Бюдже тті әзірле у үде рісінде
а йна лым ка пита лы ме н шығында рды
ба сқа руды сипа тта йтын
көрсе ткіште р өзге рісінің а қша а ғында ры ме н па йда көрсе ткіште ріне
жа са йтын ықпа лын ба йқа уға бола ды. Бұл жа ғда йда ба ла нста удың бе лгілі
бір тәсілде рі ме н әдісте рін па йда ла ну ұсыныла ды.
Те ңде стіруді өндірістің тиімділігі ме н ба ла нстың өтімділігін
сипа тта йтын не гізгі көрсе ткіште рді та лда у не гізінде жүзе ге а сыруға
бола ды. Е ге р не гізгі бюдже ттің ба ста пқы нұсқа сында па йда лылықтың
ма қса тты көрсе ткіште рі а лынба са , онда е гже й-те гже йлі та лда удың
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көме гіме н ба ла нстың жоба сы ме н кіріс пе н шығыс бюдже ттің тиісті
ба пта рын өзге рту а рқылы ме ншікті ка пита лдың па йда лылығына ықпа л
е те тін фа кторла рды та лда уға бола ды.
Не гізгі бюдже тті ба ла нста у тәсілде рі нәтиже нің се зімта лдығына әрбір
фа ктордың ықпа лын а лдын а ла та лда п, өтімділік пе н па йда лылық
фа кторла рын ба сқа руды на қтыла уға же ткізуге мүмкіндік бе ре ді.
8.1-сызба . А кционе рлік қоға мның кірісте рі ме н шығыста рының
жиынтық бюдже тінің форма ты
А Қ-ның шоғырла ндырылға н бюдже ті
Кірісте р
1. Ме ншікті қа ра жа т
1.1. Е се пті ке зе ңнің ба сында
ба нкте гі шотта р ме н
ка сса да ғы а қша қа ра жа тының
қа лдығы
1.2. Ба рлық қызме т түрі
бойынша са туда н түске н
түсім
1.3. Ба сқа да й са туда н түске н
түсім
1.4. Шығыста р ше ге рілге н
опе ра циялық та быста р
1.5. Шығыста р ше ге рілге н
са туда н тыс түске н та быста р
1.6. Ба сқа да й ме ншікті
қа ра жа тта р
2. Қа рыз қа ра жа тта р
2.1. Ба нкте рдің ұза қ ме рзімді
кре дитте рі
2.2.Бюдже т кре дитте рі
2.3.Облига циялық қа рыз
2.4.Же ткізушіле рдің
кре дитте рі
2.5. Ба нкте рдің қысқа ме рзімді
кре дитте рі (өсім +)
2.6. Ба сқа да й қа рыз
қа ра жа тта ры (ше те л
кре дитте рі ме н борышта ры)

Шығыста р
1.
А ғымда ғы
шығыста р
1.1.
Өнімде р
өндірісі
1.2.
Көлікте р
шығыста ры
1.3. Өнімде р өндірісі бойынша
да йындық
шығыста ры
1.4.
Өткізу
шығыста ры
1.5.
Ба сқа да й
шығыста р
2. Бюдже тке төле не тін төле мде р
(түрле рі
бойынша )
2.1.
Ре спублика лық
бюдже тке
2.2.
Же ргілікті
бюдже ткке
3. Ме мле ке ттік бюдже тте н тыс
әле уме ттік
қорла рға
жа рна
4. Кре диторла рға бе ре кше кте рді
өте у
(бюдже тке ,
ба нкте рге ,
же ткізушіле рге , қызме тке рле рге
е ңбе ка қы
бойынша )
5. Ме ншікті а қша қорла рына
а уда рым
(тұтыну,
қорла ным,
ре зе рв)
6. А йна лым қа ра жа тын толықтыру
7.
Ба рлық
шығыста р.
8.
Е се пті
ке зе ңнің соңында
де биторлық
бе ре ше ктің
кре диторлық бе ре ше кте н а суы.
Ба рлық
шығыста р
ме н
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3. Қор на рығына н қа ра жа т
та рту
3.1. Ме ншікті а кцияла р
эмиссиясы
4. Ба сқа да й кірісте р
Ба рлық кірісте р
5. Е се пті ке зе ң соңында
кре диторлық бе ре ше ктің
де биторлық бе ре ше кте н а суы

қа ра жа тта рды
а уда ру
Бюдже т та пшылығы (е ге р шығыс
кірісте н көп болса )

8.5. Бюдже ттің а тқа рылуын та лда у ме н ба қыла у
Кәсіпорында бюдже ттің а тқа рылуын та лда у ме н ба қыла у жүйе сін
е нгізуде бюдже ттің а тқа рылуын а ғымда ғы та лда у ме н ба қыла у және
қорытынды ба қыла у ме н та лда у тәртібінің ма змұны ме н ма қса тта рының
а йырма шылығы
қа ра стырыла ды.
Бюдже т үде рісі а уқымында а ғымда ғы ба қыла у ме н қорытынды
та лда у стра те гиялық көрсе ткіште рді на қтыла у ме н бюдже т үде рісінің
әдісте ме лік ба за сын же тілдіру үшін ма ңызды болып та была ды
Бюже тте рдің а тқа рылуын та лда уды жүргізу үшін әрбір ОҚО
(орта лықта ндырылға н қа ржылық орга н) үшін мінде тті болып та была тын
ба сқа рушылық е се пте рдің тізбе сі, сонда й-а қ ола рдың ба сшылыққа
қа нда й ме рзімде және та псырудың жиілігі тура лы е се п бе ру бе лгіле не ді.
Та лда у үшін е се пте р ОҚО қызме тінің ба рлық түрле рі бойынша жа са луы
мүмкін, ола р бюдже ттің бе лгілі бір та ра ула рына , ба пта ры ме н тиімділік
көрсе ткіште ріне қа тысты болуы мүмкін.
Ба сқа ру де ңге йі бойынша же де л, а ғымда ғы және жиынтық е се пте р
бола ды. Же де л е се пте р ҚЖО-ның төме нгі де ңге йде жа са ла ды және онда
күн, а пта және а й са йынғы е гже й-те гже йлі а қпа ра т бола ды. А ғымда ғы
е се пте р па йда және инве стицияла р орта лықта рында жа са лып, ола рдың
ке зе ңділігі әрбір а пта да н ба ста лып, тоқса н са йынғыме н а яқта ла ды және
онда біріктірілге н а қпа ра т бола ды. Жиынтық е се пте р бюдже ттікинве стициялық комите тке стра те гиялық ше шім қа былда у үшін ұсыныла ды
және ола р а йда н ба ста п жылға де йін ке зе ңді қа мтиды.
Е се птілік ныса нда рының не гізінде қа ржы-экономика лық та лда у
жүргізуге а рна лға н көрсе ткіште рдің тізбе сі жа са ла ды, де ңге йле с, са тыла с,
тре нд те хника сы ме н коэффицие нте рді та лда у үшін па йда ла нылға н
көрсе ткіште р ме н е се пте рдің көрсе ткіште рін е се пте у ме н та лда у
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әдісте ме сі
а нықта ла ды.
А уытқула рды та лда уға мына ба ғытта р кіре ді:
● әдісте ме лік сипа тта ғы пробле ма ла рды зе ртте у, яғни тиімділік
көрсе ткіште рін е се пте удің қа те ныса нда рын, қол же ткізілме йтін
норма ла рды,
жоспа рлы және е се птік құжа тта рдың ныса нда рының
же тілдірме уін, та псырма ла рды орында у ме рзімде рін жоспа рла уда ғы
қа те ле рді
және
т.б.
та бу;
● ре сурста рдың опе ра циялық бюдже тке сәйке с жұмса луын ба қыла у
және а қша қа ра жа тта рының а қша қозға лысы бюдже тінде бе кітілге н лимит
ше гінде жұмса луын ба қыла у;
● а уытқуыла рды та лда у жоспа рлы (норма тивтік) көрсе ткіште рді
на қты нәтиже ле рме н са лыстыру а рқылы жүргізіле ді, мұның өзінде ба рлық
е ме с, те к ма ңызды а уытқула рға ға на же де л ба сқа рушылық ықпа л жа са у
ке ре к;
● бюдже тте рді ба қыла у рәсімінде қа лыпты а уытқуды ба ға ла у ме н
ба сшылықтың а ра ла суын қа же т е те тін қа лыпты мәніне н а су мөлше рі
кіре тін а уытқудың жол бе ріле тін ше гін а нықта у ме ха низмі қа ра стырылуы
тиіс.
Ре сурста рды жұмса удың а уытқула рын та лда удың не гізгі құра лы
ре тінде норма ла р рәсімде рі ме н ике мді бюдже т жа са у қа ра стырыла ды.
Бұл жа ғда йда өндірістік жа уа пке ршілік орта лықта рының а йныма лы
шығында ры норма ла на ды. Норма тивтік шығында р бюдже ті те хнологиялық
норма ла рдың не гізінде жа са ла ды.
Норма тивте рде шығынның сома ла ры ма те риа лдық ре сурста рды
са тып а лудың орта ша ста тистика лық ба ға сына , жұмысшыла рдың та рифтік
мөлше рле ме сі ме н өнім бірлігіне не ме се жұмыс түріне ша ққа нда ғы
ре сурста рды
тұтыну
норма ла рына
сәйке с
көрсе тіле ді.
Қызме т көле міне сәйке с а йныма лы шығында р өзге ре ді, а л тұра қты
шығында р өзге рме йді.
Шығында р ме н өндіріс көле мін ба йла ныстыра тын ке ле сі формула ның
көме гіме н іске рлік бе лсе нділіктің әртүрлі де ңге йле рі үшін бюдже т
әзірле уге
бола ды:
ТС= V х Q на қты + F,
мұнда : ТС – жа уа пке ршілік орта лығының жа лпы шығында ры; V–өнім
бірлігіне ша ққа нда ғы шығынның норма тиві; Q на қты–са тылға н бұйымның
са ны; F –ҚЖО тұра қты шығында ры.
Ике мді бюдже т на рық бе лсе нділігінің бюдже т ба пта рының
а уытқуының жа са йтын ықпа лын жояды, сол се бе пте н шығын орта лығы
ба сшысының қызме тінің тиімділігін дұрыс ба ға ла уға мүмкіндік бе ре ді
және бе лгілі бір са ту де ңге йіне же ту үшін ре сурста рдың қа нша лықты
тиімді па йда ла нылға нын көрсе те ді.
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Бюдже тте ндіру а уқымында
а қша а ғында ры қозға лысының
қорытынды та лда уда а қша қа ра жа ты қозға лысының не гізгі көрсе ткіште рі
е се пте ліп, ола р стра те гиялық жоспа рла рда ғы
ма ғына ла рме н
са лыстырыла ды, сонда й-а қ а қша а ғында рының синхрондылығы ме н
те ңге рімділігі а нықта ла ды,
кәсіпорынның жоспа рла нға н қызме тіне
сыртқы қа ржыла ндырудың қа же ттілігі а нықта ла ды.
Жа лпы та лда у стра те гиялық ше шімде рдің не гізгі көрсе ткіші ре тінде гі
е ркін а қша а ғынының а ртуына , кәсіпорынның а ғымда ғы қызме ті
үде рісінде гі өтімділіктің де ңге йін ба ға ла уға ықпа л е те тін фа кторла рды
а йқында уы
тиіс.
Бюдже ттің а тқа рылуын, а қша қа ра жа тының қозға лысын же де л
та лда у ме н ба қыла уды, төле м күнтізбе сін қа лыпта стырып, оны орында у,
де биторлық және кре диторлық бе ре ше ктің мониторингі, төле м өтініште рін
ба қыла у а рқылы жүзе ге а сырыла ды. Опе ра тивтік та лда у ке ле сіле рге
не гізде ле ді:
● төле мде рдің түсу ықтима лдығы, ме рзімі ме н ола рды орында у
ба сымдылығы бойынша жікте у;
● қа ржы жа уа пке ршілігі орта лықта рының а қша қа ра жа ты
қозға лысының бюдже тте рінің бірқа та р ба пта ры бойынша шығыс және
төле м лимитте рін бе лгіле у;
● кәсіпорын шотында ғы а қша қа ра жа тының оңта йлы қа лдығын
е се пте у;
● а қша қа ра жа ты та пшылығын қа ржыла ндыру ме ха низмін әзірле у.
Қа зына шылық шығыста рды қа ржыла ндыру көзде рін а нықта йды
және жа уа пке ршілік орта лығының ба сқа шығыста рын қа ржыла ндыруды
қысқа ртуы, сонда й-а қ төле мді жүзе ге а сыру ме рзімін өзге рту тура лы
ше шім қа былда уы мүмкін. Бірінші ке зе кте гі төле мде рге әде тте ке шіктіру
ма ңызды са нкцияла рға әке п соқтыра тын е ң же де л төле мде р, а та п
а йтқа нда , са лықта р, кре дитте рдің па йызда ры жа та ды. Е кінші ке зе кте гі
төле мде р ша ма лы ке шіктіріп орында луы мүмкін, бұл ре тте кәсіпорын
төле м көшіріле тін ме рзімді ше кте йді және ол көбіне се үш күнді құра йды.
Үшінші ке зе кке орында луы а пта лық ме рзімге ке йінгі қа лдырылуы мүмкін
не болма са компа нияға е ре кше за ла л ке лтірме й төле мнің сома сын
а за йтуға
бола тын
төле мде р
кіре ді.
А қша қа ра жа ты қа лдығының ба қыла на тын көле мі та лда ма лы
әдіспе н орта ша жылдық а йна лымның бе лгілі бір па йызы де ңге йінде
е се пте ле ді.
Компа нияның кірісі бірыңға й шотта жина қта лып, оның жұмса луына
толық ба қыла у жүзе ге а сырыла тын орта лықта ндырылға н қа зына шылық
жүйе сі е нгізілге н жа ғда йда кәсіпорын топта рының а қша қа ра жа тының
қа лдығын
ба қыла у
өте
тиімді
жүзе ге
а сырыла ды.
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Жа лпы
кіріс пе н шығыс бюдже ті ме н
а қша
қа ра жа ты
қозға лысының бюдже тінің а тқа рылуын ба қыла у кәсіпорын ба сшылығын
стра те гиялық
және
та ктика лық
ше шім
қа былда удың
қа же тті
ме ха низмде ріме н қа мта ма сыз е те тін а қпа ра ттық ба за ны қа лыпта стыру,
қа ржыны та лда у, қа ржыны жоспа рла у ме н ба қыла уды үйле стіре тін
бірыңға й контроллинг жүйе сіне біріктірілге н жа ғда йда ойда ғыда й жүзе ге
а сырыла ды.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Қа ржылық жоспа рла у жүйе сінде гі «бюдже т» те рминін қа ла й
түсіне сіз?
2.
Кәсіпорында қа ржылық жоспа рла удың не гізгі ке зе ңде рін
а та ңыз?
3.
Кәсіпорын әзірле й а ла тын бюдже тте рдің түрле рін а та ңыз.
4.
Кәсіпорынның ұза қ ме рзімді стра те гиясының ма ңыздылығы
не ге ба йла нысты?
5.
Бюдже ттік жоспа рла у жүйе сіне қа нда й үде рісте рді қосуға
бола ды?
6.
Қорытынды бюдже ттің та быста ры және шығыста рының
ма ғына сын а шыңыз.
7.
Бюдже ттік жоспа рла у және ба сқа рудың ба сты а ртықшылығын
тұжырымда ңыз.
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9-та ра у. Корпора цияла рдың ме ншікті ка пита лы
9.1. Ме ншікті ка пита лдың құра мы ме н құрылымы
қа лыпта су са яса ты
9.2. А йна лым және не гізгі ме ншік ка пита лы
9.3. МҚР са яса тының қа лыпта суы және оны ба ға ла у
9.4. Ме ншікті ка пита лдың құны
9.5. Ме ншікті ка пита лдың тиімділігін өлше у крите рийле рі

және

9.1. Ме ншікті ка пита лдың құра мы ме н құрылымы және
қа лыпта су са яса ты
Не гізгі (ме ншікті) ка пита л:
 жа рғылық ка пита лды;
 ре зе рвтік ка пита лды;
 бөлінбе ге н па йда ны;
 ма қса тты қа ржыла ндыру қа ра жа тын қа мтиды.
Жа рғылық ка пита л – кре диторының мүдде сін ке пілде ндіре тін мүліктің
е ң а з көле мі. Жа рғылық ка пита л – оның құрылта йшыла ры ме н
а кционе рле рі корпора цияға құрылта й құжа тта рыме н а нықта лға н
үле сте ріне үйле сімді са лға н не гізгі қа ра жа ттың, ма те риа лдық е ме с
а ктивте рдің, сонда й-а қ а қша ла й ба ға ла на тын мүліктік құқықта рдың
жиынтығы. Жа рғылық ка пита лдың қа лыпта суы Қа за қста н Ре спублика сы
А за ма ттық коде ксінің е ре же ле ріме н және «А кционе рлік қоға мда р
тура лы» Қа за қста н Ре спублика сының За ңыме н ре тте ле ді.
Қоға мның жа рғылық ка пита лы а кцияла рдың а та улы құнын а рттыру,
ола рдың қосымша мөлше рін орна ла стыру а рқылы ұлға йтылуы мүмкін.
Қоға мның жа рғылық ка пита лы а кцияла рдың а та улы құнын төме нде ту
не ме се а кцияла рдың жа лпы са нын және ола рды ке йін өте уді қысқа рту
а рқылы а за йтылуы мүмкін. Қоға мның жа рғылық ка пита лын Қа за қста н
Ре спублика сының за ңда рыме н бе кітілге н жа рғылық ка пита лдың е ң төме н
мөлше ріне н а з көле мде а за йтуға құқығы жоқ.
А кционе рлік Қоға мның ре зе рвте гі ка пита лы оның мөлше ріне же ту
үшін та за па йда да н жыл са йынғы а уда рымда р а рқылы А кционе рлік
Қоға мның жа рлықта рында қа ра стырылып, бе кітілге н көле мде құрыла ды.
Ре зе рвте гі ка пита л за ла лда рды жа буға , А кционе рлік Қоға мның
облига цияла рын өте уге , ба сқа да й а қша ла й қа ра жа т болма ға н жа ғда йда
а кцияла рды са тып а луға , сонда й-а қ а ртықшылықты а кцияла р бойынша
дивиде ндте р төле уге а рна лға н.
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Үсте ме ка пита л мүлікте рді қа йта ба ға ла у ке зінде оның құнының
өске нін, эмиссиялық та быстың, те гін а лынға н құндылықта р ме н ба сқа да
түсімде рдің а ртқа нын көрсе те ді.
Үсте ме ка пита лдың құра мы ке ле сі эле ме нтте рде н тұра ды:
 а йна лымна н тыс а ктивте рді ба ға ла уда н түске н сома да н;
 а кцияла рды са ту бойынша шығында рды ше ге рге нде гі а кцияның
а та улы құнына н а ртық а лынға н сома да н;
 ба сқа ұйымда рда н те гін а лынға н мүлік;
 ма қса тты қа ржыла ндыруға а рна лға н қа ра жа ттың инве стициялық
ре сурста р не ме се ба сқа да түсімде р түрінде түсуі.
Бөлінбе ге н па йда А кционе рлік Қоға мның ме ншікті ка пита лын
қа лыпта стырудың ма ңызды көзі болып та была ды. Ол мына ла рды қа мтиды:
а ) өтке н жылда рдың бөлінбе ге н па йда сын (за ла лын);
ә) е се пті жылда ғы бөлінбе ге н па йда ны (за ла лды).
«Өтке н жылда рдың бөлінбе ге н па йда сы» ба бы бойынша өтке н
жылда рда ғы жұмыс нәтиже сі бойынша а кционе рлік қоға мның ие лігіне
түске н па йда қа лдығын көрсе те ді.
Өтке н жылда рдың бөлінбе ге н па йда сын па йда ла ну оның сома ла рын
ке ле сі ма қса тта рға жұмса у:
- ре зе рвтік ка пита лды толықтыру;
- жа рғылық ка пита лды ұлға йту;
- үсте ме ка пита лды ұлға йту;
- А Қ құрылта йшыла рына та быста рды төле у а рқылы жүзе ге
а сырыла ды.
«Ма қса тты
қа ржыла ндыру»
ба бының
құра мына
ма қса тты
қолда ныста ғы ша ра ла рды жүзе ге а сыруға а рна лға н а қша ла й қа ра жа т,
яғни күрде лі қа ржы жұмса лымда ры ме н ҒЗТКЖ-ға а рна лға н за ңды
тұлға ла рда н және ме мле ке т бюдже тіне н бөлінге н қа ржы түрінде гі
түсімде р кіре ді.
Ме ншікті ка пита л құрылымы оның жа лпы көле мінде гі әрбір ба птың
үле с са лма ғын сипа тта йды. Ме ншікті ка пита л құрылымына ішкі, сонда йа қ сыртқы фа кторла р ықпа л е те ді. Ішкі фа кторла р (ме не джме нттің,
ма рке тингтің
жа й-күйі,
қа ржылық
тұра қтылық)
корпора ция
ба сшылығының ба қыла уында бола ды. Сыртқы фа кторла рды ме ншікті
ка пита лдың ма қса тты құрылымын қа лыпта стыру ке зінде е ске ру тиімді.
Ола рға , а та п а йтқа нда , қа ржы на рығының жа й-күйін, ме мле ке ттің
са лықтық және а қша -кре дит са яса тын жа тқыза ды.
Ме ншікті ка пита л құрылымын бірқа та р е се птік ке зе ңде р (тоқса н,
жыл) бойынша зе ртте йді және зе ртте у нәтиже сі бойынша бола ша ққа
болжа м жа са ла ды.
131

9.2. А йна лым және не гізгі ме ншік ка пита лы
Ме ншікті ка пита лды қа лыпта стырудың не гізгі ма қса тта ры:
1) МК е се біне н а йна лымна н тыс а ктивте рдің (ме ншікті не гізгі
ка пита лдың МНК) қа же тті көле мін жа са у;
2) МК е се біне н а йна лым а ктивте рінің бе лгілі бір үле сін, яғни
ме ншікті а йна лым ка пита лын (МА К) қа лыпта стыру.
Ме ншікті не гізгі ка пита лдың көле мі:
МНК = А ТА – ҰМ формула сы бойынша а нықта ла ды.
Мұнда : А ТА – тоқса нның, жылдың а яғында ғы ба ла нс бойынша
а йна лымна н тыс а ктивте р;
ҰМ – а йна лымна н тыс а ктивте рді қа ржыла ндыру үшін
па йда ла ныла тын ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле р.
Ме ншікті а йна лым ка пита лының көле мі:
МА К = А А – ҰМ – ҚМ формула сы бойынша а нықта ла ды.
Мұнда : А А – а йна лым а ктивте рі;
ҰМ – а йна лым
а ктивте рін қа ржыла ндыруға ба ғытта лға н ұза қ
ме рзімді мінде тте ме ле р;
ҚМ – а йна лым а ктивте рін қа ржыла ндыруға ба ғытта лға н қысқа
ме рзімді мінде тте ме ле р.
Ме ншікті ка пита л көле мінің а йна лымна н тыс а ктивте рдің көле міне н
а сып түсуі (ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле рді е се пте ме ге нде ) та за а йна лым
ка пита лы болып та была ды (ТА К):
ТА К = МК – А ТА – ҰМ
Та за а йна лым ка пита лы е се пті ке зе ңде корпора ция оңта йла ндыра тын
бос а қша ла й қа ра жа тта рдың сома сын көрсе те ді.
Ме ншікті ка пита лдың оңта йла ндыру коэффицие нті MK ( K мск ) 

TAK
MK

Ұсынылға н Кмск= 0,2 – 0,3 мәні ме ншікті ка пита лдың қа й бөлігі
а йта рлықта й өтімді (ике мді) е ке ндігін а нықта йды.
Ме ншікті ка пита лды қа лыпта стыру көзде рі ішкі және сыртқы болып
бөліне ді.
Ішкі көзде р кіріктіре ді:
 бөлінбе ге н па йда ны;
 не гізгі қа ра жа тты қа йта ба ға ла у нәтиже сінде па йда болға н
қа ра жа тты;
 са қта уда ғы қорды;
 ба сқа да ішкі көзде рді.
Сыртқы көзде рге :
 қосымша ка пита лды жұмылдыру;
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 құрылта йшыла рдың компа нияның жа рғылық ка пита лына жа рна
төле уі а рқылы;
 қосымша а кционе рлік ка пита л та рту, яғни қа йта ла ма эмиссия,
а кцияла рды са ту;
 за ңды тұлға ла р ме н ме мле ке ттің те гін қа ржыла й көме к көрсе туі;
 инве стициялық ма қса тта рға а рна лға н ма қса тты қа ржыла ндыру
қа ра жа ты;
 ба сқа да сыртқы көзде р жа та ды.
9.3. МҚР са яса тының қа лыпта суы және оны ба ға ла у
Ме ншікті қа ржы ре сурста рын қа лыпта стыру (МҚР) са яса ты
корпора цияның өзін-өзі қа ржыла ндыруын қа мта ма сыз е туге ба ғытта лға н.
Ол ке ле сі ке зе ңде рде н тұра ды:
 МҚР-дың ба зистік ке зе ңде қа лыпта суы ме н па йда ла нылуын
та лда уда н;
 а лда ғы болжа лды ке зе ңде гі МҚР-дың жа лпы қа же ттігін
а нықта уда н;
 әртүрлі көзде рде н та ртылға н қа ра жа тта рдың құнын ба ға ла уда н;
 ішкі және сыртқы көзде рдің е се біне н МҚР-ды та ртудың е ң көп
көле мін қа мта ма сыз е туде н;
 МҚР-ды қа лыпта стырудың ішкі және сыртқы көзде рінің
а ра қа тына сы бойынша оңта йла ндыруда н.
1. Бірінші ке зе ңде па йда ме н ме ншікті ка пита лдың өсу қа рқынының
а ктивте рдің, са ту көле мінің және қа ржы ре сурста рының жа лпы
көле мінде гі ме ншікті көзде рдің үле с са лма ғы дина мика сының өсу
қа рқынына сәйке стігі зе ртте ле ді.
Ола рдың а ра сында ғы оңта йлы мән ке ле сіде й:
ПҚ > СТҚ > МКҚ > А Қ > 100%
ПҚ – па йда ның өсу қа рқыны;
СТҚ – са туда н түске н а қша ла й түсімнің өсу қа рқыны;
МКҚ – ме ншікті ка пита лдың өсу қа рқыны;
А Қ – а ктивте рдің өсу қа рқыны.
Формула да н көрінге нде й па йда ның ба сқа па ра ме трле рге қа ра ға нда
ба рынша жылда м қа рқынме н өсу ке ре к е ке ндігін ба йқа уға бола ды. Бұл
же рде бірінші ке зе кте өзін-өзі қа ржыла ндыру коэффицие нті а нықта ла
отырып, ба зистік ке зе ңде гі МҚР-дың же ткіліктілігі ба ға ла на ды.
К мкр 

MKP
A(О)

МҚР – ба зистік ке зе ңде гі МҚР- ме ншікті қа ржы ре сурста ры.
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А (О) – е се пті ке зе ңме н са лыстырға нда болжа лды ке зе ңде гі
а ктивте рдің өсуі.
2. Ме ншікті қа ржы ре сурста рының жа лпы қа же ттігі мына формула
бойынша а нықта ла ды:
MKPк 

KK  MKYC
 БКК с  Т ТП
100

МҚРҚ – а лда ғы ке зе ңде гі ме ншікті қа ржы ре сурста рының жа лпы
қа же ттігі;
КҚ – болжа лды ке зе ңнің соңында ғы ка пита лдың жа лпы қа же ттігі;
МКҮС – болжа лды ке зе ңнің соңында ғы ме ншікті ка пита лдың жа лпы
сома сында ғы оның үле сте гі, бірлікте гі үле с са лма ғы;
ККБС – ме ншікті ка пита лдың ке зе ңнің ба сында ғы сома сы;
ТТП – тұтынуға ба ғытта лға н болжа лды ке зе ңде гі та за па йда ның
сома сы.
3. Әртүрлі көзде рде н та ртылға н ме ншікті ка пита л өзінің же ке ле ге н
эле ме нтте рінің бөлігінде (а кционе рлік ка пита л, бөлінбе ге н па йда және
т.б.) ба ға ла на ды.
4. Сыртқы және ішкі көзде рдің е се біне н ме ншікті қа ржы ре сурста рын
та ртудың е ң көп көле мін қа мта ма сыз е ту де ре ккөзде р ме н ола рдың
а бсолютті көле мінің бе лгілі бір тізімін та ла п е те ді.
Төме нде бе рілге н формула бойынша а нықта ла тын та за па йда ме н
а мортиза циялық а уда рымда р не гізгі ішкі көзде р болып та была ды.
AA  TП   MKP  max

А А + ТП – а мортиза циялық а уда рымда р ме н та за па йда ның
болжа лды көле мі;
МҚРma x – ме ншікті көзде р е се біне н па йда болға н МҚР-дың е ң көп
сома сы.
Сыртқы көзде рде н (МҚРсырт) та ртылға н МҚР-дың көле мі ола рдың
сыртқы көзде рі е се біне н қа лыпта стыра а лма ға н бөлігінің та пшылығын
жа буға а рна лға н.
МҚРсырт = МҚРТК – МҚРішкі
МҚРсырт – сыртқы көзде р е се біне н ме ншікті қа ржы ре сурста рын
та ртудың қа же ттігі;
МҚРТК – МҚР-дың болжа лды ке зе ңде гі жа лпы қа же ттігі;
МҚРішкі – сыртқы көзде р е се біне н көзде ліп отырға н және та ртылға н
қа ржы ре сурста рының сыртқы көзде рінің көле мі.
5. МҚР-ды қа лыпта стырудың ішкі және сыртқы көзде рін
оңта йла ндыру проце сі:
а ) МҚР-ды жұмылдыру ба ға сының құнын ба рынша төме нде туге ;
ә) е ге р ба сқа ру ісі а йта рлықта й өнімді болса , корпора цияны
ба сқа руды а лға шқы құрылта йшының (ме ншік ие сінің) құқығында са қта уға
не гізде ле ді.
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МҚР-ды қа лыпта стыру үшін жа са лға н са яса ттың тиімділігін тұра қты
экономика лық өсу коэффицие нті а рқылы ба ға ла уға бола ды.
TЭЭ к 

ТП  Д
.
МК

∑Д – а кционе рле рге төле не тін дивиде ндте р сома сы;
МК – ме ншікті ка пита лдың қа ра стырылып отырға н ке зе ңде гі орта ша
құны;
ТП – ∑Д – қа йта инве стицияла на тын па йда .
Көрсе ткіште р корпора ция да муының тұра қтылығы ме н ке ле ше ктілігін
сипа тта йды.
МҚР-дың тұра қты қа лыпта суы қа ржы тәуе ке лінің ұйға рымды
де ңге йін е ске ре отырып, па йда ның көле мін ба рынша көбе йтуді
қа мта ма сыз е те ді. Ола р:
 та за па йда ны дивиде ндте рді төле уге және өндірісті да мытуға
па йда ла нудың оңта йлы құрылымы;
 тиімді а мортиза циялық са яса тты да йында у;
 оңта йлы эмиссиялық са яса тты қа лыпта стыру.
9.4. Ме ншікті ка пита лдың құны
На рықтық экономика жа ғда йында ме ншікті ка пита л құнын
эле ме нтте рі бойынша ба ға ла у, ме ншікті ка пита лды та ртудың қымба т е ме с
көзде рін та ңда у не гізінде , корпора цияның қа ржылық
тұра қтылығын
ныға йтуға ықпа л е те ді.
Ме ншікті ка пита л құнын ба ға ла удың бірқа та р е ре кше лікте рі ба р,
ола рдың ішінде гі ма ңыздыла рына жа та тында р:
 А кционе рле рге төле у сома сын са лықтық ба за ға жа тқыза ды, ол
дивиде ндте р түрінде гі та быста р бойынша а нықта ла ды. Дивиде ндтік
төле мде рге са лық са лу за е мдық ка пита лме н са лыстырға нда ме ншікті
ка пита л құнын а рттыра ды. А кция ие ле нушіле рге дивиде ндте р түрінде гі
төле м а кционе рлік қоға мның та за па йда сы е се біне н жүзе ге а сырыла ды.
 Ме ншікті ка пита лды та ру инве сторла р үшін қа ржылық тәуе ке лме н
ба йла нысқа н, ол оның құнын тәуе ке л үшін сыйа қы ша ма сына ұлға йта ды.
 Ме ншікті ка пита лды жұмылдыру оның не гізгі сома сы бойынша
а қша ның ке рі а ғымыме н ба йла ныспа ға н, оның жоға ры құнына
қа ра ма ста н, корпора ция үшін осы көздің тиімділігін ра ста йды. За е мдық
қа ржыла р бойынша ке рі а қша а ғымы па йызда рды төле уме н қа та р
борыштың (за е мның) не гізгі сома сының бе лгіле нге н ме рзімде
қа йта рылуына н тұра ды. Та ртыла тын ме ншікті ка пита л бойынша ке рі
а қша а ғымы а кционе рле рге төле мне н (дивиде ндте р ныса нында ғы) ға на
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тұра ды. Ол корпора цияның қа ржылық тұра қтылығы және төле м
қа біле ттілігіне қол же ткізу тұрғысына н ме ншікті ка пита лды па йда ла нудың
үлке н қа уіпсіздігін қа мта ма сыз е те ді.
 Бухга лте рлік ба ла нста бе лгіле нге н ме ншікті ка пита л көле мін оқтыноқтын түзе ту қа же ттілігі. Осы ора йда ме ншікті ка пита лдың әре ке т е туші
бөлігі ға на на қтыла нуы тиіс, өйтке ні оның қа йта да н та ртыла тын ша ма сын
а ғымда ғы на рықтық ба ға ла рда ба ға ла йды.
 Қа йта да н та ртылға н ме ншікті ка пита лды ба ға ла удың ықтима лдық
сипа ты ба р, яғни а кцияла рдың а ғымда ғы на рықтық ба ға ла ры қор
на рығында е дәуір өзге рісте рге түсуі ықтима л. За е мдық қа ржыла рды та рту
за е мшыла рдың ба нкте рме н жа са ға н ша ртта рында тірке лге н па йыздық
мөлше рле ме ле рге не гізде лге н.
Жа й а кцияла рдың эмиссиясы е се біне н қосымша ка пита лды та рту
құны ке ле сі көрсе ткіште рме н а нықта ла ды:
- Жа й а кцияла рдың қосымша эмиссиясы сома сыме н;
- Бір жа й а кция үшін төле нге н дивиде нд сома сы;
- Дивиде ндте р түрінде гі та за па йда ны а кционе рле рге төле у өсімінің
жоспа рла нға н инде ксі;
- Жа й а кцияла рдың эмиссиясы бойынша болжа нға н шығында р.
А ртықшылықты а кцияла рдың эмиссиясы а рқылы қосымша ка пита лды
та рту құнының бе лгіле нге н мөлше рін а кционе рле рдің жа лпы жина лысы
бе лгіле йді. А ртықшылықты а кцияла рдың эмиссиясы а рқылы қосымша
ка пита лды та рту және за е мдық қа ржыла рды та рту
прооце сте рінің
ұқса стығы осында . А ртықшылықты а кцияла р бойынша дивиде ндтік
төле мде р та за па йда е се біне н жүргізіле ді. Дивиде ндте рді төле уме н қа та р
қоға мның шығында рына а кцияла рды шыға ру бойынша эмиссиялық
шығында р жа та ды.
Ме ншікті ка пита лдың (МК) құны ке ле сі эле ме нтте р бойынша
ба ға ла на ды:
1) е се птік ке зе ңде па йда ла ныла тын МК құнын е се пте у:
МК кп 

ТП А  100
МК

.

МКкп – е се птік ке зе ңде па йда ла ныла тын МК құны, %-бе н;
А ТП – па йда ла ну ба рысында а кционе рле рге төле нге н та за па йда
сома сы;
МК – е се птік ке зе ңде гі МК орта ша мөлше рі.
2) а лдыңғы ке зе ңде па йда ла ныла тын ка пита л құны:
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МКа к = МКа к * І (8.12).
МКа к – а лдыңғы ке зе ңде па йда ла ныла тын МК құны, %-бе н;
- е се птік ке зе ңде па йда ла ныла тын МК құны, %-бе н;
- корпора цияның та за па йда сына н төле не тін төле мде р өсімінің
болжа нып отырға н инде ксі, жа лпы үле сте /бірлікте .
3) қосымша та ртылға н а кционе рлік ка пита л құны жа й және
а ртықшылықты а кцияла р бойынша же ке е се пте ле ді. А кцияла р эмиссиясы
е се біне н ме ншікті ка пита лды та рту құнын ба сқа ру проце сі эмите нт үшін
үлке н қиындықта рды және жоға ры тәуе ке лде рді туында та ды.Осы ора йда ,
корпора цияның ме ншікті ка пита лы құнын ба сқа ру үшін эмиссиялық және
диве рсиялық са яса тты әзірле у және жүзе ге а сыру қа же т.
А кция көле мінің эмиссиясы а рқылы та ртылға н қосымша ка пита л
құны ке ле сі формула бойынша е се пте ле ді:
МК жа 

Ж ас Дс100% I
.
МК с (1  Эашэ )

МКжс – жа й а кцияла р шыға ру е се біне н та ртылға н ме ншікті ка пита л
құны, %-бе н;
Жа с – қосымша шыға рылға н кәдімгі а кцияла р са ны;
Дс – е се птік ке зе ңде кәдімгі бір а кцияға ке ле тін дивиде ндте р сома сы;
І – дивиде ндте р өсімінің жоспа рла нға н инде ксі;
 МК сА – жа й а кцияла р шыға ру е се біне н та ртылға н МК сома сы;
Эа ш – а кцияла р эмиссиясының жа лпы сома сына қа тысты кәдімгі
а кцияла рды шыға руға жұмса ла тын шығында р, үле сте , бірлікте .
Ме ншікті ка пита лдың ба зистік жылме н са лыстырға нда е се п бе ру
ке зңінде гі ре нта бе льділігін және оның ша ма сына ықпа л е тке н
фа кторла рды ба ға ла у үшін Дюпонның үш фа кторлы моде лі қолда ныла ды:
,
Мұнда ғы, А Қом – е се пте у ке зе ңінде гі а ктивте р (мүлік) құнының
орта ша мәні;
ТП – е се пте у ке зінде гі та за па йда ;
КҚом – е се пте у ке зе ңінде гі ка пита л құнының орта ша мәні.
Бұл формула ме ншікті ка пита л ре нта бе льділігінің өзге руіне қа нда й
фа кторла р көбіре к дәре же де ықпа л е тке ндігін а нықта уға және осы
өзге рістің се бе пте рі не де е ке ндігін а нықта уға мүмкіндік бе ре ді:
- Са ту ре нта бе льділігінің өзге рісте рінде (ТП/А Қом);
- Не ме се а ктивте рдің а йна лымдылығының өзге рісте рінде (А Қом/А );
- Не ме се ка пита л құрылымында ғы өзге рісте рде (А /КҚом);
- Көрсе тілге н фа кторла рдың қа та р ықпа л е туінде .
А ртықшылықты а кцияла р е се біне н та ртылға н қосымша ка пита л құны:
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МК аат 

Д с  100%
 МК с (1  Эашэ )

формула

бойынша

а нықта ла ды.

МКа а т – а ртықшылықты а кцияла р е се біне н та ртылға н ме ншікті ка пита л
құны;
ДС – қоға мның ша ртты мінде тте ме ле ріне сәйке с төле нуі тиіс дивиде ндте р
сома сы;
ЭШ – эмиссияның жа лпы сома сына қа тысты бірлік үле сінде көрсе тілге н
эмиссиялық шығында р.
9.5. Ме ншікті ка пита лдың тиімділігін өлше у крите рийі
Төме нде гі көрсе ткіште р ме ншікті ка пита л тиімділігінің
крите рийле рі болып та была ды:
1) қа ржы тұра қтылығының коэффицие нті;
2) ре нта бе льдік;
3) ме ншікті қа ра жа ттың а йна лымдылығы;
Қа ржы тұра қтылығын өлше удің құра мы ке ле сіні қа мтиды:
Кток 

өлше у

Кк
.
МК

ҚК – е се п бе рудің соңғы күнінде гі бухга лте рлік ба ла нс бойынша қа рыз
ка пита л;
МК – осы күнге а рна лға н ме ншікті ка пита л.
Өзін-өзі қа ржыла ндыру коэффицие нті = МК / ҚК ≈ 1,5 (60% / 40%).
БК – бе ре ше к коэффицие нті, ұсынылып отырға н мәні (60% / 40%). Ол
қа рыз және ме ншікті ка пита лда р а ра сында ғы а ра қа тына сты көрсе те ді.
Көрсе ткіштің ұсынылып отырға н мәні 60/40. Қа рыз және ме ншікті
қа ра жа тта рдың бе лгілі бір күнде гі а ра қа тына сы көрсе тілге н.
Қа ржы тәуе лсіздігі коэффицие нті 

МК
.
ВБ

БВ – бухга лте рлік ба ла нстың ва люта сы. Ұсынылып отырға н мәні 0,5те к көп не ме се 50%-да н жоға ры.
Тұра қты экономика лық өсу коэффицие нті 

И тп
МК

.

ИТП – не гізгі ка пита лды қа ржыла ндыруға және
ба ғытта лға н инве стицияла нға н та за па йда ;
МК – ме ншікті ка пита лдың ке зе ңде гі орта ша құны.
Ме ншікті ка пита л құрылымының коэффицие нті

оға н са луға

= инве стициялық ка пита л / жина қта лға н па йда
Инве стициялық ка пита л = жа рғылық ка пита л + үсте ме ка пита л +
ма қса тты қа ржыла ндыру.
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Жина қта лға н па йда = ре зе рвтік ка пита л + бөлінбе ге н па йда .
Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе лдік көрсе ткіште рінің құра мы ке ле сі
көрсе ткіште рді қа мтиды:
ТП
 100% ;
МК
ТП
Акр 
 100% ;
АК
ТП
Т ап 
 100% .
ТАК
М кр 

МКП – ме ншікті ка пита лдың па йда лылығы;
ТП – е се птік ке зе ңде гі та за па йда ;
СК – ме ншікті ка пита лдың е се птік ке зе ңде гі орта ша құны;
А КР – а кционе рлік ка пита лдың па йда лылығы;
А Коқ – а кционе рлік ка пита лдың е се птік ке зе ңде гі орта ша құны;
ТА К – та за а ктивте рдің па йда лылығы, %-бе н;
ТА – та за а ктивте рдің е се птік ке зе ңде гі орта ша құны.
Ме ншікті ка пита лдың а йна лымдылығы күнде гі бір а йна лымның
а йна лымдылық коэффицие нтіме н және ұза қтығыме н көрсе тіле ді:
СТ
МК
СТ
АК ак 
АК
СТ
ТАак 
ТА
К
МК аy 
МК ак
К
АК ау 
АК АК
К
ТАау 
ТАак
МК ак 

МКА К, А КА К, ТКА К – ме ншікті ка пита лдың, а кционе рлік ка пита лдың,
та за а ктивте рдің а йна лымдылық коэффицие нті;
МКА Ұ, А КА Ұ, ТА А Ұ – ме ншікті ка пита лдың, а кционе рлік ка пита лдың,
күнде гі та за а ктивте рдің бір а йна лымының ұза қтығы;
СТ – та уа рла рды на рықтық ба ға да са тқа нда түске н а қша ла й түсім;
К – е се птік ке зе ңде гі күнде р са ны, бір жылда – 360 күн, бір тоқса нда –
90 күн.
«Ме ншікті ка пита л» ка те гориясы
А Қ-ның «та за а ктивте рі»
түсінігіме н тығыз ба йла нысқа н. Қоға мның та за а ктивте рі жа рғылық
ка пита л ша ма сына н төме н болуы мүмкін е ме с:
Та за а ктивте р = е се пте уге қа былда нға н а ктивте р - ба ла нс па ссиві
бойынша мінде тте ме ле р.
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А ктивте р құра мына а йна лымна н тыс және а йна лым а ктивте рінің
сома сы кіре ді. Мінде тте ме ле р құра мына кіре тінде р: ма қса тты
қа ржыла ндыру, ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле р және қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле р. Бұл жа ғда йда ба ла нс а ктиві бойынша қа ржылық са лымда р
сома сында а кционе рле рде н са тып а лынға н ме ншікті а кцияла рдың
ба ла нстық құны е ске рілме йді.
Ке лтірілге н көрсе ткіште р бірқа та р ке зе ңде р (тоқса н, жыл) бойынша
та лда на ды. Та лда у нәтиже ле рі ба сқа рушылық ше шімде рді қа былда у үшін
А Қ Ба сқа рма сына же ткізіле ді.

Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п.
«А лма с» А Қ жа рғылық ка пита лы 8 млн те ңге ге те ң. Ол А Қ-ның
не гізгі қа ра жа тына н да , сонда й-а қ ме ншікті а кцияла рды са туда н түске н
қа ра жа тта н да тұра ды. Өндірісті ке ңе йтуді жүзе ге а сыру үшін және
а лынуы мүмкін кре дитке ба йла нысты әр а кцияның номина л құны 20 те ңге
бола тын 100 000 да на қосымша а кция шыға ру ұйға рылды. Жылжыма йтын
мүлік на рығында ғы жа ғымды өзге рісте рдің нәтиже сінде , мүлік қа йта
ба ға ла нға нна н ке йін А Қ-ның өндірістік а уда нда рының құны 1 300 000
те ңге ге өсті, а л құра л-жа бдықта рдың құны, ке рісінше , оның са па сының
е скіруі нәтиже сінде 200 000 те ңге ге түсті. Эмиссия жүргізілге нне н ке йін,
қор на рығына кәсіби де лда лда рды та ртудың нәтиже сінде А Қ әр а кцияға
номина л құнына н тыс 10 те ңге де н а лды. Де лда лдың комиссиясы номина л
құнына н тыс та быста н 10%-ды құра йды. Осы ке зе ңде бөлінбе ге н
па йда ның көле мі 10 млн те ңге ні құра йды. Ма ма нда ндырылға н өне ркәсіп
ке ше нінің құрылысына ме мле ке ттік та псырыс а луға ба йла нысты Ұлттық
инве стициялық қор осы мінде тте трді жүзе ге а сыру үшін «А лма с» А Қ
шотына бюдже тте н бөлінге н қа ржыда н 15 млн те ңге ні а уда рды. Жоға рыда
ке лтірілге н мәліме тте рді па йда ла на отырып, «А лма с» А Қ ме ншікті
ка пита лының көле мін а нықта ңызда р.
№2 е се п.
«Жа лын» А Қ ме ншікті ка пита лы 2010 жылдың ба сында 29 млн те ңге ні
құра ды. «Жа лын» А Қ өрт сөндіргіште р да йында йтын ғима ра тта ры ме н
же р те лімде рінің құны 2010 жылдың ба сында 3,5 млн те ңге ні, құра лжа бдықта р құны 6 млн те ңге ні құра йды, а л қа лға н а йна лымна н тыс
а ктивте рге 2,5 млн те ңге де н ке ле ді. 2010 жылдың а яғында қа йта ба ға ла у
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нәтиже сінде А Қ ғима ра тта ры ме н же р те лімде рінің құны 40%-ға түссе ,
ке рісінше , құра л-жа бдықта рдың құны 20%-ға өске ндігі а нықта лды. А л
а йна лымна н тыс ба сқа а ктивте рдің құны 2,7 млн те ңге ге де йін көте рілге н.
А Қ ме ншікті ка пита лының ба сқа да эле ме нтте рінің құны өзге рге н жоқ.
2009 жылдың ба с ке зінде кәсіпорын 5 млн те ңге көле мінде ұза қ ме рзімді
кре дит а лу үшін кре дит ке лісімша ртын жа са ды. 2010 жылдың соңында
па йызда рды е се пте ге нде төле уге а рна лға н борыштың не гізгі сома сы 3
млн те ңге ні құра ды. 2010 жылдың 7 қа ңта рында үш жылға төле у күні әр
а йдың тоғызына ке ле тін 250 000 те ңге көле мінде гі а йлық лизингтік төле мі
ба р лизингтік ке лісімша рт жа са лды. Осы мәліме тте рге сүйе не отырып,
ме ншікті не гізгі ка пита лдың мөлше рін, та за а йна лым ка пита лының
көле мін және оңта йла ндыру коэффицие нтінің мәнін а нықта ңызда р.
№3 е се п.
Төсе к-орын жа бдықта рын шыға ра тын «Жиhа з» кәсіпорнының ба ла нс
бойынша а ктивте рі 2010 жылдың ба с ке зінде 50 млн те ңге ні құра ды. 2010
жылдың а яғында а ктивте р 55 млн те ңге ні құра ды. Болжа мға сәйке с,
а ктивте р ба бының мөлше рі 2011 жылы 20 млн те ңге ге өсуі ке ре к.
Ме ншікті ка пита л құны 10 млн те ңге , 2010 жылдың соңында ғы қа йта
ба ға ла у нәтиже сінде оның құны 12 млн те ңге ні құра ды. Өндірілге н
өнімде рді са туда н түске н а қша ла й түсім 2010 жылы 20 млн те ңге де н 25
млн те ңге ге де йін өзге рді. 2010 жылғы па йда 2,5 млн те ңге ге өсті, а л оның
ба ста пқы мәні 2010 жылдың ба с ке зінде 5 млн те ңге ні құра ға н бола тын.
Ме ншікті қа ржы ре сурста рының мөлше рі 2010 жылы 10 млн те ңге ге же тті.
Па йда ме н ме ншікті ка пита лдың және а ктивте р ме н са ту көле мінің өсу
қа рқыны а ра қа тына сының оңта йлылығын а нықта ңызда р.
№4 е се п.
Үй жа нуа рла рына же м-шөп өндіре тін «Нұра й» А Қ 2010 жылдың 1тоқса нында 88 млн те ңге ге өнім са тты. Өнім өндіруге ке тке н шығын 55
млн те ңге ні құра ды. Соныме н қа та р А Қ қа ржы қызме тін жүргізуде н 11 млн
те ңге көле мінде та быс та пты. А мортиза циялық а уда рымда рдың көле мі
2010 жылдың 1-тоқса нында 33 млн те ңге болды. Өндірісті а ры қа ра й
да мыту және ұста п тұру үшін қа же т жа лпы сома 2010 жылдың 2тоқса нында 99 млн те ңге ні құра ды. А кционе рлік Қоға мның МҚР-дың ішкі
көзде рін та ртуды қа же тсінуін а нықта ңызда р.
№5 е се п.
2010 жылдың 1-тоқса нында «Жиhа з» А Қ 10 млн те ңге та за па йда
а лды, 2-тоқса нда а та лмыш көрсе ткіш 12 млн те ңге ні құра ды, 3-тоқса нда
та за па йда ның мөлше рі 15 млн те ңге ге же тті, 4-тоқса нда оның де ңге йі 12
млн те ңге ге де йін түсті. 1 және 3-тоқса нда а кционе рле рге төле нге н
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дивиде ндте р мөлше рі та за па йда ның 5%-ын, 2-тоқса нда 6%-ын, 4-тоқса нда
7%-ын құра ды. Бірінші жа рты жылда ме ншікті ка пита лдың орта ша құны
50 475 000 те ңге ге те ң болды, 2010 жылдың е кінші жа рты жылында 65 млн
те ңге ге де йін көте рілді. «Жиhа з» А Қ МҚР-ды қа лыпта стыру са яса тының
тиімділігін ба ға ла ңызда р. Тұра қты экономика лық да му (ТЭД)
коэффицие нтін па йда ла на отырып, 2010 жылы па йда ла нылға н ме ншікті
ка пита лдың құнын е се пте ңізде р.
№6 е се п.
«Жиhа з» А Қ ме ншікті ка пита лының орта ша көле мі 2010 жылы 45 млн
те ңге ні құра ды. «Жиhа з» А Қ 2010 жылғы та за па йда сының көле мі 30 млн
те ңге . Бөлінбе ге н па йда ға ба ғытта лға н үле стің көле мі 70%-ды құра йды,
а кционе рле рге сәйке сінше , та за па йда мөлше ріне н 30% төле не ді де п
ше шілді. Қосымша инве стицияла рға ба йла нысты, 2011 жылы а та лмыш
мәнді 25%-ға де йін төме нде ту жоспа рла нып отыр. 2010 және 2011
жылда рда ғы ме ншікті ка пита лдың құнын а нықта ңызда р.
№7 е се п.
А йна шыға ра тын «А не ль» А Қ өзінің өндірісін ұлға йту ма қса тында
Жа понияда н жа ңа жа бдықта р са тып а луды ұйға рды. А та лмыш
кәсіпорынды
қа ржыла ндыруды
кәдімгі
а кцияла рдың
қосымша
эмиссиясының 25%-ыме н және а ртықшылықты а кцияла рдың қосымша
эмиссиясының 25%-ыме н қа мта ма сыз е тілуі тиіс. Сол үшін номина лы 1000
те ңге кәдімгі а кцияла рдың 200 да на сын шыға ру ұйға рылды. Бір кәдімгі
а кцияға ке ле тін дивиде ндте р мөлше рі 2010 жылы бір а кцияға 50 те ңге ні
құра ды. Әрі қа ра й дивиде ндте р төле мін 5%-ға а рттыру жоспа рла нып отыр.
Эмиссияға ке тке н шығында р кәдімгі а кцияла рдың эмиссияла ры а рқылы
та ртылға н ка пита лда н 7%-ды құра йды. Сонда й-а қ, номина лы 1000 те ңге
а ртықшылықты а кцияла рдың 200 да на сын шыға ру ұйға рылды. Төле нуі
қа ра стырылып отырға н а ртықшылықты а кцияла р бойынша дивиде ндте р
сома сы 25 млн те ңге ні құра йды. А ртықшылықты а кцияла рдың қосымша
эмиссиясына ке тке н шығында р а ртықшылықты а кцияла рдың қосымша
эмиссияла ры а рқылы та ртылға н ка пита л сома сының 8%-ын құра йды.
Кәдімгі және а ртықшылықты а кцияла рдың қосымша эмиссияла рын жүргізу
нәтиже сінде а лынға н қосымша ка пита л құнын а нықта ңызда р.
№8 е се п.
Жа рық бе ре тін а спа пта р шыға ра тын «Сәуле » А Қ 2010 жылы 75 млн
те ңге көле мінде а қша ла й түсім а лды. Өндіріске ке тке н шығында р,
па йыздық төле мде р ме н са лықта р е се пте лге нне н ке йін, та за па йда ның
көле мі 25 млн те ңге ні құра ды. 2010 жылы ме ншікті ка пита л құны орта
е се ппе н 20 млн те ңге ні құра ды, оның 12 млн те ңге сі а кционе рлік
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ка пита лға тие сілі. Тірке лге н а ктивте рдің орта ша мөлше рі 2010 жылы 15
млн те ңге ні құра ды. Жоға рыда ке лтірілге н мәліме тте рді па йда ла на және
2010 жылдың е се птік ке зе ңін е се пке а ла отырып, «Сәуле » А Қ ме ншікті
ка пита лының
а йна лымдылығы
және
па йда лылығы
көрсе ткішін
е се пте ңізде р.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Ме ншікті ка пита лдың құра мы ме н құрылымына сипа тта ма
бе ріңіз.
2.
Ме ншікті ка пита лды қа лыпта стыру са яса тын сипа тта ңыз.
3.
Ме ншікті ка пита лдың же ке ле ге н эле ме нтте рін ба ға ла ңыз.
4.
Ме ншікті ка пита лдың құнын қа ла й а нықта уға бола ды?
5.
Ме ншікті ка пита лдың тиімділігін өлше у крите рийін
сипа тта ңыз.
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10-та ра у. Корпора цияның қа рыз ка пита лы
10.1. Қа рыз ка пита лының құра мы және оны облига циялық
қа рызда р ныса нында қа лыпта стыру
10.2. Қа рыз ка пита лын ба сқа руда
қа ржы тұтқа сының
(ле ве риджінің) нәтиже сін па йда ла ну
10.3.Корпора цияның қа рыз ка пита лын кре дитте р ныса нында
қа лыпта стыру
10.1. Қа рыз ка пита лының құра мы және оны облига циялық
қа рызда р ныса нында қа лыпта стыру
Корпора цияның қа рыз ка пита лының құра мына :
 Қысқа ме рзімді кре дитте р ме н қа рызда р;
 Ұза қ ме рзімді кре дитте р ме н қа рызда р;
 Та ртылға н қа ра жа т ныса нында ғы кре диторлық бе ре ше к кіре ді.
Қысқа ме рзімді кре дитте р ме н қа рызда р а йна лымда ғы а ктивте рді
жа бу көзі болып та была ды.
Кре диторлық бе ре ше к көп жа ғда йда экономика да ғы төле нбе ге н
төле мде рдің се бе бі бола тын же ткізушіле рдің па йызсыз кре диті ре тінде
қа ра стырыла ды.
Кре дит және қа рыз ныса нында та ртылға н ұза қ ме рзімді ка пита л
а йна лымна н тыс а ктивте рді қа ржыла ндыруға жұмса ла ды. Бұл а ктивте рге
са тып а лу ме н құрылысқа үлке н шығын жұмса уды та ла п е те тін не гізгі
қа ра жа т, мүліктік ке ше нде р ме н ба сқа да объе ктіле р жа та ды.
Ба нктік кре диттің құны қа рыз а лушының борышты өте уге қызме т
көрсе ту бойынша не гізгі шығыста рын құра йтын па йыздық ста вка ның
(кре диттің ба ға сы) не гізінде а нықта ла ды. А та лмыш ста вка ба ға ла у
ба рысында бірқа та р на қтыла ула рды та ла п е те ді, ол қа рыз а лушының
ба сқа да шығында рының мөлше ріне н ұлға йтылуы тиіс. Біра қ ол қа рыз
а лушының та ртылға н кре дитте р бойынша на қты шығыста рын көрсе ту
ма қса тында қа рыз ка пита л құнына қа тысты бұл жа ғда йла рды е ске ре
отырып, па йда ға са лына тын са лық па йызына н (корпора цияның та быс
са лығы) а за йтылуы тиіс.
БК

К



ПМ 1  СМ 
,
1  БК ШД

мұнда : БКҚК – ба нктік кре дит ныса нында та ртылға н қа рыз ка пита лдың
құны;
ПМ – ба нктік кре дит үшін па йыздық мөлше рле ме ;
СМ – па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рле ме сі, бірлік үле сі;
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БКШД – қа рыз а лушының ба нктік кре дитте р та ртуда оның
сома сында ғы шығыста р де ңге йі, бірлік үле сі.
Ба нктік кре дитті та рту са яса ты ке ле сі не гізгі са тыла рда н
(қа да мда рда н) тұра ды:
1.
Та ртыла тын ба нктік кре дитті па йда ла ну ма қса тын а нықта у.
2.
Қысқа ме рзімді және ұза қ ме рзімді кре дит а ра сында ғы
а ра қа тына сты ба ға ла у (қа рыз ка пита лын та ртудың ба ла ма лы
ныса нда рын: комме рциялық кре дитте рді, ба нктік е ме с қа рызда рды және
т.б. е ске ре отырып).
3.
Комме рциялық ба нкте рді – қа рыз а лушының әле уе тті
кре диторла рын зе ртте у және ба ға ла у. Мұнда й ба ға ла у қа рыз а лушыға
а рна лға н ба нктің кре диттік са яса тының та ртымдылығы бойынша
жүргізіле ді.
4.
Әртүрлі ба нкте рде гі кре дитте рдің же ке ле ге н түрле рін ықтима л
та ртудың та ла пта рын са лыстыру.
Кре дитор ба нкті та ңда у тура лы сұра қты ше шу үшін ке ле сі
фа кторла рды е ске руі ке ре к:
 Ба нктің
жа лпы
сипа тта ма сы:
құрылта йшыла р
құра мы,
ұйымда стырушылық-құқықтық ныса н, ба нктың не сие ка пита лында ғы
ма қса ты ме н са яса ты, оның клие нтте рінің континге нті және т.б.
 Ба нктің соңғы жылда ғы қызме т нәтиже сі: ме ншікті ка пита л мөлше рі,
қа ржы на рығында ғы ұста нымда р, қа ржылық тұра қтылық және т.б.
Қа рыз а лушы үшін ке ле сі па ра ме трле р ма ңызды:
 е се п а йырысу опе ра цияла рын жүзе ге а сыру жылда мдығы;
 қымба т е ме с кре дитте рді а лу мүмкіндігі;
 е се п а йырысу, ва люта лық және а рна йы шотта рды а шу шығында рын
а за йту;
 өз ка пита лын тиімді са лу мүмкіндігі және т.б.
Жа ғда йла рдың ша ғын тізімінің өзі қызме т көрсе туге а рна лға н ба нкті
та ңда удың ықтима л нұсқа ла рының көп түрлілігін сипа тта йды. Ба нктің
се німділігі және қа ржылық тұра қтылығы тура лы түсінікті ол жа рияла ға н
бірқа та р жылда р бойынша е се птілікте н және онда ке лтірілге н
көрсе ткіште рді өзге кре диттік ұйымда рме н са лыстыруда н а луға бола ды.
Қоға м бе лгіле нге н мүліктің ке піліме н қа мта ма сыз е тілге н
облига цияла рды, оға н үшінші тұлға ла р ұсынға н қа мта ма сыз е ту ке піліне
облига цияла рды, қа мта ма сыз е тусіз облига цияла рды шыға руға құқылы.
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Соңғы жа ғда йла рда ола рды орна ла стыруға қоға м қызме тінің үшінші
жылына н е рте е ме с ме рзімде және осы уа қытқа де йін е кі жылдық
ба ла нста рды тиісті түрде бе кіту ша ртында рұқса т бе ріле ді.
Облига цияла р а та улы не ме се та ла п е тілме лі болып бөліне ді. А та улы
облига цияла рды орна ла стыру ке зінде қоға м ола рдың ие ле нушіле рінің
тізбе сін жүргізуге мінде тті. Қоға м ола рдың ие ле нушіле рінің өтініші
бойынша облига цияла рды ме рзіміне н бұрын өте у мүмкіндігін қа ра стыруға
құқылы. Осы ора йда облига цияла рды орна ла стыру тура лы ше шімде өте у
құны ме н ме рзімі а нықта луы тиіс, сол ме рзіміне н ба ста п ола р ме рзіміне н
бұрын өте уге ұсынылуы мүмкін.
Е ге р бе лгіле нге н са на тта ғы және түрде гі жа рияла нға н а кцияла р са ны
осы са на тта ғы және типте гі а кцияла р са нына н төме н болса , ола рды са тып
а лу құқығын ұқса с ба ға лы қа ға зда р (облига цияла р) ұсына ды, қоға м оның
а кцияла рына а йырба ста ла тын облига цияла рды орна ла стыра а лма йды.
Соныме н қа та р, облига ция – бұл эмите нт та ра пына н са лма қты
инве стициялық са яса ттың а нықта луын та ла п е те тін тәуе ке лдік борыштық
мінде тте ме .
Қор
на рығында
облига циялық
за е мның
та бысты
болма йтындығы тура лы ықтима лдық ба р, өйтке ні эмиссияның мұқият
да йында лға н проспе ктісі эмите нт ұсынға н та ла пта рда ғы облига цияла рдың
толық орна ла стырылуына ке пілдік бе рме йді.
Бухга лте рлік е се пте облига циялық за е мда рды орна ла стыруме н
ба йла нысқа н шығында р төме нде гіле рде н тұра ды:
 төле нуі тиіс облига цияла р бойынша па йыз, дисконт;
 қа ржылық де лда лға (а нде рра йте рге ) комиссиялық сыйа қы;
 борыштық мінде тте ме ле рді шыға ру және орна ла стыру бойынша
қосымша шығында р (мыса лы, көшіру-көбе йту жұмыста рын жүзе ге а сыру,
са лықта р ме н а лымда рды төле у, са ра пта ма ла рды жүргізу, ба йла ныс
қызме тте рі а қысын төле у және т.б.).
Облига циялық қа рызда рды орна ла стыру ұза қ ме рзімді қа рыз
ка пита лды та ртудың бір ныса ны болып та была ды. Облига цияла р
шыға рудың оңта йлы нұсқа сын та ңда у а йта рлықта й күрде лі пробле ма .
Се бе бі, ба рлық шыға рылға н облига цияла рдың а та улы құны қоға мның
жа рғылық ка пита лының мөлше ріне н а сып түспе уі ке ре к. Корпора циялық
облига цияла р:
1)
ка пита лды а қша түрінде
экономика ның әртүрлі са ла ла ры
а ра сында шоғырла ндыруға және қа йта бөлуге ;
2) инве сторла рдың па йыздық та быс а луын және борыштың не гізгі
сома сын қа йта руын қа мта ма сыз е туге мүмкіндік бе ре ді.
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Орна ла стырылға н қа рыздық мінде тте ме ле р бойынша е се п бе ру
ке зе ңінде бе ре ше к облига цияла ры эмиссиясының проспе ктісіне сәйке с
төле нуі тиіс па йызда рды е ске ре отырып көрсе тіле ді. Орна ла стырылға н
облига цияла р бойынша а кционе рлік қоға м – эмите нт шыға рылға н және
са тылға н за е мдық мінде тте ме ле рдің номина лды құнын кре диттік бе ре ше к
ре тінде а йқында йды. Па йызда р ныса нында облига цияла р бойынша
та бысты е се пте ге н ке зде эмите нт ола р бойынша е се п бе ру ке зе ңінің
а яғында ғы төле нуі тиіс па йызды е ске ре отырып, са тылға н қа рыздық
мінде тте ме ле р бойынша кре диторлық бе ре ше кті көрсе те ді.
Облига ция түрінде та ртылға н қа рыз ка пита лдың құны купондық па йыз
мөлше рле ме сі не гізінде ба ға ла на ды. Е ге р облига цияла р ба сқа ша ртпе н
са тылса , онда өте у ке зінде төле нге н дисконттың сома сы ба ға ла у не гізі
бола ды.
Бірінші жа ғда йда ба ға ла у: ОҚК = КПМ (1 – ПСМ) /1 – ЭШД
формула сы бойынша жүзе ге а сырыла ды.
Мұнда : ОҚК – корпора ция облига цияла ры е се біне н та ртылға н қа рыз
ка пита лдың құны;
КПМ – облига цияла р бойынша купондық па йыздың мөлше рле ме сі;
ПСМ– па йда ға са лына тын са лық мөлше рле ме сі, бірлік үле сі;
ЭШД – жа лпы эмиссияға қа тысты эмиссиялық шығында рдың де ңге йі,
бірлік үле сі.
Е кінші жа ғда йда облига циялық қа рыз құнының е се бі:
ОҚК = Д х 100% / (ОА Қ – Д) (1 – ЭШД), формула сыме н а нықта ла ды.
Мұнда : ОҚК – облига ция ныса нында ғы қа рыз ка пита лдың құны, %;
Д – дисконттың орта ша сома сы, те ңге облига циясы бойынша %;
ОА Қ – облига цияның а та улы құны, те ңге .
Облига цияла рды шыға ру а рқылы за е мдық ка пита лды та рту
а кционе рлік қоға мға ке ле сі а ртықшылықта рды қа мта ма сыз е те ді:
1. Облига цияла р эмиссиясы қоға мды ба сқа ру ісін ба қыла уда н
а йырма йды (а кцияла рды шыға ру жа ғда йында );
2. Облига цияла р па йызда р бойынша са лыстырма лы түрде жоға ры е ме с
қа ржылық мінде тте ме ле р ке зінде шыға рылуы мүмкін (ба нктік кре дит үшін
па йыз мөлше рле ме ле ріме н не ме се а кцияла р бойынша дивиде нтте рме н
са лыстырға нда ), өйтке ні ола р қоға мның мүлкіме н қа мта ма сыз е тілге н
және па йызда рды төле уде ба сымдыққа ие (са лық са луға де йін па йда
е се біне н).
3. Облига цияла р инве сторла рға а рна лға н тәуе ке лдің а з де ңге йі
са лда рына н, а кцияла рме н са лыстырға нда , та ра лудың ке ң мүмкіндігін
ие ле не ді.
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4. Корпора тивтік облига цияла р ке ң та ра лу құқығына ие , ол ка пита лды
ұза қ ме рзімге (5-10 жыл) та ртуды қа мта ма сыз е те ді, ол ірі ма сшта бты
инве стициялық жоба ла рды жүзе ге а сыру үшін е дәуір қа ржылық
ре сурста рды жұмылдыруға мүмкіндік бе ре ді.
5. Корпора тивтік облига цияла р ба ға лы қа ға зда рдың өзге түрле ріме н
са лыстырға нда қор на рығында өте тұра қты болып ке ле ді. Облига цияла р
ба ға мы а кцияла р ба ға мыме н са лыстырға нда , қа ржы на рығында ғы іске рлік
жа ғда йы на ша рла ға н ке зде төме нде ме йді. А кцияла р ба ға лы қа ға зда р
на рығында ғы конъюнктура өзге рісіне өте се зімта л.
6. Облига цияла р
эмиссиясы
проспе ктісін
да йында у
және
облига цияла рды а йна лымға шыға ру проце сінде әле уе тті инве сторла р
ола рдың са па сы ме н се німділігі мәсе ле ле ріне ба сты на за р а уда ра ды;
облига цияла рдың жоға ры инве стициялық та ртымдылығы ола р бойынша
төле м па йзда рының өте төме н е ке ндігін білдіре ді, сәйке сінше , за е мдық
ка пита лды та ртудың эмите нт-корпора ция үшін өте тиімді ша рты.
Соныме н қа та р, облига цияла р эмиссиясының а кционе рлік қоға мға
а рна лға н ке ле сі жа ғымсыз са лда ры ба р:
 Облига цияла р жа рғылық ка пита лды қа лыпта стыру және а қша ла й
қа ра жа тта рдың уа қытша же ткіліксіздігін жа бу үшін шыға рылуы мүмкін.
Оны қысқа ме рзімді ба нктік не ме се комме рциялық кре дитті а рттыру
е се біне н өте у қола йлы.
 Облига цияла р
эмиссиясы
көбіне се
эмите нттің
қосымша
шығында рыме н ба йла нысқа н және а қша ла й қа ра жа тта рды та ртудың ұза қ
ме рзімін та ла п е те ді; үлке н сома ға облига цияла рды орна ла стыруды
кре диттік ре йтингте жоға ры де ңге йі ба р та ныма л а кционе рлік қоға мда р
ға на жүргізе а ла ды.
 А кционе рлік қоға мның облига цияла рды өте у ке зінде па йызда рды
және борыштың не гізгі сома сын де р ке зінде өте у үшін қа ржылық
жа уа пке ршілігі де ңге йі өте жоға ры, өйтке ні төле мде рді ұза қ ме рзімге
ке шіктіру ке зінде осы сома ла рды өндіріп а лу ба нкроттық рәсімде у а рқылы
жүзе ге а сырыла ды;
 Қа ржы на рығында ғы конъюнктура ның өзге рісі нәтиже сінде
облига цияла рды шыға рға нна н ке йін не сие па йызының орта ша
мөлше рле ме сі облига циялық за е м бойынша төле мде рдің бе лгіле нге н
па йызыме н са лыстырға нда е дәуір төме н.
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Қа зіргі за ма нғы қа за қста ндық қа ржы на рығы жа ғда йында
облига цияла р
эмиссиясы
ірі
ма сшта бты
инве стициялық
және
иннова циялық жоба ла рды жүзе ге а сыруы жа ғда йында мұна йга з ке ше ні,
эне рге тика , ба йла ныс, та ма қ өне ркәсібі, са уда және ша руа шылықтың өзге
са ла ла рында ғы жоға ры ре нта бе льді а кционе рлік компа нияла р үшін тиімді.
Осында й жоба ла рды қа ржыла ндыру үшін а ра ла с әдісті қолда ну, яғни ұза қ
ме рзімді за е мдық ка пита лме н қа та р, на қты инве стицияла рдың жа лпы
көле мінің, ке м де ге нде 40-50% көле мінде гі корпора цияла рдың ме ншікті
қа ржысын
па йда ла ну
тиімді.
Корпора тивтік облига цияла р на рығын да мыту экономика ның на қты
се кторына ша руа шылық жүргізе тін субъе ктіле рдің е ркін а қша
қа ра жа тта ры е се біне н ға на е ме с, сонда й-а қ ха лықтың жина қ а қша ла ры
е се біне н қосымша қа ржы ре сурста рын та ртуға мүмкіндік бе ре ді.
А за ма тта рдың – қор на рығына қа тысушыла рдың ба сым бөлігі да мыға н
на рықтық экономика сы ба р е лде рге (А ҚШ, Ұлыбрита ния, Жа пония және
т.б.) тән және а қша ла й қа ра жа тта рдың өзінің дәстүрлі түріне н
(а за ма тта рдың жина қ а қша ла ры, қолма -қол а қша , ба нктік де позитте р
және т.б.) эмиссиялық ба ға лы қа ға зда р ныса нына түрле нуін көрсе те ді.
Мұнда й те нде нция а қша ка пита лының көп бөлігінің инве сторла рдың ке ң
орта сына қолже тімді ба ға лы қа ға зда рға а йна луына се птігін тигізе ді.
Қа ржы на рығының кәсіби қа тысушыла рына ба ға лы қа ға зда рдың жа ңа
түрле рін (корпора тивтік облига цияла р) шыға ру және а йна лымға жібе ру
ола рдың қызме ті үшін қосымша мүмкіндікте рді ұсына ды.
10.2. Қа рыз ка пита лын ба сқа руда
(ле ве риджінің) нәтиже сін па йда ла ну

қа ржы

тұтқа сының

Е ге р корпора ция қа рыз ка пита лды па йда ла на тын болса , онда
ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі ба нктік ка пита лды та рту е се біне н
а ртуы мүмкін. Қа ржылық ме не джме нт те ориясында ме ншікті ка пита л
ре нта бе льділігінің
мұнда й а ртуы қа ржы тұтқа сының нәтиже сі де п
а та ла ды.
Е кі а кционе рлік қоға м мыса лында МКР-ін е се пте у үшін бе рілге н
ба ста пқы де ре кте р:
Көрсе ткіште р
1.
А ктивте рдің
ре нта бе льділігі
2. Ба ла нстың па ссиві млн
те ңге , соның ішінде
2.1. ме ншікті ка пита л
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№1 А Қ
20%

№2 А Қ
20%

60 млн

60 млн

60 млн

30 млн

2.2. қа рыз ка пита л
Ба ла нс а ктиві
Бухга лте рлік па йда

60 млн
12 млн

30 млн
60 млн
12 млн

60 млн х 20% = 12 млн па йда .
Осы па ра ме трдің сипа тта ма сына көшпе с бұрын, «а ктивте р
ре нта бе льділігі» түсінігі не ме н а нықта ла тындығын а нықта йық ( ):
Мұнда ғы,
- бухга лте рлік па йда (са лықса лға нға де йін);
А – е се п а йырысу ке зе ңінде гі а ктивте рдің (мүліктің) орта ша
құны.
А ктивте рдің ре нта бе льділігі – корпора цияның өте ма ңызды
көрсе ткіші, оның қа ржылық-ша руа шылық қызме тінде гі бола ша қ
та быста рының ке пілі.
Мыса л ре тінде а ктивте рдің ре нта бе льділігінің бірде й де ңге йі ба р е кі
а кционе рлік қоға мды қа ра стыра йық.
Ба ла нс па ссивінің әртүрлі құрылымында ғы е кі А Қ а ра сында ғы
а йырма шылық. Е ркін экономика лық а йма қта бола тұра А Қ-ның е ке уі де
па йда ға са лына тын са лықты төле ме йді де лік, онда №1- А Қ ме ншікті
ка пита л е се біне н ға на 12 млн те ңге па йда а ла ды. МКР = 12 млн / 60 млн =
20%. Біра қ №2 А Қ па йызда рдың орта ша е се п а йырысу мөлше рле ме сіне
ба йла нысты (ПОЕ М) па йда ның тура сол сома сына н бе ре ше к бойынша
па йызда рды төле уі тиіс. ПОЕ М – 15%, бұл қа ржы шығында ры 4,5 млн
құра йды (30 млн х 15% = 4,5 млн те ңге ). МҚР (ме ншікті қа ра жа т
ре нта бе льдігі) 25%-ға (7,5 млн/30 млн) те ң болса , ба сқа шығыста рдың
орнын толтыруға 7,5 млн те ңге қа ла ды (12 млн – 4,5 млн). Осыла йша , 20%
а ктивте рдің бірде й ре нта бе льдігінде
ба ла нс па ссивінің ба сқа
құрылымының нәтиже сінде а лынға н ме ншікті ка пита л та быстылығында
а йырма шылық бола ды. Бұл 25% - 20% =5% а йырма шылық қа ржы
тұтқа сының нәтиже сі де п а та ла ды. ҚТН – бұл кре диттің а қылы
болға ндығына қа ра ма ста н оны па йда ла нудың нәтиже сінде а лынға н МҚРның үсте лімі.
Е кі А Қ бойынша па йда ға са лына тын са лықты е се пте ге нде гі МҚР-ның
е се бі
Көрсе ткіште р
Бухга лте рлік па йда
Қа ржы
шығында ры
(кре дит үшін %-бе н)
А ғымда ғы нәтиже

№1- А Қ
12 млн
-

№2- А Қ
12 млн
4,5 млн

12 млн

7,5 млн

150

1,8 млн
Па йда ға
са лына тын
са лықтың сома сы (15%)
10,2 млн
Та за па йда
Ме ншікті қа ра жа ттың 10,2 млн/60 млн =17%
ре нта бе льділігі

1,12млн
6,375 млн
6,375 млн/30
21,25%

млн

=

Ке лтірілге н мыса лда н көрге німізде й, па йда ға са лына тын са лық
төле мін е ске рге ннің өзінде ба ла нс па ссивінің ба сқа құрылымының
е се біне н №2-А Қ-ның МҚР-сы №1- А Қ-ға қа ра ға нда , 4,25%-ға (21,25%17%) жоға ры.
Қорытынды: №1 - А Қ те к өзінің ме ншікті ка пита лын па йда ла нып,
оның ре нта бе льділігін а ктивте р та быстылығының ша ма ме н е кіде н үшіне
ше кте йді. №2- А Қ кре дит та рта отырып, ба ла нс па ссивінде гі ме ншікті
және қа рыз қа ра жа тта р а ра сында ғы а ра қа тына сқа және кре диттің
па йыздық мөлше рле ме сінің (ПОЕ М) мөлше ріне ба йла нысты МҚР а рта ды
(түсе ді). ҚТН-ның МҚР-ға тигізе тін әсе рін қа ра стыра отырып, А Қ
кре диттің және па йда ға са лына тын са лықтың па йызын төле у үшін
қа ра жа т же те тінде й а ктивте р ре нта бе льділігін
қа ра стыруы қа же т
е ке ндігін а йта ке тке н дұрыс.
Кре дит үшін төле не тін ПОЕ М-ы (па йыздың орта ша е се птік
мөлше рле ме сі) төме нде гіде й а нықта ла ды:
ПОЕМ 

ККШ
,
 КК

мұнда : КҚШ – е се п а йырысу ке зе ңінде гі ба рлық өте лге н кре дитте р
бойынша на қты қа ржы шығында ры;
∑ҚҚ – е се п а йырысу ке зе ңінде та ртылға н қа рыз қа ра жа ттың жа лпы
сома сы.
Осыла йша , ҚТН-ін е се пте уге а рна лға н жа лпы формула :
ҚТН =(1 – ПСМ) х (А р – ПОЕ М) х ҚҚ : МҚ,
мұнда : ПСМ – па йда ға са лына тын са лық мөлше рле ме сі, бірлік үле сі;
А р – а ктивтің ре нта бе льдігі, %;
ҚҚ – қа рыз қа ра жа т;
МҚ – ме ншікті қа ра жа т.
ҚТН де ңге йіне әсе р е те тін фа кторла р:
1) па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рле ме сін а за йту не ме се А ЭА да жұмыс жа са й жүріп па йда ға са лына тын са лықты төле ме у мүмкіндігінде
көріне тін са лық са лу де ңге йі;
2)
А р>ПОЕ М
жа ғда йында
оң
ҚТН-ін
қа лыпта стыра тын
диффе ре нциа л фа ктордың оң мәні қа нша лықты жоға ры болса , ҚТН де
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сонша лықты ма ңыздыра қ бола ды. Ке лтірілге н мыса лда №2- А Қ бойынша
а та лмыш көрсе ткіш 4,25%-ға те ң, бұл же рде ол қа ржы тұтқа сы әсе рінің
күшін сипа тта йды;
3) бе ре ше к коэффицие нті = қа рыз ка пита л : ме ншікті ка пита л.
Қа ржы тұтқа сының ықпа л е ту күшін сипа тта йды.
Біздің мыса лымызда №2- А Қ үшін бұл коэффицие нт ұсынылға н 0,67
мәнінде (40%/60%) 1-ге те ң (50%-де 50%). Бе ре ше к коэффицие нті ҚТН-нің
үш құра мда с бөлігін: са лық түзе туі, яғни 0,85, диффе ре нциа л және
бе ре ше к коэффицие нтін біріктіріп, диффе ре нциа лдың оң және те ріс мәнін
өлше йтін мультиплика тор болды және көрсе ткіш мәнін а лды:
ҚТН = (1 – 0,15) х (21,25% – 15%) х 30 млн : 30 млн = 5,31%.
Экономисте рдің ба сым көпшілігі са лық төле мін өте п, ме ншікті
қа ра жа ттың қа ла ға н қа йта рымын қа мта ма сыз е тке н ке зде ҚТН а ктивте р
па йда лылығының 1/3-1/2 де ңге йіне те ң болуы ке ре к де п са на йды. Кре дит
үшін төле не тін па йыздың ше кті мөлше рле ме сі қа нда й болуы тиіс де ге н
сұра ққа ҚТН жа уа п бе рме йтінін а йта ке тке н жөн. Бұл корпора цияға ода н
жоға ры де ңге йде ба нкпе н кре диттік ке лісімша рт жа са су тиімсіз бола тын
кре диттік мөлше рле ме . Па йыздың а та лмыш мөлше рле ме сін кре диттік
ке лісімша ртта са қта у корпора цияға ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділік
де ңге йін өзге ртпе уге мүмкіндік бе ре ді.
Ше кті па йыздық мөлше рле ме нің көле мі мына формула бойынша
а нықта ла ды:
П КС  К ЕС


 ЌК  ТП о
ТП  
ЌК


ЌК




 100%

мұнда : ПКМ – па йыздың ше кті кре диттік мөлше рле ме сі;
Е М – ҚР ҰБ е се птік мөлше рле ме сі;
МҚК – ме ншікті қа ра жа т көзде рі (ме ншікті ка пита л);
ҚК – қа рыз қа ра жа т көзде рі (қа рыз ка пита л);
ТПо – корпора цияның кре дит па йда ла нба ға н ке зде гі ба зистік ша ртта р
не гізінде гі та за па йда сы;
ТП – е се п а йырысу ке зе ңінде гі та за па йда (кре дит та рту ке зе ңінде гі).
10.3. Корпора цияның қа рыз ка пита лын кре дитте р ныса нында
қа лыпта стыру
Кре дит – бұл кре диттік ұйымның (ба нктің) қа рыз а лушыға кре диттік
ша рт бойынша қа ра стырылға н мөлше рде және та ла пта рда а қша бе руі, бұл
жа ғда йда қа рыз а лушы а лынға н сома ны және ол бойынша па йызда рды
төле уге мінде тте не ді. Кре дит ке зінде қа рыз бе руші ре тінде ба нк
(кре диттік ұйым) әре ке т е те ді, а л кре дит за ты ре тінде а қша ла й
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қа ра жа тта р а лына ды. Қа рыз а лушыла р ре тінде а ғымда ғы не ме се
инве стициялық қызме тті жүзе ге а сыру үшін қосымша а қша ла й
ре сурста рды қа же т е те тін ша руа шылық субъе ктіле рі әре ке т е те ді.
Қа мта ма сыз е ту тұрғысына н а лға нда кре дитте р - ба нктік (қа мта ма сыз
е тусіз) және қа мта ма сыз е туі ба р де п бөліне ді. Қа мта ма сыз е туі ба р
кре дитте р ке ле сі түрле рге бөліне ді: та уа р ке піліне , ве ксе льдік (ве ксе льді
са тып а лу не ме се ке пілге қою), қор (ба ға лы қа ға зда р ке піліне ),
ипоте ка лық (жылжыма йтын мүлік ке піліне ) және т.б.
Бе ре ше кті өте у сипа ты бойынша кре дитте р бір ре ттік төле мме н
не ме се уа қыты созылға н де п бөліне ді.
Қолда нылу са ла сына және қа рыз а лушы түрле ріне қа тысты қа ржылық
кре диттің е кі түрі бола ды: ба нка ра лық кре дит (за е мшы ре тінде ба нк
әре ке т е те ді) және комме рциялық ма қса тта рға а рна лға н кре дит, ол
жа ғда йда за е мшы ре тінде кәсіпорын, се рікте стік, ша руа шылық е туші
қоға м және т.б. әре ке т е те ді.
Қа ржылық кре дит не гізіне н ба нкте рге бе ріле ді, де ге нме н ола р е ркін
а қша ла й қа ра жа тта ры ба р ұйымда рға (мыса лы, орта лық компа нияме н
Қа ржылық-өне ркәсіптік топтың қа тысушыла рына , ба с компа нияме н
е ншіле с а кционе рлік қоға мда рға және т.б.) да бе рілуі мүмкін.
Ба нкте рдің клие нтте рме н (қа рыз а лушыла рме н) кре диттік
қа тына ста рының не гізгі ке зе ңде ріне (са тыла рына ) жа та тында р:
 кре дит а лу тура лы өтінімді қа ра стыру және ба нк ма ма нда рының
ықтима л қа рыз а лушыме н же ке ба йла нысуы;
 ықтима л қа рыз а лушының кре диттік қа біле тін та лда у және өтінім
са па сын ба ға ла у;
 кре диттік ша ртты да йында у;
 кре дитті ре сімде у және кре диттік ша рт та ла пта рының орында луын
ба қыла у.
Әрбір са тыға же ке -же ке толығыра қ тоқта ла йық.
Бірінші са ты. Кре дитке өтінімді а лдын а ла қа ра стыруда н ке йінгі
бірінші са тыда оны әрі қа ра й зе ртте уді бола ша қ қа рыз а лушыме н
сұхба тта су ба рысында жүргізу ке ре к.
Кре диттік өтінімде кре диттік мәміле нің не гізгі па ра ме трле рі
бойынша мәліме тте р болуы тиіс:
 Кре диттің ма қса ты. Кре дит қа рыз а лушының жа рғылық ма қса тта рын
орында у үшін сұра тылып жа тқа ндығына көз же ткізу ке ре к. Ол бизне сжоспа рме н,
оның
се рікте сте ріме н
жа са лға н
ша ртта рме н
(ке лісімша ртта рме н) және өзге құжа тта рме н ра ста ла ды.
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 Сұра тыла тын кре дитке қа тысты өтінімді не гізде у іс-ша ра ны
(жоба ны) қа ржыла ндыруға клие нттің ме ншікті қа ржыла рының қа тысу
дәре же сін сипа тта йды.
 Бұл жа ғда йда кре дит сома сы клие нттің е се п а йырысу шотта ры
бойынша а йна лымда рыме н және оның ша руа шылық қызме тінің
көле мде ріме н (та уа рла рды, өнімді, жұмыста р ме н қызме тте рді са туда н
түске н та за түсім ша ма сыме н) са лыстырыла ды.
 Кре дитті өте у және ол бойынша па йызда рды төле у ме рзімде рінің
клие нттің мүмкіндікте ріне сәйке стігі ұсыныла тын кре дитті те хника лықэкономика лық не гізде у де ре кте ріме н, бизне с-жоспа рла рме н, кре диттік
қа тына ста рдың әре ке т е туі ке зе ңінде а қша ла й қа ра жа тта рдың е се п
а йырысу шотта рына түсу ке сте ле ріме н а нықта ла ды. Көп жа ғда йда
кре дитті өте у көзіне өнімді са туда н түске н түсім жа та ды. Сондықта н да
қа рыз а лушының қа ржылық жоспа рының (бюдже тінің) сәйке с
көрсе ткіште рі зе ртте ле ді. Бірінші са тыда оның се рікте сте рме н (оның
өнімде рін
тұтынушыла рме н
және
же ткізушіле рме н)
іске рлік
ба йла ныста рының сипа ты бе лгіле не ді, ол са туда н түске н түсімді болжа у
үшін ма ңызды. Е ге р қа рыз а лушы өз өнімінің бір-е кі са тып а лушысыме н
ірі ке лісімша ртты жа са са , онда ба нк тәуе ке лі жоға рыла йды. Е ге р кре дитті
өте у қа рыз а лушының а ктивте рін (жылжыма йтын мүлік, ба ға лы қа ға зда р
және т.б.) са ту е се біне н болжа нса , онда ола рды са туда н түске н түсімнің
сома сы ме н ме рзімде рінің кре дитті қа йта ру ме рзімі ме н сома сына
сәйке стігін зе ртте йді.
 Кре дит ме рзімін қа ра стыру ке зінде ба нкте р мына ға н сүйе не ді, яғни
не сие ме рзімі не ғұрлым ұза қ болса , болжа нба ға н жа ғда йла рға
ба йла нысты оны өте ме у тәуе ке лі соғұрлым жоға ры бола ды. Сондықта н да
за е мшы ба нкке борышты, соның ішінде па йыздық төле мде рді ме рзімінде
қа йта ра а лма йды.
 Қа мта ма сыз е ту – кре диттік мәміле нің ма ңызды эле ме нті. Кре дитті
қа мта ма сыз е ту ре тінде төме нде гіле р қолда ныла ды:
 клие нтке тие сілі мүлік ке пілі;
 кре дитті өте у үшін же ткілікті а қша ла й қа ра жа тта рды ие ле не тін
за ңды тұлға ла рдың ке пілдікте рі;
 за ңды тұлға ның ке пілге рлігі;
 ба нкке орна ла стырылға н қолма -қол рубльдік не ме се ва люта лық
де позитте р;
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 өтімді ба ға лы қа ға зда р;
 кре дитті өте ме ге ні үшін қа рыз а лушы жа уа пке ршілігін са қта ндыру;
 ба нктің кре дитті өте ме у тәуе ке лін са қта ндыруы;
 ба нк па йда сына қа рыз а лушының та ла пта ры ме н шотта рын үшінші
тұлға ла рға ше тте ту (це ссия).
Мүлік ке пілі жа лпы кәсіпорынға (ша руа шылық субъе ктісі), сонда й-а қ
оның же ке ле ге н а ктивте ріне (ма те риа лдық боса лқы қорла р, өнім,
та уа рла р және т.б.) ре сімде луі мүмкін.
Ке піл құқығы –
бұл қа рыз а лушының жылжыма лы және
жылжыма йтын мүлкіне за ттық ша ғым-та ла п не ме се е ге р де борышке р
ба нк а лдында ғы кре диті бойынша өз бе ре ше гін өте й а лма са , ке пілге
қойылға н мүлікті са туда н өте ма қыны а лу құқығына та ла п-ша ғым.
Ке пілдік – бұл ке пілге рдің ке пілдікті жа ғда й туында ға н ке зде
бе лгіле нге н сома ны борышке р үшін төле у мінде тте ме сі. Ке пілдік
(ке пілге рлікпе н са лыстырға нда ) ке пілдікті ха т болға ндықта н, кре диттік
ша ртты толықтыра тын құжа т болып е се пте лме йді.
Ке пілге рлік – бұл біржа қты мінде тте ме сі ба р ша рт, оның не гізінде
ке пілші қа рыз бе руші (ба нк) а лдында қа же тті жа ғда йда қа рыз а лушының
бе ре ше гін төле у мінде тте ме сін өз жа уа пке ршілігіне а ла ды. Ке пілге рлік
ша рты кре диттік ке лісімнің (ша рттың) толықтырушысы болып са на ла ды.
Ке пілге рлік не ме се ке пілдік ныса нында кре дитті қа мта ма сыз е ту қа рыз
а лушы а лынға н кре дит бойынша мінде тте ме ле рді бе лгіле нге н ме рзімде
өте ме ге н жа ғда йда , кре дитор-ба нктің ке пілшінің не ме се ке пілге рдің
шотта рына н бе лгіле нге н мөлше рде гі а қша ла й қа ра жа тта рды мінде тті
түрде а лу құқығын болжа йды.
Қа рыз а лушының кре дитті өте ме ге ні үшін жа уа пке ршілігін
са қта ндыру қа зіргі жа ғда йда са қта ндырудың же ткілікті түрде ке ң та ра ға н
ныса ны болып та была ды, де ге нме н ол са қта ндыру сыйа қысы е се біне н
кре дитке қа же тті шығында рын а рттыра ды. Ба нк
па йда сына
қа рыз
а лушының та ла пта ры ме н шотта рын үшінші тұлға ға ше тте ту (це ссия)
а рна йы ша ртпе н ре сімде ле ді. Ба нк са туда н түске н түсімді бе рілге н
кре дитті және ол бойынша па йызда рды төле у үшін па йда ла нуға құқылы.
Кре дитті қа мта ма сыз е ту ныса нда ры әрбір на қты жа ғда йда кре дит
бе ріле тін іс-ша ра ның сипа тын е ске ре отырып, а нықта ла ды.
Ке піл за ты ре тінде ве ксе льде р түрінде гі ба ға лы қа ға зда р а лынса ,
ба нкте р кре дитті қа мта ма сыз е ту ре тінде на қты та уа рлық өте мі ба р
ве ксе льді қа былда йды. Ұсынылға н ве ксе льде рді ба нкте р ола рдың
экономика лық және за ңды се німділігі, ба рлық де ре кте ме ле рдің дұрыс
толтырылуы, ве ксе льге қол қойға н тұлға ла рдың өкіле ттікте рі тұрғысына н
те ксе ре ді.
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Мына ны е ске ру ке ре к, яғни кре дитті бе ру тура лы ше шім қа мта ма сыз
е тудің та ртымдылығына е ме с, кре дитте ле тін іс-ша ра ның ма ңыздылығына
не гізде ле ді.
1. Кре дит бойынша па йызда рдың төле ну тәртібі оның ме рзіміне ,
қа мта ма сыз е тудің се німділігіне және не сие ка пита лы на рығында ғы
жа ғда йға ба йла нысты бола ды. Жа лпы е ре же ке ле сіде й: қысқа ме рзім үшін
төле м а қша на рығында қа лыпта сқа н мөлше рле ме бойынша , а л ұза қ
ме рзімді кре дитте р бойынша – ка пита л на рығының мөлше рле ме сі
бойынша а лына ды. Па йыздық мөлше рле ме ле р ба нктің қа рыз а лушыме н
кре диттік ша ртында бе лгіле не ді.
Тәжірибе де па йызда рды а лудың ке ле сі әдісте рі қолда ныла ды: па йыз
кре дитті а лу сәтінде ; кре дитті өте у сәтінде не ме се кре диттің бүкіл ме рзімі
ішінде те ң үле сте рме н ұста ла ды. Қа рыз а лушы қа рыз бе рушіге оныме н
төле нге н ба нктік комиссияны, кре дитті па йда ла нуме н ба йла нысқа н
те ле гра фтық және өзге шығында рды өте йді. Кре дит үшін па йызда р оны іс
жүзінде па йда ла ну сәтіне н ба ста п е се пте ле ді.
Па йызда р е кіге бөліне ді: кре дитті па йда ла ну ме рзімі ше гінде
бе лгіле не тін қа ра па йым па йызда р және ме рзімі өтке н кре дитте р бойынша
өндіріліп а лына тын жоға рыла тылға н па йызда р. Қа ра па йым және күрде лі
па йызда р бола ды. Қа ра па йым па йызда р кре дитті па йда ла ну ме рзімі үшін
бір ға на сома ға е се пте йді; күрде лі па йыз өтке н ке зе ңде е се пте лге н
па йызда рды е ске ре отырып е се пте ле ді. Кре дит үшін па йызда р де ге німіз ба нктің кре диттік қызме тте рі үшін төле м және ола р ба нктің та бысын
қа лыпта стыра ды.
Ке ліссөзде рді жүргізу ке зінде клие нт ре сми ра ста лға н құжа тты
ұсынуы тиіс, оның не гізінде қа рыз а лушы а тына н ке ліссөзде р жүргізуге
уәкіле тті (бір ре ттік не ме се өзге се німха ттың түпнұсқа сы). Сұхба тта су
ба рысында клие нт пе н ба нк кре диттік өтінімнің се німділігін және не сие
а лушының қа ржылық тұра қтылығын та ғы бір ре т те ксе ріп а луы тиіс. Е ге р
клие нт бұрын-соңды бұл ба нкпе н қа рым-қа тына с жа са ма ға н болса , онда
оның қызме т көрсе туші ба нкте н кре дитті не се бе пті сұра ма ға нын а нықта п
а лу ке ре к. Клие нтпе н сұхба тта сып болға н соң, ба нк оныме н ба йла нысты
жа лға стыру не ме се кре дит бе руде н ба с та рту сияқты е кі ше шімнің бірін
қа былда йды.
Кре дит бойынша тәуе ке лді ба ста пқы ке зе ңде -а қ а нықта п а лу ке ре к.
Е ге р ба нк клие нтке кре дит бе руде н ба с та ртса , оның ба с та ртуы дәйе кті
болуы тиіс. Е ге р ба нк оң ше шім қа былда са , онда ол кре дитті ұсыну
тура лы ше шімді әрі қа ра й қа ра стыру үшін қа нда й құжа тта р қа же т
е ке ндігі жөнінде клие нтті ха ба рда р е туі тиіс.
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Е кінші са тысы. Кре диттік проце стің е кінші са тысында ба нк қа рыз
а лушы кәсіпорын ба сшысына н ба нк ба сқа рма сы бе кітке н тізімге сәйке с,
құжа тта рдың толық па ке тін а ла ды. Бұл жа ғда йда , төме нде гіле рге
а йрықша на за р а уда рыла ды:
 жа рғылық ка пита лды қа лыпта стырудың толықтығы;
 кре дитор-ба нк а лдында ғы мінде тте ме ле рді орында у;
 да йын өнімді (қызме тті) са ту на рығыме н қа мта ма сыз е ту;
 кре дитте ле тін құндылықта р бойынша са тып а лушыме н ша ртта рдың,
ола рды са ту ша ртта рының және е се п а йырысу ныса нда рының болуы.
А қша ла й
қа ра жа тта рдың
та пшылығы
а ғымда ғы
қа ржылық
мінде тте ме ле р бойынша төле мде рдің кідіртілуін көрсе те ді, ол қа рыз
а лушы кәсіпорын ба ла нсының тиімділігін төме нде те ді.
Өтімді қа ржыла рдың же ткіліксіздігінің не гізгі се бе пте рі:
- өтке н жылда рдың және е се п бе ру жылының шығында ры;
- ма те риа лдық боса лқы қорла рдың а рза нда уы;
- жина қта лға н қа ржыла ндыру көзіне н а са тын күрде лі шығында р;
- ұза қ
ме рзімді
инве стицияла рға
а ртық
са лымда р
(өзге
кәсіпорында рдың жа рғылық ка пита лда ры және т.б.).
- Соныме н қа та р, ба нк шотта рында ғы а қша ла й қа ра жа тта рдың а ртық
көле мі инфляция әсе ріне н ола рдың құнсызда нуына а лып ке ле ді, ол
за е мшы-кәсіпорын үшін тиімсіз.
А ртық өтімді а қша ның қа лыпта су се бе пте ріне төме нде гіле р жа та ды:
- ка пита л са лымда рының көле мін ке ңе йтусіз, па йда ның жина қта луы;
- не гізгі құра лда рды тиісті түрде а лма стырусыз, а мортиза циялық
а уда рымда рды жина қта у және т.б.
Қа рыз а лушыда қа же тті өтімді а қша ның болуы төме нде гіле рге
тәуе лді бола ды:
- кәсіпорынның ша руа шылық қызме тінің көле міне (өндіріс пе н са ту
көле мі не ғұрлым үлке н болса , ма те риа лдық-өндірістік шығында р да
солғұрлым жоға ры бола ды);
- өне ркәсіп са ла ла рына және комме рциялық қызме т са ла ла рына (өнім
ме н қызме тке де ге н сұра ныс және са тып а лушыла рда н қа ржының түсу
жылда мдығы);
- өндірістік циклдың ұза қтығына , ол а яқта лма ға н өндірістің
ша ма сында көрініс та ба ды;
- кәсіпорын жұмысының ма усымдылығына ;
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- жа лпы на рықтық конъюнктура ның жа й-күйіне (та уа рла р ме н
қызме тте рге де ге н сұра ныс пе н ұсыныс), объе ктивті және субъе ктивті
сипа тта ғы өзге фа кторла рға .
Не сие а лушының кре диттік қа біле тін ба ға ла у үшін өтімділік
коэффицие нтте ріме н қа та р, ба рлық а ктивте рдің, а йна лымдық а ктивте рдің
және ме ншікті ка пита лдың а йна лымдылығы ме н өтімділігі көрсе ткіште рі
қолда ныла ды.
Кре диттік же ліні а шу кре диттің е ң көп сома сы тура лы ша ртты
жа са уме н өрне кте ле ді, оны қа рыз а лушы ке лісілге н ме рзім ішінде және
кре дитте удің бе лгіле нге н та ла пта рды са қта уы ке зінде па йда ла нуға
құқылы. Кре диттік же лі ме рзімі ішінде
не сие а лушы қосымша
ке ліссөзде рсіз және рәсімде усіз, ке з ке лге н сәтте кре дитті ба нкте н а ла
а ла ды. Біра қ та ба нк қа рыз а лушының қа ржылық жа ғда йының ма ңызды
түрде на ша рла уы ке зінде ке зе кті кре дитті клие нтке ұсынуда н ба с та ртуға
құқылы. Клие нт ша рттың әре ке т е ту ме рзімі ішінде кре диттік же лі
бойынша кре дитте у лимитін қа йта қа ра стыру өтініміме н ба нкке ха ба рла са
а ла ды. Кре диттік же лі тұра қты қа ржылық жа ғда йы ба р және жоға ры
іске рлік бе де лі ба р не сие а лушыла рға а шыла ды.
Бірінші кла сты қа рыз а лушы
үшін а рна йы не сие шоты –
контокорре нт а шыла ды. Бұл – бірыңға й а ктивті-па ссивті шот, онда ба нктің
клие нтпе н ба рлық опе ра цияла ры е ске ріле ді. Контокорре нтте , бір
жа ғына н, ба нк кре диті және клие нттің та псырма сы бойынша шотта ғы
ба рлық төле мде р, е кінші жа ғына н – клие нтте н ба нкке са тула рда н,
са лымда рда н, де биторлық бе ре ше кте н және т.б. ке ліп түске н түсімне н
түске н қа ржыла р көрсе тіле ді. Контокорре нт не сие шотының а ғымда ғы
шотыме н үйле сімін көрсе те ді және оның де бе ттік және кре диттік қа лдығы
ба р. Мұнда й кре дитте у а қша ла й қа ра жа тта рды шотта ғы а қша ның е ркін
қа лдығы ше гінде ға на е ме с, сонда й-а қ ба нк кре диті е се біне н жүзе ге
а сыруға мүмкіндік бе ре ді, ол клие нттің тұра қты төле м қа біле ттілігін
қа мта ма сыз е те ді.
Клие нтте рді кре дитте у қа ра па йым ша ртта рда , яғни қа мта ма сыз
е тудің тиісті ныса нда ры болға н ке зде жүзе ге а сыра ды. Па йыздық
мөлше рле ме ле р қа мта ма сыз е тудің түріне , кре дитке де ге н сұра нысқа ,
Қа за қста нның Ұлттық ба нкінің е се птік мөлше рле ме сіне және т.б. тәуе лді
бола ды.
Үшінші кла сты қа рыз а лушыла рға кре дитті ұсыну ба нк үшін не гізгі
борыш сома сы және па йызда р бойынша төле м жа са ма у қа упіме н
ба йла нысқа н. Е ге р ба нк үшінші кла сты қа рыз а лушы кре дит бе ру ше шімін
қа былда са , онда кре дит мөлше рі клие нттің жа рғылық ка пита лы
ша ма сына н а спа уы тиіс. Кре дит үшін па йыздық мөлше рле ме е кінші
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сыныпты қа рыз а лушыла рме н са лыстырға нда , өте жоға ры де ңге йде
бе лгіле не ді. Е ге р кре дит клие нтке оның қа ржылық жа ғда йы
на ша рла ға нна н бұрыныра қ бе рілсе ,
онда ба нк кәсіпорынды
ба нкроттықта н са қта ндыру үшін жа ғымсыз жа ғда йдың се бе пте рі ме н
та ла пта рын зе ртте уге құқылы. Клие нттің төле м қа біле ттілігін ма ңызды
түрде жа қса рту мүмкін е ме с болға н жа ғда йда , ба нк оны әрі қа ра й
кре дитте уді тоқта туға және бұрын бе рілге н кре дитте рді өндіріп а луға
кірісуге , сонда й-а қ за ңна ма да бе лгіле нге н тәртіпте ке пілге қойылға н
мүлікке өндіріп а луды қолда нуға құқылы. Ба нк кре диттік ша рт бойынша
мінде тте ме ле рді орында ма йтын борышке рге қа тысты оның төле м
қа біле тсіздігі (ба нкроттығы) тура лы іс қозға у өтінішіме н төре лік сотқа
жүгінуге құқылы.
Үшінші са тысы. Үшінші са тыда кре диттік ша рттың да йында луын
жүзе ге а сыра ды. Қолда ныста ғы кре диттік ре сурста рды е ске ре отырып,
не сие ні бе ру мүмкіндігін бе лгіле й отырып, ба нк ма ма нда ры клие нтпе н
кре диттік ша ртты да йында йды. Кре диттік ша ртты ба нктік не сие ша рты
де п а та йды. Кре диттік ша рт жа зба ша түрде жа са луы тиіс, әйтпе е ол
жа ра мсыз бола ды. Кре диттік ша рттың та ла пта ры ба нк жүргізе тін
кре диттік са яса тқа ; кре диттік ре сурста рдың ба р-жоқтығы ме н құнына ;
ме мле ке ттің қа ржылық және а қша -не сие тұжырымда ма сына ; на қты ісша ра ны (жоба ны) кре дитте удің тәуе ке лі ме н та быстылығы дәре же ле рінің
а ра қа тына сына ба йла нысты бола ды.
Кре диттік ша ртта ке ле сіле рді бе лгіле йді: кре диттің ма қса ты, сома сы
және бе рілу тәртібі, па йыздық мөлше рле ме , та ра пта рдың өза ра
мінде тте ме ле рі, кре дитте у ба рысында ғы ба нктің қа да ға ла у функциясы
және ба сқа да та ла пта р.
Кре диттік ша ртты кре диттің ма қса тты па йда ла нылуына ба йла нысты
са ра ла п жүзе ге а сыра ды:
 бір ре ттік кре диттік мәміле ле р;
 а рна йы не сие лік шотта р бойынша кре дитте у;
 боса лқы қорла рды және ма усымдық шығында рды кре дитте у;
 онкольды кре дит (та ла п е тілме лі қа рыз) – ба нктің а лға шқы та ла бы
бойынша өте ле ді. Оны та уа рдың және өтімді ба ға лы қа ға зда р ке піліне
бе ре ді.
Кре дитті өте у а рна йы а ғымда ғы шотқа ке ліп түске н а қша е се біне н
не ме се ке пілді са ту а рқылы осы шотта н жүзе ге а сыра ды. Онкольды
кре дитті өте у тура лы қа рыз а лушыны е ске рту 2-7 күн бұрын жүзе ге
а сырыла ды. Ол бойынша па йыздық мөлше рле ме ме рзімді кре дитте рме н
са лыстырға нда не гізіне н төме н бола ды. Қа йта ру ме рзімі және қа мта ма сыз
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е ту са па сы тұрғысына н онкольды кре дит ба нк ба ла нсы а ктивінің ка сса лық
қолма -қол а қша да н ке йінгі өтімді ба бы болып та была ды.
Кре диттік ша ртта рдың үлгі ныса нда рын Ұлттық Ба нкінің
ұсыныста рын е ске ре отырып, ба нкте рдің өзде рі жа са йды, ол
комме рциялық ба нк ба сқа рма сының Кре дитте у тура лы е ре же ні бе кітуіне н
көрініс та ба ды. Кре дитік ша ртта рды көбіне се қосымша ке лісімде рме н
на қтыла йды. Қа рыз а лушы тура лы мәліме тте рді жа лпыла у үшін ба ла нстық
е се пті қоса бе ру а рқылы не сие за е мшысына е се птік ка рточка ны жа са у
ұсыныла ды.
Төртінші са тысы. Кре дитті а лу үшін қа рыз а лушы кре дитор-ба нкке
ке ле сі құжа тта рды ұсынуы тиіс:
 не сие ні а лу үшін өтініш-қолда уха т;
 құрылта йшылық құжа тта рдың нота риуспе н ра ста лға н көшірме ле рі;
 қолдың және мөрдің үлгіле рі ба р нота риуспе н ра ста лға н ка рточка ;
 кре дитке де ге н сұра ныстың те хника лық-экономика лық не гізде ме сі
(ТЭН);
 қа рыз а лушының кре диттік қа біле тін а нықта у үшін соңғы е се п бе ру
күнінде гі бухга лте рлік ба ла нс;
 бюдже тпе н е се п а йырысудың жа й-күйі тура лы са лық орга нына н
а нықта ма ;
 осы ба нкте қа былда нға н ныса н бойынша кре диттік ша рттың жоба сы;
 ке піл ша рты, ке пілге рлік ша рты, ке пілге р ұйымна н (ба нкте н, ірі
компа нияда н және т.б.) ке пілдік ха т, кре дитті өте ме у жа ғда йына қа рыз
а лушының жа уа пке ршілгін са қта ндыру тура лы ша рт және т.б.
 бе лгіле нге н ме рзімге сәйке с кре дитті өте у тура лы же де л
мінде тте ме -та псырма ;
 өзге ба нкте рде н а лынға н қа рызда ры тура лы а нықта ма ;
Ба рлық ұсынылға н құжа тта р мұқият те ксе ріле ді және та лда на ды.
Кре дитті бе ру тура лы мәсе ле ні ше шке н соң, ба нк ма ма ны қа рыз
а лушының кре диттік құжа тна ма сын, соның ішінде ұсынылға н құжа тта р
ме н е се пте уле рді қа лыпта стыра ды. Ша рт бойынша кре дитті бе рудің
та ла пта ры ме н тәртібіне сәйке с, ба нктің кре диттік бөлімі кре дитті бе ру
тура лы өкімді опе ра циялық бөлімге а рна п рәсімде йді. Кре диттің ма қса тты
сипа тын қа мта ма сыз е ту және көзде лге н мәміле ні жүзе ге а сыру үшін оны,
е ре же бойынша , кре дитте ле тін та уа рлық-ма те риа лдық құндылықта р,
жұмыста р ме н көрсе тілге н қызме тте р үшін е се п а йрысу құжа тта ры
бойынша төле м жа са уға жібе ре ді.
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Кре дитті өте у бір ре т не ме се бөлше кте п жүзе ге а сырыла ды. Бір
ре ттік төле м ке зінде кре дит бойынша бүкіл бе ре ше кті ме рзімді
мінде тте ме ле рге сәйке с, төле м күні туында ға н күнне н ке шіктірме й төле у
ке ре к. Кре дитті бөлше кте п өте у ке зінде ме рзімді мінде тте ме ле рді оның
әрбір на қты бөлігі үшін рәсімде уге бола ды. Төле м ме рзімі туында ға н күні
кре дитті және ол бойынша па йызда рды өте у кре диттік ша ртқа сәйке с,
борышке рдің мінде тте ме ле рі бойынша оның е се п а йырысу шотына н
қа ржыла рды шыға ру а рқылы жүзе ге а сырыла ды. Клие нт ба нкпе н ке лісе
отырып, кре дитті толығыме н не ме се ішіна ра ме рзіміне н бұрын өте уге
құқылы.
Кре дитті және ол бойынша па йызда рды борышке рдің е се п а йырысу
шотында ғы а қша ла й қа ра жа тта рдың жоқтығы са лда рына н өте ме ге н
жа ғда йда , ба нк қолда ныста ғы за ңна ма ға сәйке с, кре дитті қа мта ма сыз
е тудің ныса нда рын е ске ре отырып, бе ре ше кті өндіріп а луға ұсына ды.
А қша ла й кре дитте рдің:
1) инве стициялық са лық кре диті;
2) са лық кре диті;
3) қа ржы кре диті;
4) комме рциялық кре дит түрле рі ба р.
Пра ктика да қа ржы кре диті, яғни қа рыз а лушыға кре дит а рқылы
тіке ле й а қша ла й қа ра жа т бе ру ке ң та ра ға н. Кре дит бе рге н ке зде қа рыз
а лушының бухга лте рлік ба ла нсы бойынша оның кре дит төле уге
қа біле ттілігі ба ға ла на ды және ол:
1) құқыққа қа біле ттілік;
2) қа ржы орнықтылығы;
3) төле м қа біле ттілігі;
4) кәсіпорын мүлкін па йда ла нудың тиімділігі көрсе ткіште рі не гізінде
жүзе ге а сырыла ды.
Құқыққа
қа біле ттілік де ге німіз – ме мле ке ттің Қа за қста н
Ре спублика сының А за ма ттық Коде ксінде
қа ра стырылға н за ңды
тұлға ла рдың құқылы және жа уа пты болу қа біле ттігін мойында уы.
Қа ржы орнықтылығы ка пита л құрылымын, яғни ба ла нстың а ктивте рі
ме н па ссивте рін та лда у а рқылы ба ға ла на ды.
Орнықтылық коэффицие нті қа ржы орнықтылығының е ң ма ңызды
көрсе ткіші:
ҚОК = МК : ВБ > 0,5 (не ме се 50%).
Төле м қа біле ттілігі ба ла нс өтімділігіме н, яғни а ктивте рді ме йлінше
те зіре к а қша ла й қа ра жа тқа а йна лдыру мүмкіндігіме н сипа тта ла ды.
Пра ктика да ке ле сі коэффицие нтте р па йда ла ныла ды:
А бсолютті өтімділік коэффицие нті = А Қ + ҚҚЖ : ҚМ;
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті = А Қ + ҚҚЖ + ДБ : ҚМ;
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Жа лпы өтімділік коэффицие нті = А Қ + ҚҚЖ + ДБ +Қ : ҚМ.
Мұнда : А Қ – ка сса ла рда ғы, ба нкте рде гі е се п а йырысу, ва люта лық
және а рна йы шотта рда ғы а қша ла й қа ра жа т;
ҚҚЖ – қысқа ме рзімді қа ржы жұмса лымда ры;
ДБ – де биторлық бе ре ше к;
Қ – ма те риа лдық-өндірістік қорла р;
ҚМ – қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р.
Осы көрсе ткіште р ме н ола рды ба ға ла у не гізінде қа рыз а лушының
кре дит төле уге қа біле ттілігінің сыныбы а нықта ла ды. Кре дит төле уге
қа біле ттіліктің сипа тта ма ла ры бойынша ба нкте р клие нтте рді 3-5 сыныпқа
бөле ді. Кре дит төле уге қа біле ттіліктің сыныбын а нықта у не гізінде
ре йтингтік көрсе ткіште р де ңге йі жа тыр.
Орта ша ша ма де ңге йінде гі ре йтингтік коэффицие нтте р қа рыз
а лушыны е кінші сыныпқа , орта ша да н жоға рыла рды біріншіге , орта ша да н
төме нде рді үшінші сыныпқа жа тқызу үшін не гіз болып та была ды. Кре дит
төле уге жа лпы қа біле ттілік ба лме н бе ріле ді. Ол кре дит төле уге
қа біле ттілік сыныбында әрбір көрсе ткіш бойынша жүргізілге н ре йтингтің
жа лпы сома сы болып та была ды.
Бірінші сыныптың ба лы 100 бе н 150 а ра лығында ;
Е кінші сыныптың ба лы 151 ме н 250 а ра лығында ;
Үшінші сыныптың ба лы 251-де н жоға ры бола ды.
Өтімділік және қа ржы тәуе лсіздігі коэффицие нтте рінің мөлше ріне
ба йла нысты қа рыз а лушыны үш сыныпқа бөлуге бола ды:
Сынып
1
>0,2

Коэффицие нт
А бсолютті өтімділік

2
0,15 –
0,20

А ғымда ғы өтімділік

>0,8

3
<0,1
5

–

<0,5

1 ,- 2
0,50 –

<1,0
<0,5

0,5
0,8

Жа лпы өтімділік
Қа ржы орнықтылығы

>2
>0,60
0,60

0

Кре дит төле уге қа біле ттілік сыныбын ба ға ла у үшін бухга лте рлік
ба ла нста н өтімділік де ңге йі бойынша а йна лым а ктивте рі топта стырылға н
көшірме ні бе ре міз:
Көрсе ткіште р
І сыныпты «а қша ла й қа ра жа т» өтімді қа ра жа ты
ІІ сыныпты «де биторла рме н е се п а йырысу»
өтімді қа ра жа ты
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мың те ңге
7000
20 500

ІІІ сыныпты «қорла р» өтімді қа ра жа ты
Қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р
Ба ла нс ва люта сы
Ме ншікті ка пита л

22 600
48 100
124 900
68 700

Кре диттік қа біле ттілік кла сын ба ға ла у үшін өтімділік дәре же сі
бойынша а йна лымдық а ктивте р топта ма сы ба р соңғы е се п бе ру күнінде гі
қа рыз а лушының бухга лте рлік ба ла нсына н үзінді көшірме ні ке лтіре йік.
Жоға рыда ғы ке сте ге сәйке с, не гізгі қа ржылық коэффицие нтте рді
а нықта йық:
;
;
Жікте ме бойынша (6.4-ке сте ) за е мшы төме нде гіле рге жа та ды:
Үшінші кла сқа –
Е кінші кла сқа бойынша ;
Е кінші кла сқа бойынша ;
Е кінші кла сқа бойынша .
Әрі қа ра й за е мшы ре йтингін а нықта ймыз (6.6-ке сте )
Осыла йша , осы не сие лік қа рыз а лушы кре диттік қа біле ті бойынша
е кінші кла сқа жа та ды. Сондықта н да ба нк оға н қа ра па йым тәртіпте кре дит
бе руге құқылы.
Кре диттік қа біле ті бойынша әр кла ста ғы кәсіпорында рме н ба нкте р
өзінің кре диттік қа тына ста рын әрқа ла й ұйымда стыра ды. Мыса лы, бірінші
кла ста ғы қа рыз а лушыла рға ола р кре диттік же лі а ша а ла ды,
контокорре нтті шот бойынша кре дитте й а ла ды, төме нде тілге н па йыздық
мөлше рле ме ні а ла отырып, қа мта ма сыз е тусіз бла нкілік кре дитте рді бір
ре ттік тәртіпте бе ре а ла ды.
А бсолютті өтімділік коэффицие нті = 7000 : 48100 = 0,146.
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті = 7000 + 20500 : 48 100 = 0,572.
Жа лпы өтімділік коэффицие нті = 7000 + 20500 +22600 : 48100 = 1,04.
Қа ржы орнықтылығы коэффицие нті = 68700 : 124900 = 0,55.
Ке сте де гі сыныпта ма сы бойынша , қа рыз а лушы а бсолютті өтімділік
(0,146) коэффицие нті бойынша үшінші сыныпқа , а ғымда ғы, жа лпы
өтімділік (1,04) және қа ржы орнықтылығы (0,55) коэффицие нтте рі
бойынша е кінші сыныпқа жа тқызылуы мүмкін.
Коэффицие нт

Сынып

Ба нк
мәліме тте рі Ба лда р
бойынша
сома сы
көрсе ткіште р
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А бсолютті өтімділік
А ғымда ғы өтімділік
Жа лпы өтімділік
Қа ржы орнықтылығы
Ба рлығы:

ре йтингі
30
30
20
20
100

3
2
2
2
-

90
60
40
40
230

Осыла йша , біріншіде н, а та лмыш қа рыз а лушы кре дит төле уге
қа біле ттіліктің е кінші сыныбына жа та ды, сондықта н ба нк қа лыпты
тәртіпке сәйке с ке ле тін қа мта ма сыз е ту болға н жа ғда йда кре дит бе руге
құқылы. Па йыздық мөлше рле ме ле р қа мта ма сыз е ту, кре дитке сұра ныс
және ҰБ е се птік мөлше рле ме ле рдің түрле ріне ба йла нысты. Е кіншіде н,
бірінші сыныптың қа рыз а лушыла рына ба нк кре диттік же лісін а ша ды және
кре дитте у контокорре нтік шот бойынша жүргізіле тін бола ды. Бұл шотта ғы бос қа ра жа т ше гінде ға на е ме с, соныме н қа та р тұра қты төле м
қа біле ттілігін қа мта ма сыз е те тін ба нк кре дитінің е се біне н де а қша
опе ра цияла рын жүзе ге а сыруға мүмкіндік бе ре тін бірыңға й а ктив-па ссив
шоты. Үшіншіде н, үшінші сыныптың қа рыз а лушыла рына кре дит бе ру
па йыз бе н борыштың не гізгі сома сы бойынша төле ме у қа упіме н
ба йла нысты. Е ге р ба нк үшінші сыныптың қа рыз а лушысына кре дит бе руді
ше шсе , онда кре дит көле мі клие нттің жа рғылық ка пита лының мөлше ріне н
а спа уы тиіс.
Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п
Дәрі-дәрме к шыға ра тын «Шипа » кәсіпорны 2011 жылы инве стициялық
ма қса тта р үшін қа же тті қа ра жа тты ба нктік кре дит ныса нында та ртуды
ше шті. Ба нк кре дит бе руге ке лісіп отырға н мөлше рле ме 20%-ды құра йды.
Қа рыз а лушының жиынтық шығында рға қа тысты ба нкте рде н та ртқа н
кре дитте рінің шығыста р де ңге йі 10%-ды құра йды. «Шипа » кәсіпорнының
ба нктік кре дит ныса нында та ртқа н қа рыз ка пита лының құнын
а нықта ңызда р.
№2 е се п
«Шипа » кәсіпорнының ба сқа рма сы облига циялық қа рыз та рту а рқылы
өзінің жа ңа инве стициялық жоба сын қа ржыла ндырудың е кі ықтима л
нұсқа сын қа ра стырып жа тыр. Бірінші нұсқа бойынша 15% купоны ба р
а та улы құны 10 000 те ңге бола тын 10 000 купондық облига ция шыға рылуы
мүмкін. Бұға н эмиссия жүргізу үшін 5 млн те ңге шығын шыға ру қа же т.
Е кінші нұсқа а та улы құны 120 000 те ңге бола тын 10 000 дисконттық
облига цияны шыға руды жоспа рла п отыр, дисконтының де ңге йі 20 000
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те ңге . А та лмыш шыға рылымға эмиссия жүргізу бойынша шығында р
де ңге йі 7 млн те ңге ні құра йды. Та ртылға н қа рыз ка пита лдың құнына
ба йла нысты е ң қола йлы нұсқа қа йсысы е ке нін а нықта ңызда р.
№3 е се п
«Шипа » және «Бөбе к» корпора цияла ры а ктивте рінің көле мі 2011
жылы 100 млн те ңге ні құра ды. Е кі корпора ция а ктивте рінің па йда лылығы
да (ROE) бірде й, 25%. Біра қ ка пита л құрылымында а йта рлықта й
а йырма шылық ба р. «Шипа » корпора циясының 40% ка пита лын қа рыз
ка пита л құра йды, ол бойынша па йызда рдың орта ша е се птік мөлше рле ме сі
20%-ға те ң. Кәсіпорынның е ке уі де е ркін экономика лық а йма қта жұмыс
істе йді және па йда ға са лына тын са лықта н боса тылға н. Осы мәліме тте рді
па йда ла на отырып, «Шипа » корпора циясының қа ржы тұтқа сының көле мін
е се пте ңізде р.
№4 е се п
№3 е се пте бе рілге н де ре кте рді па йда ла на отырып, е ркін
экономика лық а йма қта орна ла спа ға н және сәйке сінше , па йда ға
са лына тын са лықта н боса тылма ға н кәсіпорынның қа ржы тұтқа сының
көле мін е се пте ңізде р. Па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рле ме сі КТСның 2011 жылғы мөлше рле ме сіне те ң және 15%-ды құра йды.
№5 е се п
«Бөбе к»-тің па ссивте р көле мі 2011 жылға 100 млн те ңге ні құра йды.
Ола рдың 50%-ы қа рыз, а л 50%-ы ме ншікті қа ра жа тқа ке ле ді. 2010 жылы
та за па йда ның мөлше рі 20 млн те ңге ні құра ды. 2011 жылы а йна лым
қа ра жа тының өсімін қа ржыла ндыру үшін қысқа ме рзімді кре дит та ртуға
ше шім қа былда нды. 2011 жылдың е се пте ріне сәйке с, а та лмыш қа ржы
та ртудың нәтиже сінде та за па йда ның көле мі 25 млн те ңге болды. Кре дит
та рту тура лы ше шім қа ңта р а йының ба сында қа былда нды. ҚР ҰБ қа йта
қа ржыла ндыру мөлше рле ме сі сол ке зде 90% бола тын. Жоға рыда
ке лтірілге н мәліме тте рді па йда ла на отырып, «Бөбе к» корпора циясының
ме ншікті ка пита л ре нта бе льділігі де ңге йін төме нде тпе сте н қысқа ме рзімді
кре дит ныса нында қа рыз қа ра жа т та рта а ла тын ше кті па йыздық
мөлше рле ме сінің көле мін а нықта ңызда р.
№6 е се п
Ке сте де е кі кәсіпорынның 2011 жылға а рна лға н бухга лте рлік ба ла нсы
бойынша бірне ше мәліме т бе рілге н. Осы мәліме тте рді, сонда й-а қ ба ла нс
өтімділігін сипа тта йтын коэффицие нтте рді па йда ла на отырып, а та лмыш
кәсіпорында рдың қа ржы орнықтылығы ме н төле м қа біле ттілігін
а нықта ңызда р. Ке ле сі мәліме тте рге сүйе не отырып, осы қа рыз
а лушыла рдың кре дит төле уге қа біле ттілік ре йтингін жа са ңызда р.
«Бөбе к»
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«Шипа »

Ка сса да ғы,
ба нктің
а рна йы,
ва люта лық,
е се п
а йырысу
е се пшотта рында ғы
а қша ла й қа ра жа т
Қысқа
ме рзімді
қа ржы са лымда ры
Де биторлық
бе ре ше к
Ма те риа лдықөндірістік
қоса лқы
қорла р
Қысқа
ме рзімді
мінде тте ме ле р
Ме ншікті ка пита л
Ба ла нс ва люта сы

5 млн те ңге

7,5 млн те ңге

12,5 млн те ңге

7,5 млн те ңге

15 млн те ңге

15 млн те ңге

10 млн те ңге

25 млн те ңге

50 млн те ңге

50 млн те ңге

150 млн те ңге
250 млн те ңге

175 млн те ңге
300 млн те ңге

Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Қа рыз ка пита лының құра мы және оны та ртудың құнын қа ла й
ба ға ла на тынын түсіндіріңіз?
2.
Облига циялық за ймда р ныса ны а рқылы қа рыз ка пита лын
қа лыпта стыру ре тін а шыңыз.
3.
Қа ржылық тұтқа ның нәтиже лігі және оны қа рыз ка пита лын
ба сқа руда қа ла й па йда ла нуға бола тындығын түсіндіріңіз.
4.
Не сие ныса нында корпора цияның қа рыз ка пита лын қа ла й
қа лыпта стыруға бола ды?
5.
Корпора цияның
төле мқа біле ттілігі
ме н
қа ржылық
орнықтылығын ба ға ла ңыз.
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11-та ра у. Корпора цияла р ка пита лының құны
11.1. Ка пита лды қа лыпта стырудың әдісте ме лік тәсілі
11.2. Ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құны
11.3. Ка пита л құрылымын оңта йла ндыру
11.1. Ка пита лды қа лыпта стырудың әдісте ме лік тәсілі
Корпора тивтік қа ржыла р тұрғысына н ка пита л оның қа лыпта суы ме н
па йда ла нылуына ба йла нысты корпора ция ме н ша руа шылықты жүргізу
субъе ктіле рі а ра сында туында йтын а қша ла й (қа ржылық) қа тына ста рды
көрсе те ді. Мұнда й а қша ла й қа ра жа тта р за ңды тұлға ре тінде гі корпора ция
және оның а кционе рле рі (инве сторла ры), кре диторла ры, же ткізушіле рі,
өнімді (қызме тте рді) са тып а лушыла р, қор на рығының институциона лды
қа тысушыла ры және ме мле ке т (са лықта р ме н а лымда рды бюдже ттік
жүйе ге төле у) а ра сында туында йды.
Ка пита лды қа лыпта стыру ме н па йда ла ну және оның құнын және
құрылымын ба сқа ру пробле ма ла рын Ре се йлік ға лым-экономисте р В. В.
Боча ров, В. Е . Ле онтье в, И. А . Бла нк, В. В. Кова ле в, Е . С. Стоянова , Т. В.
Те плова және т.б. зе ртте ді. Қа за қста ндық зе ртте ушіле р ішінде С. Ж.
Ынтықба е ва ның, В. Д. Ме льниковтың, А . К. Тұргұлова ның,
Г. Н.
Джа ксыбе кова ның жұмыста рын а та п өтуге бола ды.
Ка пита лды е нгізу нәтиже сінде не гізгі және а йна лым ка пита лы
қа лыпта са ды. Әре ке т е ту ба рысында не гізгі ка пита л а йна лымна н тыс
а ктивте р ныса нына , а л а йна лым ка пита лы – а йна лым а ктивте ріне
түрле не ді.
Экономика лық те орияда 4 фа ктор: ка пита л, же р, жұмысшы күші және
кәсіпке рлік қа біле тте р (ме не джме нт) а та п көрсе тіле ді. Жұмса у ныса нда ры
бойынша кәсіпке рлік және ссуда лық ка пита лы болып бөліне ді.
Кәсіпке рлік ка пита л – бұл па йда және ола рды ба сқа ру құқығын а лу
ма қса тында а қша ла й қа ра жа тты корпора цияның на қты (күрде лі қа ржы),
ма те риа лдық е ме с және қа ржы а ктивте ріне а ва нста у.
Ссуда лық ка пита лы – бұл ме рзімділік, қа йтымдылық, қа мта ма сыз
е тілушілік және а қылылық ша рты бойынша кре дитке бе рілге н а қша
ка пита лы. Ка пита л ба ға сы (құны) қа ржы ре сурста рының бе лгілі бір
сома сын та рту үшін қа нша а қша ла й қа ра жа т төле у ке ре ктігін білдіре ді.
Ме ншікті ка пита лдың ба ға сы – бұл а кционе рлік ка пита лға а рна лға н
а кцияла р бойынша дивиде ндте р сома сы не ме се са лым а қша ның үле стік
жа рна сы және сола рме н ба йла нысты шығыста р бойынша төле нге н
па йда ның сома сы.
Қа рыз ка пита лдың ба ға сы – кре дит не ме се облига циялық қа рызда р
үшін төле нге н па йызда рдың және сола рме н ба йла нысты шығында рдың
сома сы.
167

Та ртылға н ка пита лдың ба ға сы – кре диторлық бе ре ше ктің құны.
Ке лісімша ртта бе лгіле нге н ме рзімде не ме се 3 а йда н а ста м ме рзімде
төле нбе ге н кре диторлық бе ре ше к үшін са лына тын а йыппұл ықпа л
ша ра ла рының сома сы болып та была ды.
Осыла йша , ка пита л де ге німіз – корпора цияның қа ржы көзі, яғни та быс
әке ле тін ба ла нс па ссивте рі.
Ка пита л оның ме ншікте нушіле рінің а ғымда ғы және бола ша қ
ке зе ңде рде гі әл-а уқа тының көзі болып та была ды. Ка пита л –
корпора цияның (фирма ның) на рықтық құнының ба сты өлше уіші.
Бұл е ң а лдыме н та за а ктивте р көле мін а нықта йтын ме ншікті
ка пита лға қа тысты. Соныме н қа та р, қолда ныла тын ме ншікті ка пита л құны
қосымша па йда әке ле тін за е мдық ка пита лды та рту па ра ме трле рін
сипа тта йды.
Корпора ция қызме тінің өндірістік және комме рциялық қызме ті
тиімділігінің ма ңызды өлше уіші – бұл ка пита л дина мика сы. Ме ншікті
ка пита лдың өздігіне н өсу қа біле ті корпора цияның та за па йда сын
қа лыпта стырудың қола йлы де ңге йін, ме ншікті ка пита л е се біне н қа ржылық
те пе -те ңдікті қолда у қа біле тін сипа тта йды. Ме ншікті ка пита лдың оның
жа лпы көле мінде гі үле с са лма ғының төме нде уі қа ржыла ндырудың
сыртқы көзде ріне қа ржылық тәуе лсіздігін жоға лтуды куәла ндыра ды.
Тиістілігіне қа ра й корпора ция қа ржыла ры ме ншікті және қа рыз
ка пита л де п бөліне ді.
Са лық са лына тын па йда ның көле мін за ңды түрде ре тте у үшін
корпора цияның
өзін-өзі
қа ржыла ндыруында ғы
өзінің
же ткілікті
қа мта ма сыз е тілуі:
 а ктивте рді не гізгі және
а йна лым қа ра жа тына
жа тқызу
ше ка ра ла рының түрле нуіне ;
 не гізгі ма те риа лдық а ктивте рдің өте лімін е се пте у тәсілін
та ңда уға ;
 ма те риа лдық е ме с а ктивте рдің өте лімін ба ға ла у тәртібін та ңда уға ;
 ма те риа лдық-өндірістік қорла рды е се пте у әдісін та ңда уға ;
 күмәнды борышта р бойынша ре зе рв құру тәртібін та ңда уға
ба йла нысты.
А ктивте рді қа ржыла ндырудың не гізгі қа ғида ты – бұл корпора цияны
да мыту ке ле ше гінің е се бі. Ка пита лды қа лыпта стырудың а та лмыш
стра те гиясы қа рыз және та ртылға н қа ра жа тқа қа тысты жа ңа кәсіпорын
ме н а рна йы е се пте рді құру жөнінде гі жоба ла рды бизне с жоспа рла уға
ТЭН-ді (те хника лық-экономика лық не гізде у) е нгізуді білдіре ді. Қысқа
ме рзімді па ссивте р – бұл а йна лымдық а ктивте рме н жа была тын не ме се
жа ңа қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рдің туында уыме н өте ле тін
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мінде тте ме ле р. Ола рды не гізіне н қысқа ме рзім (бір жылда н а спа йтын
ме рзімде ) ішінде өте йді.
Ұза қ ме рзімді а ктивте р – бір жылда н а са тын ме рзім ішінде өте ле тін
мінде тте ме ле р. Мұнда й мінде тте ме ле рдің не гізгі түрле ріне ұза қ ме рзімді
кре дитте р ме н за е мда р жа та ды.
Ме ншікті ка пита л корпора цияның ме ншікті көзін қа мтиды және
ола рға жа та тында р: жа рғылық, үсте ме , ре зе рвтік ка пита лда р, өтке н
жылда рда ғы және е се п бе ру жылында ғы қа йта бөлінге н па йда . Бұл ба пта р
жиынтық түрде А Қ-ның та за а ктивте рін көрсе те ді.
Та лда ма лық
ма қса тта рда
ба ла нс
па ссивінде
ка пита л
мінде тте ме ле рді өте у ме рзімі бойынша :
 ұза қ ме рзімді па ссивте р;
 қысқа ме рзімді па ссивте р;
 ме ншікті ка пита л болып топта стырыла ды.
Қысқа ме рзімді па ссивте р – бұл а йна лымдық а ктивте рме н жа была тын
не ме се жа ңа қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рдің туында уыме н өте ле тін
мінде тте ме ле р. Ола рды не гізіне н қысқа ме рзім (бір жылда н а спа йтын
ме рзімде ) ішінде өте йді.
Ұза қ ме рзімді а ктивте р – бір жылда н а са тын ме рзім ішінде өте ле тін
мінде тте ме ле р. Мұнда й мінде тте ме ле рдің не гізгі түрле ріне ұза қ ме рзімді
кре дитте р ме н за е мда р жа та ды.
Ме ншікті ка пита л корпора цияның ме ншікті көзін қа мтиды және
ола рға жа та тында р: жа рғылық, үсте ме , ре зе рвтік ка пита лда р, өтке н
жылда рда ғы және е се п бе ру жылында ғы қа йта бөлінге н па йда . Бұл ба пта р
жиынтық түрде А Қ-ның та за а ктивте рін көрсе те ді.
Ме ншікті ка пита лдың тиімді жа қта ры:
1)
та ртудың қа ра па йымдылығы се бе бі оны та рту жөнінде гі
ше шімді компа нияның ме ншікте нушісі ме н ме не дже рле рі қа былда йды;
2) кре дит және облига циялық қа рызда р бойынша па йыз төле у қа же т
болма ға н жа ғда йда фирма қызме тінің ба рлық түрле ріне н түсе тін па йда ны
са лыстырма лы түрде а йта рлықта й тұра қты қа мта ма сыз е ту.
Ме ншікті ка пита лды па йда ла нудың ке мшілікте рі:
 өндірісті ұлға йту қа же т болға нда та ртыла тын қа ра жа ттың
ше кте улілігі;
 қа рыз ка пита лме н са лыстырға нда ме ншікті ка пита лдың а йта рлықта й
жоға ры құны;
 а кцияла рды қосымша шыға ру, әде тте , жа рғылық ка пита лдың
көле мін қа йта қа ра стыруме н қа та р жүре ді;
 ҚТН-ның көме гі а рқылы қа рыз қа ра жа т та рту е се біне н МҚР-ны
а рттыруды жүзе ге а сырудың мүмкін болма й қа луы.
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Осыла йша , те к ме ншікті ка пита лды ға на па йда ла нып жүрге н
корпора цияның қа ржы тұра қтылығы өте жоға ры, оның қа ржы
тәуе лсіздігінің коэффицие нті 1-ге жа қын. А ла йда , корпора ция а ктивте рді
қа ржыла ндырудың қосымша көзіне н а йырылып қа ла тын болға ндықта н
өзінің ке ле ше кте гі да муын ше кте йді.
Қа рыз ка пита лының жа ғымды жа қта ры:
1) жоға ры кре диттік ре йтингте қа ра жа т та ртудың ке ң мүмкіндікте рі;
2) а ктивте рді ұлға йту ма қса тында корпора цияның қа ржы әле уе тінің
а ртуын қа мта ма сыз е ту қа біле ті;
3) МҚР өсімін ҚТН е се біне н ге не ра цияла у мүмкіндігі;
4) са лық е се бінің е се біне н а кцияла р шыға руме н са лыстырға нда
кре дитте рдің е ң төме н құны, се бе бі кре дит үшін төле не тін па йызда р
өзіндік құнды көте ре тін опе ра циялық шығыста рға жа та ды, нәтиже сінде
осы па йызда рдың сома сы са лық са лына тын па йда ны а за йта ды.
Қа рыз ка пита лды па йда ла нудың ке мшілікте рі:
 үлке н көле мде қа рыз қа ра жа тты та рту өте қа уіпті қа ржы
тәуе ке лдікте рін (кре диттік және па йыздық тәуе ке лдікте р, өтімділікте н
а йырылу тәуе ке лдігі) туында та ды.
 қа рыз ка пита л е се біне н қа лыпта сқа н а ктивте р ка пита лда н
а лына тын па йда ның жа ңа мөлше рін туында та ды, се бе бі борышты өте уге
қызме т көрсе ту бойынша қосымша шығыста р па йда бола ды;
 қа рыз ка пита л құнының кре дит рыногында ғы а уытқуға тәуе лділігі,
яғни ка пита лды, ба ла нс па ссивін ба сқа ру оның құнын ба ға ла у көме гіме н
жүзе ге а сырыла ды.
Ка пита л құны – бұл әртүрлі көзде рде н ка пита л та рту үшін корпора ция
төле йтін ба ға .
Корпора ция ка пита лының құны қа ржылық инве стицияла р тиімділігін
өлше уге а рна лға н ба сты сипа тбе лгі болып та была ды.
Же ке ле ге н
қа ржылық құра лда рдың (а кцияла р ме н корпора тивті облига цияла р)
та быстылығын ба ға ла у ке зінде са лыстыру ба за сы ре тінде ка пита л құны
а лына ды. Ка пита л құнының индика торы на қты на рықтық құнды және
эмиссиялық ба ға лы қа ға зда рдың же ке ле ге н түрле рінің та быстылығын
ба ға ла уға ға на е ме с, соныме н қа та р қа ржылық инве стицияла удың өте
пе рспе ктивті ба ғытта рын а нықта уға мүмкіндік бе ре ді. Сонда й-а қ, бұл
көрсе ткіш қор портфе лінің жа лпы па йда лылығын ба ға ла у ша ма сы болып
та была ды.
Мыса лы, а кцияла р құнының бүгінгі шына йы құнын ба ға ла у үшін М.
Гордон формула сы ке ңіне н қолда ныла ды:
Мұнда ғы, СА – жа й а кцияның шына йы құны, а қша бірлігі;
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а лдыңғы жылғы а кция бойынша а лынға н дивиде нд сома сы,
а қша бірлігі;
Р – а кцияның ие ле нуші (а кционе р) та ла п е те тін па йда лылығы
де ңге йі, бірлік үле сі;
К – дивиде ндтің күтіле тін жыл са йынғы өсімі, бірлік үле сі;
Ка пита л құнының а спе ктіле рі ме н көрсе ткіште рін қа ра стыра отырып,
ке ле сіле рді а йта ке тке н дұрыс:
1) ка пита л құны а ғымда ғы қызме т та быстылығының өлше уіші ре тінде
ре тінде па йда ла ныла ды, се бе бі ка пита л құны па йда ның бір бөлігін (жа ңа
ка пита л та рту үшін төле нуі тиіс та за па йда ны) көрсе те ді;
2) ка пита л құнының көрсе ткіші на қты инве стицияла уды жүзе ге а сыру
ба рысында ғы крите рий ре тінде қолда ныла ды. Ка пита л құнының де ңге йі
ол бойынша қа ржы құра лда рының ке ле ше кте гі а қша а ғында рының
сома сы қа зіргі құнға әке ле тін дисконттық ста вка ре тінде па йда ла ныла ды.
4.
Ка пита лдың же ке ле ге н эле ме нтте рі (ме ншікті және за е мдық)
тұрғысына н ка пита л құнын оның құрылымын бе ре ше к және
қа ржыла ндыру коэффицие нтте рі көме гіме н
ба сқа ру проце сінде
қолда на ды:
.
1,0-де н а ста м бе ре ше к коэффицие нті және 1,0-де н ке м қа ржыла ндыру
коэффицие нті ке зінде корпора ция қа ржылық тәуе ке лсіздігін жоға лта ды
және па йыздық төле мде р түрінде кре диторла р а лдында борышқа қызме т
көрсе ту бойынша е дәуір шығында рға ке зіге ді.
Корпора ция ка пита лының құны лизингтік опе ра цияла ры тиімділігінің,
яғни са тып а лына тын құра л-жа бдықтың а қысын бір ре т төле у ме н оны
ке йін са тып а лу ша ртында ұза қ ме рзімге жа лға а лу (қа ржы лизингі)
а ра сында ғы та ңда уды өте удің сипа т бе лгісі болып та была ды. Е ге р
лизингке қызме т көрсе ту құны корпора ция ка пита лының ба ға сына н а сып
ке тсе , онда қа ржы лизингін қолда ну тиімсіз бола ды. Мұнда й жа ғда йда
са тып а лына тын құра л-жа бдықтың бір ре ттік төле мін жа са ға н тиімді
бола ды.
5.
Ка пита л құныме н компа нияның на рықтық ба ға сының де ңге йі
өлше не ді. Ка пита л ба ға сының төме нде уі фирма ның на рықтық ба ға сының
өсуіне а лып ке ле ді, және ке рісінше . Әсіре се , бұл тәуе лділік а кционе рлік
қоға мның (А Қ) қызме тіне н а йқын көріне ді, оның а кцияла р ба ға сы қор
на рығында ұда йы көте ріле ді не ме се төме нде йді, ол қоға м ка пита лының
құнына әсе р е те ді.
Сәйке сінше , ка пита л құнын ба сқа ру фирма ның на рықтық ба ға сын
көте рудің қа же тті ша рты болып та была ды.
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Ка пита л ба ға сын ба сқа ру ке зінде ке ле сі қа ғида ла р (е ре же ле р)
са қта луы тиіс:
Ка пита л құнын эле ме нтте р бойынша ба ға ла у қа ғида сы. Осында й
на қты ныса нда әре ке т е туінің ұза қтығы бойынша корпора цияның
а ктивте рі ме н па ссивте рі ұза қ ме рзімді және қысқа ме рзімді де п бөліне ді.
Па ссивте рдің бе лгілі бір эле ме нтін а ктивте рді қа ржыла ндыруға
жұмылдыру бе лгіле нге н шығында рме н ба йла нысқа н :
- А кционе рле рге - дивиде нд;
- Корпора тивті облига цияла рдың ие ле нушіле ріне – па йызда рды;
- Ба нкте рге - ола рдың не сие ле рді ұсынуы үшін па йзда рды және т.б.
төле у ке ре к.
Бұл көзде рдің құрылымы ма ңызды түрде е ре кше ле не ді және
кәсіпорын ме н кәсіпке рлік қызме т са ла сына ба йла нысты е ре кше ле не ді.
Соныме н қа та р, қа ржының әрбір көзінің өз ба ға сы ба р, сондықта н да
ка пита л ба ға сын орта ша а рифме тика лық өлше нге н ша ма формула сы
бойынша а нықта йды. Қа ржының ке йбір көзде рі үшін ка пита л ба ға сын дәл
а нықта уға бола ды (а кционе рлік ка пита л ба ға сы, ба нктік кре дит және т.б.).
Ба сқа көзде рі бойынша мұнда й е се пте уле рді жүргізу қиыныра қ (мыса лы,
жина қта лға н па йда ба пта ры, кре диторлық бе ре ше к бойынша ).
А қша ла й ре сурста рдың бе лгіле нге н көле мін та рту үшін төле нуі тиіс
осы көле мге қа тысты па йызда рме н өрне кте лге н а қша ла й қа ра жа тта рдың
жа лпы ша ма сы ка пита л ба ға сы де п а та ла ды. Қосымша а кцияла рды
орна ла стыру а рқылы қоға мның жа рғылық ка пита лын ұлға йту тура лы
ше шім төме нде гіле рді а нықта йды:
- орна ла стырылға н жа й және а ртықшылықты а кцияла р са на тында ғы
(типте гі) жа рияла нға н а кцияла р са ны ше гінде осы са на тта ғы қосымша
а кцияла р са ны;
- Қосымша а кцияла рды орна ла стыру әдісі және ба ға сы;
- Жа зылым а рқылы орна ла стырылға н қосымша а кцияла рды төле у
форма сы;
- Орна ла стырудың өзге та ла пта ры.
Осы Қосымша а кцияла рды орна ла стыру не ме се ола рдың номина лды
құнын ұлға йту а рқылы қоға мның жа рғылық ка пита лын ұлға йту оның мүлкі
е се біне н ға на жүзе ге а сырыла ды. Қоға мның мүлкі е се біне н жа рғылық
ка пита лды ұлға йту сома сы та за а ктивте р құны және оның жа рғылық пе н
ре зе рвтік ка пита лының ша ма сы а ра сында ғы а йырма да н а са а лма йды.
Қосымша а кцияла рды орна ла сыру а рқылы қоға м мүлкі е се біне н жа рғылық
ка пита лды ұлға йтқа н жа ғда йда , бұл а кцияла р ба рлық а кционе рле р
а ра сында бөліне ді. Бұл жа ғда йда ола рдың әрқа йсысына , ола рға тие сілі
а кцияла р са нына пропорциона л көле мде а кционе рле рге тие сілі а кцияла р
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са на тында ғы а кцияла рды бөліп бе ре ді. Нәтиже сінде бөліне тін
а кцияла рдың туында уына а лып ке ле тін қосымша а кцияла рды орна ла стыру
а рқылы қоға м мүлкі е се біне н жа рғылық ка пита лды ұлға йтуға жол
бе рілме йді.
11.2. Ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құны
Ка пита лды (ба ла нс па ссивін) ба сқа ру оның құнын ба ға ла у а рқылы
жүзе ге а сырыла ды.
Мұнда й ба ға ла у тұжырымда ма сы ка пита л өндірісі фа кторла рының
бірі де ге н тұжырымда ма сына н шыға ды, ол корпора тивті топтың а ғымда ғы
және инве стициялық шығында ры де ңге йіне ма ңызды түрде ықпа л е те ді.
Ше те лдік экономисте р ка пита л құнын әртүрлі түсіндіре ді. Мыса лы,
Ф. Ли Че нгтің және Д. И. Финне ртидің пікірінше , «ка пита лды та рту
шығында рын не ме се ка пита л құнын ба ға ла у инве стициялық ше шімде рді
қа былда у проце сінің ма ңызды са тысы болып та была ды. Осы ора йда қа ржы
ме не джме нтінің ба сты ма қса ты компа ния құнын ба рынша жоға рыла ту, а л
осы ма қса тқа же ту әдісте рінің бірі – шығында рды, соның ішінде ка пита л
та рту шығында рын а за йту».
Инве стициялық ре сурста рдың а лыну көзіне жа та тында р: бөлінбе ге н
па йда , ба нк кре дитте рі, а кцияла р эмиссиясы. Әрбір а лыну көзіне бе лгілі
бір тәуе ке л, сәйке сінше , инве стициялық тәуе ке лді өте у үшін
ре нта бе льділіктің та ла п е тіле тін норма ның әр а луа н мәні сәйке с ке ле ді.
Соныме н қа та р, өте у мына ны болжа йды, яғни инве стицияла рдың күтіле тін
та быстылығы инве стициялық ре сурста рды та рту шығында рына н жоға ры
бола ды. Инве стицияла удың не гізгі а спе ктісі – на қты жоба ла рды не ме се
қа ржы а ктивте рін та ңда у, ола рда н түске н та быс тәуе ке лі өте ма қысын
қа мта ма сыз е те ді және компа нияның а кционе рлік ка пита лы құнын
ұлға йта ды.
С. Росстың пікірінше , «ка пита л құны, е ң а лдыме н, за е мда рдың а лыну
көзіне е ме с, за е мда рды па йда ла ну әдісіне тәуе лді бола ды».
Инве стицияла нға н ка пита л құны оны орна ла стыруме н ба йла нысқа н
тәуе ке л дәре же сіне тәуе лді бола тындығын е ске ру ке ре к. Корпора ция
ме ншікті қа ржыла р ме н за е мда рды па йда ла нға н ке зде ка пита лдың жа лпы
құны а кция ие ле нушіле рге және кре диторла рға өте ма қыны төле уге
а рна лға н жиынтық па йда ға те ң бола ды. Ба сқа ша а йтқа нда , ка пита л құны
а кционе рлік ка пита л құнын және копора цияның борыштық мінде тте ме ле рі
ба ға сын көрсе те ді. Ва н Хорн была й де йді, яғни «ка пита л құны –
қа ржыла ндырудың әр а луа н типте ріне а рна лға н дәл не ме се болжа на тын
па йда ». Ка пита лдың жа лпы құны – бұл же ке ле ге н құнда рдың орта ша
өлше нге н ша ма сы». Әрі қа ра й Ва н Хорн ке йбір ше кте уле рді е нгізе ді,
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ола рдың қа же ттілігі ке ле сі жа ғда йла рме н түсіндіріле ді. Корпора ция үшін
қа ржының шоғырла нға ны ма ңызды. Сондықта н да ка пита л құны
инве стициялық ше шімде рді қа былда у крите рийі ре тінде гі ка пита лдың
жа лпы құны төме нде гі жа ғда йла рда ға на қолда ныла ды:
- Компа ния а ктивте рі тәуе ке л тұрғысына н бірде й;
- Ба ға ла на тын және қа ра стырыла тын инве стициялық ұсыныста рдың
бірде й тәуе ке л дәре же сі ба р.
- Е ге р инве стициялық ұсыныста рдың әр а луа н дәре же сі болса , онда
компа ния үшін қа же тті па йда норма сы ше шімде рді қа былда у үшін
сипа тбе лгі болып са на лма йды.
Ке лтірілге н тұжырымда ма ла р же ткілікті дәре же де не гізде лге н және
да мыға н типте гі на рықтық экономика да тәжірибе лік қолда нысқа түсуге
құқылы.
Ка пита л оның ме ншікте нушіле рінің а ғымда ғы және бола ша қ
ке зе ңде рде гі әл-а уқа тының көзі болып та была ды. Ка пита л –
корпора цияның (фирма ның) на рықтық құнының ба сты өлше уіші.
Бұл е ң а лдыме н та за а ктивте р көле мін а нықта йтын ме ншікті
ка пита лға қа тысты. Соныме н қа та р, қолда ныла тын ме ншікті ка пита л құны
қосымша па йда әке ле тін за е мдық ка пита лды та рту па ра ме трле рін
сипа тта йды.
Ка пита л құныме н компа нияның на рықтық ба ға сының де ңге йі
өлше не ді. Ка пита л ба ға сының төме нде уі фирма ның на рықтық ба ға сының
өсуіне а лып ке ле ді және ке рісінше . Әсіре се , бұл тәуе лділік а кционе рлік
қоға мның (А Қ) қызме тіне н а йқын көріне ді, оның а кцияла р ба ға сы қор
на рығында ұда йы көте ріле ді не ме се төме нде йді, ол қоға м ка пита лының
құнына әсе р е те ді.
Сәйке сінше , ка пита л құнын ба сқа ру фирма ның на рықтық ба ға сын
көте рудің қа же тті ша рты болып та была ды.
Ка пита л ба ға сын ба сқа ру ке зінде ке ле сі қа ғида ла р (е ре же ле р)
са қта луы тиіс:
- Ка пита л құнын эле ме нтте р бойынша ба ға ла у қа ғида сы. Осында й
на қты ныса нда әре ке т е туінің ұза қтығы бойынша корпора цияның
а ктивте рі ме н па ссивте рі ұза қ ме рзімді және қысқа ме рзімді де п бөліне ді.
Па ссивте рдің бе лгілі бір эле ме нтін а ктивте рді қа ржыла ндыруға
жұмылдыру бе лгіле нге н шығында рме н ба йла нысқа н:
- А кционе рле рге - дивиде нд;
- Корпора тивті облига цияла рдың ие ле нушіле ріне – па йызда рды;
- Ба нкте рге - ола рдың не сие ле рді ұсынуы үшін па йызда рды және т.б.
төле у ке ре к.
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Бұл көзде рдің құрылымы ма ңызды түрде е ре кше ле не ді және
кәсіпорын ме н кәсіпке рлік қызме т са ла сына ба йла нысты е ре кше ле не ді.
Соныме н қа та р, қа ржының әрбір көзінің өз ба ға сы ба р, сондықта н да
ка пита л ба ға сын орта ша а рифме тика лық өлше нге н ша ма формула сы
бойынша а нықта йды. Қа ржының ке йбір көзде рі үшін ка пита л ба ға сын дәл
а нықта уға бола ды (а кционе рлік ка пита л ба ға сы, ба нктік кре дит және т.б.).
Ба сқа көзде рі бойынша мұнда й е се пте уле рді жүргізу қиыныра қ (мыса лы,
жина қта лға н па йда ба пта ры, кре диторлық бе ре ше к бойынша ).
А қша ла й ре сурста рдың бе лгіле нге н көле мін та рту үшін төле нуі тиіс
осы көле мге қа тысты па йызда рме н өрне кте лге н а қша ла й қа ра жа тта рдың
жа лпы ша ма сы ка пита л ба ға сы де п а та ла ды. Қосымша а кцияла рды
орна ла стыру а рқылы қоға мның жа рғылық ка пита лын ұлға йту тура лы
ше шім төме нде гіле рді а нықта йды:
- орна ла стырылға н жа й және а ртықшылықты а кцияла р са на тында ғы
(типте гі) жа рияла нға н а кцияла р са ны ше гінде осы са на тта ғы қосымша
а кцияла р са ны;
- Қосымша а кцияла рды орна ла стыру әдісі және ба ға сы;
- Жа зылым а рқылы орна ла стырылға н қосымша а кцияла рды төле у
форма сы;
- Орна ла стырудың өзге та ла пта ры.
Осы Қосымша а кцияла рды орна ла стыру не ме се ола рдың номина лды
құнын ұлға йту а рқылы қоға мның жа рғылық ка пита лын ұлға йту оның мүлкі
е се біне н ға на жүзе ге а сырыла ды. Қоға мның мүлкі е се біне н жа рғылық
ка пита лды ұлға йту сома сы та за а ктивте р құны және оның жа рғылық пе н
ре зе рвтік ка пита лының ша ма сы а ра сында ғы а йырма да н а са а лма йды.
Қосымша а кцияла рды орна ла сыру а рқылы қоға м мүлкі е се біне н жа рғылық
ка пита лды ұлға йтқа н жа ғда йда , бұл а кцияла р ба рлық а кционе рле р
а ра сында бөліне ді. Бұл жа ғда йда ола рдың әрқа йсысына , ола рға тие сілі
а кцияла р са нына пропорциона л көле мде а кционе рле рге тие сілі а кцияла р
са на тында ғы а кцияла рды бөліп бе ре ді. Нәтиже сінде бөліне тін
а кцияла рдың туында уына а лып ке ле тін қосымша а кцияла рды орна ла стыру
а рқылы қоға м мүлкі е се біне н жа рғылық ка пита лды ұлға йтуға жол
бе рілме йді.
Ма қса тты па йда ла нылуы бойынша ре зе рвтік ка пита лды па йда ла ну
нәтиже сінде оның а за юы ке ле сі е се п бе ру ке зе ңде рінде толық е се пте уді
та ла п е те ді. А кционе рлік қызме тке рле р қорында ғы а қша е се біне н са тып
а лынға н а кцияла рды қоға м а кционе рле ріне төле м үшін са ту ке зінде
түске н қа ржы ре зе рвтік ка пита лды қа лыпта стыруға жібе ріле ді.
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Е ге р жоба бойынша та быстылықтың ішкі мөлше рі ка пита л құнының
көрсе ткішіне н төме н болса , онда мұнда й инве стициялық жоба жүзе ге
а сыруға қа былда нба йды. Осыла йша , КБОҚ (ка пита лдың бе збе нде лге н
орта ша құны) инве сторла р өзде рі са лға н са лымда рына н а луды күте тін
па йда ның е ң төме н мөлше рі болып та была ды, яғни жүзе ге а сырылу үшін
та ңда лып а лынға н жоба ла р КБОҚ-ның құнын қа мта ма сыз е туі тиіс.
Ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құны қа ржы құра лда рының:
 а кционе рлік ка пита лдың;
 облига циялық қа рызда рдың;
 ба нктік кре диттің;
 кре диторлық бе ре ше ктің;
 бөлінбе ге н па йда ның әртүрлі көзде рі ме н түрле рін та ртудың же ке
құнының орта ша өлше нге н мөлше рі ре тінде е се пте ле ді.
КБОҚ-ның е се пте уге а рна лға н ста нда ртты формула :
КБОҚ =∑ Бі * Yі ,
мұнда : Бі – бе лгілі бір де ре ккөздің ба ға сы;
Үі – бе лгілі бір де ре ккөздің ола рдың жа лпы көле мінде гі үле с са лма ғы
(бірлік үле сінде );
n – де ре ккөзде рдің са ны.
11.1-ке сте . А Қ ка пита лының бе збе нде лге н орта ша құнының е се бі
Қа ра жа т көзде рі

Жа й а кцияла р
А ртықшылықты а кцияла р
Корпора циялық
облига цияла р
Кре диторла р
Ба нкте рдің
қысқа
ме рзімді
кре дитте рі
Ба рлығы

Қа ра жа т көзде рінің Ба ла нс
орта ша құны %-бе н па ссивінде гі
де ре ккөздің үле сі
(бірлік үле сінде )
40
0,5
20
0,1
25
0,05
10
23

0,20
0,15

-

1,0

КБОҚ = 40 х 0,5 + 20 х 0,1 + 25 х 0,05 + 10 х 0,20 + 23 х 0,15 = 28,7%.
Тәуе ке лдік тұрғысына н КБОҚ ка пита лға са лынға н па йда ме н а қша
мөлше рінің
қа уіп-қа те рсіз
бөлігі
ре тінде
а нықта ла ды.
КБОҚ
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тұжырымда ма сы жа н-жа қты әрі бірне ше ка лькуляция жүргізуді болжа йды.
Сондықта н күнде лікті тәжірибе де ба нктік па йыздың мөлше рле ме сін КБОҚ
де п қа былда йтын же де лқа был-әдіс па йда ла нылуы мүмкін. Мұнда й тәсіл
қисынды, се бе бі инве стиция нұсқа ла рын та ңда ға н ке зде инве стиция
па йда лылығының болжа лды нұсқа сы кре дит үшін төле не тін орта ша
па йыздық мөлше рле ме де н жоға ры болуы тиіс. А ла йда , ол кәсіпорынның
дивиде ндтік са яса тын е ске рме йді.
11.3. Ка пита л құрылымын оңта йла ндыру
Ка пита л құрылымын оңта йла ндыру корпора ция қа ржысын ба сқа ру
үде рісінде гі е ң күрде лі рәсімде рдің бірі.
Ка пита л құрылымын оңта йла ндыру үде рісі:
1) бірне ше ке зе ңде гі ка пита л құра мын та лда у;
2) ка пита л құрылымын а нықта йтын фа кторла рды ба ға ла у сияқты
тізбе ктілікпе н жүзе ге а сырыла ды.
Осы фа кторла рды е ске ре отырып, ка пита л құрылымын ба сқа ру е кі
не гізгі мінде тті ше шуді:
1) ме ншікті және қа рыз ка пита лды па йда ла нуда қола йлы үйле сімді
а нықта уды;
2) қа же т болға н жа ғда йда ішкі және сыртқы ка пита лды та ртуды
қа мта ма сыз е туді болжа йды.
Мыса л: Корпора ция қолында 110 млн те ңге ка пита лы ба р және қа рыз
қа ра жа т та рту е се біне н са ту көле мін ұлға йтуды болжа мда йды.
А ктивте рдің па йда лылығы 30%-ға те ң, кре диттің е ң төме н па йыздық
ста вка сы 15%-ға те ң. Ка пита лдың қа нда й құрылымында ме ншікті
ка пита лдың па йда лылығы а рта тындығын а нықта у қа же т.
11.2-ке сте . Ке лтірілге н көрсе ткіште рді е се пте у нұсқа ла ры
Көрсе ткіште р

І

1
1. Ме ншікті
ка пита л (млн те ңге ) 10,0
0
2.Қа рыз
ка пита лдың көле мі
(млн те ңге )
110,0
3.Ка пита лдың
жа лпы көле мі (1
жол + 2 жол) (млн
те ңге )

ІІ

ІІ
І

1
10,0

I
V

1
10,0

2

V
I

1
10,0

5

1
10,0

1

1

1

5

10,0

65,0

137,5

165

220,0 275,0

V
II

10,0

7,5

177

V

1
10,0

2
20,0

2
75,0

330,0 385,0

4.ҚК/МК
бе ре ше кте рінің
коэффицие нті,
үле сте рі, бірлікте рі
5.А ктивте рдің
па йда лылығы, %
6. Кре дит үшін
төле не тін е ң төме н
па йыздық
мөлше рле ме , %
7. Сыйа қыны
е се пте ге нде гі
кре диттік
тәуе ке лдік үшін
төле не тін е ң төме н
па йыздық
мөлше рле ме , %
8. Кре дит үшін
төле не тін па йызды
е се пте ге нде гі
бухга лте рлік па йда
(3*5 жол)
9. Кре дит үшін
төле не тін па йыздың
сома сы (2*6 жол),
млн те ңге
10. Кре дит үшін
төле не тін па йыздың
сома сы
е се пте лме йтін
бухга лте рлік па йда
(8*9 жол), млн те ңге
11. Па йда ға
са лына тын са лық
мөлше рле ме сі,
бірлік үле сі
12. Па йда ға
са лына тын
са лықтың сома сы
(10*11 жол), млн
те ңге

0

0,25

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,5

16,0

16,6

17,0

17,5

41,25

49,50

66,00 82,50

99,00 115,50

4,125

8,25

16,50 24,75

33,00 41,25

0

330

0

33,0

37,125 41,25

49,50 57,75

66,00 74,25

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

4,95

5,568

6,187

7,425 8,662

9,90

11,137
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0,15

13. Та за па йда (1012 жол), млн те ңге
14. Ме ншікті
ка пита лдың та за
ре нта бе льдігі (13/1
жол), %-бе н
15. Ме ншікті
ка пита лдың та за
ре нта бе льдігінің
та за өсуі, %

28,05

31,55

35,063 42,07 49,08

25,5

28,68

31,875 38,25 44,625 51,0

0

3,188

3,1875 6,37

6,375

5,610 63,11
57,375

6,375 6,375

Ке сте де көрсе тілге нде й, ме ншікті ка пита лдың та за ре нта бе льдігінің
е ң үлке н өсімі 6,375 жоға рыда ғы нұсқа да н а лынға н. Әрі қа ра й бұл
көрсе ткіш көрсе тілме йді, се бе бі бе ре ше к коэффицие нтінің оңта йлы мәні 1ге (110/110) же те ді. Бұл же рде жа ңа да н қа рыз а лу орынды. А та лмыш
көрсе ткішті а рттыру үшін жа са лу қа же т жа ғда йла р – кре дит үшін
төле не тін па йыздық мөлше рле ме нің орта ша мәніне қа тысты а ктивте р
ре нта бе льдігінің мәнін а рттыру. Дәл осында й жоға ры нәтиже нұсқа да
а лынды, осыға н сәйке с, а та лмыш көрсе ткіште рді па йда ла на отырып, көп
нұсқа лы е се пте рді жүзе ге
а сыру ме ншікті ка пита лдың та за
ре нта бе льдігінің өсімін жоға рыла та тын ка пита лдың оңта йлы құрылымын
а нықта уға мүмкіндік бе ре ді.
Корпора ция ка пита лының құрылымын оның құнын төме нде ту
крите рийі бойынша оңта йла ндыру КБОҚ-ны нұсқа лы е се пте у ме н қа ра жа т
та ртудың әртүрлі жа ғда йында ғы ме ншікті және қа рыз қа ра жа тты ше кті
ба ға ла уға не гізде ле ді.
Мыса л: А Қ ша руа шылық қызме тін жүзе ге а сыру үшін 60 млн те ңге
көле мінде а ктив қа лыпта стыру қа же т. Дивиде ндте рдің болжа нып отырға н
е ң төме н 10% мөлше рінде кәдімгі а кцияла р 15 млн те ңге ге са тылуы
мүмкін. Ола рдың са тылу көле мінің әрі қа ра й ұлға юы дивиде ндтік төле мде р
мөлше рінің ұлға юын та ла п е те ді. Кре диттің е ң төме н па йыздық
мөлше рле ме сі 15%. Ка пита лдың қа нда й құрылымында оның бе збе нде лге н
орта ша құнының өлше нге н е ң төме н орта ша мөлше ріне қол же ткізіле тінін
а нықта у қа же т.
11.3-ке сте . А Қ бойынша ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құнын
е се пте у
I
Көрсе ткіште р
1. Ка пита лдың 60,0

II III
60,0
60,0
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IV
60,0

V
60,0

VI
60,0

VII
60,0

VIII
60,0

жа лпы
құны,
(млн те ңге )
2.
Ка пита л
құрылымының
нұсқа ла ры, %
2.1.Ме ншікті
а кционе рлік
ка пита л, %-бе н
2.2.Қа рыз
ка пита л %-бе н
3.Дивиде нд
мөлше рі %-бе н
4.Кре диттік
тәуе ке лдіктің
сыйа қысын
е се пте ге нде гі
ең
төме н
па йыздық
мөлше рле ме , %
5.Па йда ға
са лына тын
са лық
мөлше рле ме сі,
бірлік үле сі
6.Са лық
түзе тушісі (10,15)
7.Са лық
түзе тушісін
е се пте ге нде гі
кре дит
па йызының
мөлше рле ме сі
(4*6 жол), %
8.Қа рыз
ка пита л
құрылымы
ба ға сы, %
8.1.Ме ншікті
ка пита л ба ға сы
(2.1*3 жол):100

100

100

100

100

100

100

100

100

25,0

30,0

40,

50,0

60,0

70,0

80,0

100,0

75,0

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0
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18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

0

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

15,3

14,875 14,45 14,025 13,6

13,175 12,75

2,5

3,0

7,0

4,0

180

5,0

6,0

8,0

0

10,0

11,475 10,412 8,67 7,012
8.2.Қа рыз
ка пита лдың
ба ға сы (2.2*7
жол):100
9.КБОҚ
9,231 8,188 6,802 6,006
(8.1*2.1+8.2*2.2
жол), %-бе н

5,44

3,952

2,55

0

5,776 6,085

6,91
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Ке сте де көрсе тілге нде й, КБОҚ-ның е ң төме н мөлше рі 5-нұсқа да
(5,776) ме ншікті және қа рыз ка пита лда р а ра қа тына сында 1,5-ке (60/40) те ң
болды. Ке ле сі нұсқа ла рда КБОҚ біртінде п ұлға йып, 8-нұсқа да
а кционе рле рдің дивиде ндтік төле мде рінің е се біне н өзінің е ң жоға ры
мәніне же те ді. Қа ржы тәуе ке лін төме нде ту крите рийіне сүйе не отырып,
ка пита л құрылымын оңта йла ндыру корпора цияны қа ржыла ндырудың
бірша ма а рза н көзін та ңда уме н ба йла нысты. Осы ма қса тта а ктивте р:
1) а йна лымна н тыс (күрде лі қа ржы а ктивте рі);
2) а йна лым а ктивте рінің тұра қты бөлігі;
3) а йна лым а ктивте рінің түрле нбе лі бөлігі болып үш топқа бөліне ді.
Пра ктика да корпора ция ба ла нсының па ссивте рі е се біне н а ктивте рдің
әртүрлі тобын қа ржыла ндырудың 3 түрлі тәсілде ме сі қолда ныла ды. Ола р:
са қта нымпа здық, бірке лкі, ба сқыншылық.
1) Са қта нымпа здық тәсілде ме сінде а йна лым а ктивте рінің түрле не тін
бөлігінің ша ма ме н 50%-ы қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р е се біне н
қа лыпта са ды. Түрле не тін бөліктің қа лға н 50%-ы а йна лым а ктивте рі ме н
а йна лымна н тыс а ктивте рдің тұра қты сома сын ме ншікті ка пита л және
ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле рме н жа была ды.
2) Бірке лкі тәсілде ме де а йна лым а ктивте рінің түрле не тін бөлігінің
100%-ы қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р е се біне н, а л тұра қты бөлігінің
100%-ы ме ншікті қа ра жа т е се біне н қа лыпта са ды. А йна лымна н тыс
а ктивте р ме ншікті ка пита л ме н ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле р е се біне н
өте ле ді.
3) Ба сқыншылық тәсілде ме де а йна лым а ктивте рінің түрле не тін
бөлігінің 100%-ы және тұра қты бөлігінің 50%-ы қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле р е се біне н жа была ды. А йна лым а ктивте рі ме н а йна лымна н
тыс а ктивте рдің тұра қты бөлігінің қа лға н 50%-ы ме ншікті ка пита л ме н
ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле р е се біне н жа была ды.
Тәуе ке лдікке ба йла нысты қа ржы ме не дже рле рі ка пита л құрылымын
оңта йла ндыруда а ктивте рді қа ржыла ндырудың қа ра стырылып отырға н үш
нұсқа сының біре уін та ңда йды. Яғни, қа ржы көзде рін не гізгі ма қса тқа
ба йла нысты та ңда йды: қа рыз және ме ншікті ка пита л а ра сында компа ния
а кцияла рының құны өзінің е ң жоға ры де ңге йіне же те тінде й а ра қа тына с
орна ту. Бе ре ше к де ңге йі инве сторла р үшін эмите нтте рдің қа ржы
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тұра қтылығын ба ға ла уға а рна лға н көрсе ткіш қызме тін а тқа ра ды. Ба ла нс
па ссивінде гі қа рыз қа ра жа ттың жоға ры үле с са лма ғы қа рыз а лушының
ба нкротқа ұшыра у қа те рі де ңге йінің а ртқа нын а йға қта йды. Е ге р
корпора цияның көбіне қа ржының ме ншікті көзі болса , онда қа ржы те пе те ңдігін жоға лту қа упі а йта рлықта й а за яды, біра қ бұл жа ғда йда
а кционе рле р жоға ры дивиде ндте рде н а йырылуы мүмкін. А та лмыш
жа ғда йда ола р корпора ция па йда ны ұлға йту ма қса тын көзде п
отырма ға ндықта н өз а кцияла рын ола рдың на рыктық құнын төме нде те
отырып са туды ба ста й а ла ды де п болжа йды. Сондықта н қор рыногында
бұрынна н жұмыс істе п ке ле жа тқа н компа ния а кцияла рының жа ңа
эмиссиясын инве сторла р осы компа нияла рдың ықтима л қа ржы
тұра қсыздығының бе лгісі, а л қа рыз қа ра жа т та ртуды қола йлы не ме се
бе йта ра п бе лгі ре тінде ба ға ла йды. Осыға н ба йла нысты, қа рыз а лушының
әрқа ша н қола йлы жа ғда йда кре дитте р ме н қа рыз та рту мүмкіндігі болу
үшін қа ржы ике мділігінің ре зе рвін са қта у ке ңе с е тіле ді.
Пра ктика да сыртқы қа ржыла ндырудың не гізгі әдісте рі қолда ныла ды:
1) бұрынғы а кционе рле р а ра сында , әде тте , на рыктық құнме н
са лыстырға нда төме нде тілге н ба ға ме н өткізіле тін а кцияла рға жа бық
жа зылыс, бұл же рде шығыс сияқты а лынба й қа лға н па йда туында йды;
2) а кцияла рға а шық жа зылыс а з ға на тәуе ке лдікпе н е дәуір а қша ла й
қа ра жа тты жұмылдыруды қа мта ма сыз е те ді, а ла йда а кционе рлік ка пита л
ыдыра тылып жібе рілге н ке зде А Қ-ны ба қыла у жоға лып ке туі мүмкін;
3) кре дит және
қа рыз ныса нында
қа рыз қа ра жа т та рту
(корпора циялық облига цияла р шыға ру). Борышқорлық қа ржыла ндыруда
А Қ-ны ба қыла у қа ра жа т та ртудың төме н құнына қа тысты са қта ла ды.
А ла йда өте у ме рзімі қа та ң бе лгіле нге ндікте н қа ржы тәуе ке лдігі а рта ды;
4) а ктивте рді қа ржыла ндырудың а ра ла с (құра мда стырылға н) әдісі
жоға рыда а ты а та лға н әдісте рдің ке мшілікте рін жоя отырып, ола рды
па йда ла нуды қа мта ма сыз е те ді.
Студе нттің өзіндік жұмысына та псырма
№1 е се п
2011 жылғы 1 қа ңта рда ғы жа ғда йға ба йла нысты «Жа на р» А Қ-ның
ыдыс шыға ру бойынша жа рғылық ка пита лы ба ла нс бойынша 55 млн
те ңге ні құра йды, оның 40 млн те ңге сін жа й а кцияла р, осыға н сәйке с 15
млн те ңге ні а ртықшылықты а кцияла р құра йды. Сонда й-а қ, бұрында ры
шыға рылға н, өте лме ге н корпора циялық облига цияла рдың көле мі 5 млн
те ңге ні құра йды. Кре диторлық бе ре ше ктің көле мі 30 млн те ңге . Ба нктің
қысқа ме рзімді кре дитте рінің көле мі 10 млн те ңге . Қорытынды жа са у
ба рысында
2011 жылдың е кінші тоқса нына ба ла нс жа са лды. Оны
қа ра стырға н ке зде е кінші тоқса нда қа ра жа ттың қа же ттілігін қа мта ма сыз
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е ту үшін 2 млн. те ңге ге жа й а кцияла р және 3 млн те ңге ге а ртықшылықты
а кцияла р, қосымша 1 млн те ңге ге облига цияла р шыға рылды. Кре диторлық
бе ре ше ктің мөлше рі бұрынғыда й қа лды. Қысқа ме рзімді кре дитте рге
қа тысты а йта р болса қ, ола р 14 млн те ңге сома ға қосымша та ртылды.
Кәдімгі а кцияла р бойынша «Жа на р» А Қ 15% көле мінде дивиде нд төле йді.
А ртықшылықты а кцияла р бойынша ола рдың құны орта ша 10%-ды,
кре диторлық бе ре ше к бойынша төле не тін па йызда рдың орта ша мөлше рі
10%-ды құра йды. Корпора циялық облига цияла р бойынша төле не тін па йыз
орта ша 20%-ды құра йды. А та лмыш көрсе ткіште р бе рілге н ме рзім ішінде
өзге рме ге н. Қысқа ме рзімді кре дитте рге ке ле р болса қ,
ба ла нстың
а та лмыш ба бы бойынша орта ша па йыздық ста вка 2011 жылдың ба сында
25%-ды, жа ңа қа рыз та ртылға нна н ке йін 2011 жылдың е кінші тоқса нында
20%-ды құра ды. Осы е кі ке зе ңде ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құны
қа ла й өзге рге нін а нықта ңызда р.
№2 е се п
Ыдыс шыға ру на рығында үш корпора ция: «Жа на р» А Қ, «Диа с» А Қ
және «Ба мбук» А Қ ба р. Ме ншікті ка пита л көле мі ола рдың ба рлығында
бірде й 50 млн те ңге ні құра йды. Е кі корпора цияның а ктивте р па йда лылығы
да бірде й, 50%-ға те ң. Е кі корпора цияның орта ша па йыздық ста вка сы
ша ма ме н бірде й және 15%-ды құра йды. «Диа с» А Қ-сында ол жоқ, се бе бі
бұл корпора ция қа рыз қа ра жа тты па йда ла нба йды. Біра қ «Диа с» А Қ
сыртта н қосымша қа ра жа т та ртпа й, те к ме ншікті қа ра жа тта рын ға на
па йда ла на ды. «Ба мбук» А Қ 50-де 50 са яса тын қолда на ды, яғни қа же тті
а ктивте рдің жа ртысы ме ншікті қа ра жа ттың е се біне н, а л жа ртысы қа рыз
қа ра жа ттың е се біне н қа ржыла ндырыла ды. А л «Жа на р» А Қ а ктивте рді
қа ржыла ндыруда
ба сқыншылық са яса тты па йда ла нып, ме ншікті
қа ра жа тта н ба сқа , қосымша 100 млн те ңге та рта ды. Ба рлық үш
корпора ция үшін са лық тәртіпте ме ле рі ме н мөлше рле ме ле рі бірде й. КТСның мөлше рле ме сі, сәйке сінше бірде й, 15%-ды құра йды. Осы мәліме тте рді
па йда ла на отырып, ме ншікті ка пита л па йда лылығының е ң үлке н өсімі
тұрғысына н қа й корпора цияның ка пита л құрылымы а йта рлықта й тиімді
е ке ндігін а нықта ңызда р.
№3 е се п
Осы жолы №2 е се пте ке лтірілге н де ре кте рді па йда ла нып және
ка пита л құрылымында ғы а йырма шылыққа ба йла нысты қа ржыны
инве стицияла у тәуе ке лділігінің әртүрлі болуы са лда рына н үш корпора ция
бойынша орта ша па йыздық ста вка ның а уытқу фа ктіле рін е ске ре отырып
ме ншікті ка пита лдың орта ша өлше нге н мөлше рін е се пте ңізде р. «Жа на р»
А Қ-сында 20%-ды, «Ба мбук» А Қ-ында 17,25%-ды құра йды, а л «Диа с» А Қ183

сында ол, әрине жоқ, се бе бі а та лмыш корпора ция те к ме ншікті қа ра жа тты
ға на па йда ла на ды. Ба рлық үш корпора цияның дивиде ндте р мөлше рі
бірде й, 10%-ды құра йды. Ка пита лдың бе збе нде лге н орта ша құнының
көрсе ткіште рін а лдыңғы №2 е се пте а лынға н ме ншікті ка пита лдың та за
ре нта бе льділігінің көрсе ткіште ріме н са лыстырыңызда р.

Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Ка пита лды
қа лыпта стырудың
әдісна ма лық
тәсілінің
ма ңыздылығын түсіндіріңіз.
2.
Ка пита лдың орта ша бе збе нде лге н құнын қа ла й а нықта уға
бола ды?
3.
Ка пита лдың құнын а нықта уда ше те л экономика сының
тұжырымда мда рына сипа тта ма бе ріңіз.
4.
Компа нияның құнын (ба ға сын) а нықта у әдісте рін а та ңыз.
5.
Инве стициялық ше шім қа былда уға ка пита л құрылымы қа ла й
ықпа л е те тіндігін түсіндіріңіз.
6.
Оңта йлы ка пита л құрылымын е се пте уге ке ре кті әдісте рді
а та ңыз?
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12-та ра у. Та қырып. Корпора цияның қа ржылық
жа ғда йын
ба ға ла у және қа ржылық орнықтылығына қол же ткізу жолда ры
12.1. Қа ржылық жа ғда йын ба ға ла у
12.2. Коэффицие нтте р жүйе сінің көме гіме н қа ржылық жа ғда йын
ба ға ла у
12.3. Қа ржылық орнықтылығын (төле м қа біле ттілігін) ба ға ла у
12.4. Қа ржылық стра те гиясы, қа ржылық стра те гиясының
қа ғида тта ры ме н мінде тте рі
12.1. Қа ржылық жа ғда йын ба ға ла у
Ұйымның қа ржы жа ғда йының тұра қтылығы көп жа ғда йда а ктивте рге
қа ржы ре сурста рын са лудың ма қса тқа ла йықтылығы ме н дұрыстығына
ба йла нысты. А ктивте р өзінің та биға ты бойынша қа рқынды. Ұйымның
қызме т көрсе туі ба рысында а ктивте рдің көле мі ме н ола рдың құрылымы
үне мі өзге ріске ұшыра п отыра ды. Қа ржы құрылымында орын а лға н
са па лы өзге рісте р ме н ола рдың де ре ккөзде рі, сонда й-а қ осы өзге рісте рдің
қа рқыны тура лы бірша ма жа лпы а қпа ра тты бухга лте рлік е се п-қиса п
мәліме тте рін са тыла с және де ңге йле с та лда у а рқылы а луға бола ды.
Са тыла с де ңге йдің не гізінде бухга лте рлік е се п-қиса пты жина қта йтын
қорытынды көрсе ткіште рдің құрылымын сипа тта йтын са лыстырма лы ша ма
жа тыр. Та лда удың мінде тті эле ме нті болып та была тын осы ша ма ла рдың
қа рқынды ре ті ша руа шылық құра л-жа бдықтың құра мында ғы және ола рды
жа бу көзде рінде гі құрылымдық ілге ріле уді болжа п, ба қыла п отыруға
мүмкіндік бе ре ді. Са тыла с та лда уды жүргізудің қа же ттілігі ме н ма қса тқа
ла йықтылығын ба йла ныстыра тын е кі не гізгі е ре кше лікті а та п көрсе туге
бола ды:
• са лыстырма лы көрсе ткіште рге көшу па йда ла ныла тын ре сурста рдың
мөлше рі ме н ба сқа да көле мді көрсе ткіште р бойынша а жыра тыла тын
экономика лық
әле уе т
пе н
ұйым
қызме тінің
нәтиже ле ріне
ша руа шылықа ра лық са лыстыру жа са уға мүмкіндік бе ре ді;
• са лыстырма лы көрсе ткіште р қа ржы е се птілігінің а бсолютті
көрсе ткіште рін а йта рлықта й бұрма ла п, ола рдың қа рқынын са лыстыруды
қиында та тын инфляциялық үде рісте рдің ке рі әсе рін бірша ма де ңге йде
а за йта ды.
Са тыла с та лда уға не ба ста пқы е се п-қиса п, не түрле ндірілге н е се пқиса п (ба пта рдың ұлға йтылға н не ме се өзге рге н а та улығыме н) көп
ұшыра йды. А ктив ба ла нсында ғы де биторлық бе ре ше ктің үле с
са лма ғының а за юын оң үрдіс ре тінде қа ра стырға н жөн. Қа ржы көзде рінің
құрылымында ме ншікті ка пита л үле сінің ұлға юы оң үрдіс болып та была ды.
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Е се птіліктің де ңге йле с та лда уы бухга лте рлік е се п-қиса птың
құра мына кіре тін же ке ле ге н ба пта рдың не ме се ола рдың топта рының
өзге ру үрдісін а нықта уға мүмкіндік бе ре ді. Та лда удың бұл түрі а бсолютті
көрсе ткіште р өсімнің са лыстырма лы қа рқыныме н толықтырыла тын бір
не ме се бірне ше та лда ма лық ке сте ле рді құруға не гізде лге н.
Та лда у ба рысында е се птік ке зе ңнің ба сы ме н а яғында ғы ба ла нс
ва люта сы бойынша де ре кте рді са лыстыру қа же т. Және де е се птік
ке зе ңде гі ба ла нс ва люта ла рының а за юы ұйымның ша руа шылық
а йна лымының қысқа рға нын а йға қта йды, а л бұл оны төле м қа біле тсіздігіне
әке луі мүмкін. Ша руа шылық қызме тті қысқа рту фа ктіле рін а нықта у оның
се бе пте рін (та уа рла рға төле мге қа біле тті сұра ныста рдың а за юы, а та лмыш
ұйымның жұмысы ме н қызме тте рінің қысқа руы, на рыққа қа же тті
шикіза тта рды, ма те риа лда р ме н жа ртыла й өңде лге н өнімде рді же ткізуді
ше кте у, е ншіле с ұйымда рды ба с компа нияның е се біне н бе лсе нді
ша руа шылық а йна лымда рына біртінде п кіргізу) мұқият та лда уды та ла п
е те ді.
Е се птік ке зе ңде гі ба ла нс ва люта сының ұлға юын та лда й ке ле ,
а яқта лма ға н құрылыс пе н орна тылма ға н жа бдықтың не гізгі қа ра жа тын,
е ге р ола рдың құнының ұлға юы өндірістік қызме ттің да муыме н
ба йла нысты болма са , қа йта ба ға ла удың әсе рін е ске ру қа же т. Е ң күрде лісі
– инфляциялық үде рісте рдің ықпа лын е ске ру, біра қ онсыз шикіза тта р ме н
ма те риа лда р ба ға сының өсуі нәтиже сінде да йын өнімнің қымба тта уы
ба ла нс ва люта сының ұлға юының са лда ры болып та была тыны тура лы
біржа қты қорытынды жа са у қиынға соға ды не ме се ол ұйымның
ша руа шылық қызме тінің ұлға йға нын көрсе те ді. Е ге р орнықты ба за болса ,
ұйымның ша руа шылық а йна лымының ке ңе юін, оның төле уге
қа біле тсіздігін жүргізілге н кре дит-қа ржы са яса тының, соныме н қа та р
а лынға н па йда ны па йда ла нудың тиімсіздігіне н, ба ға стра те гиясын
а нықта уда жібе рілге н қа те лікте рде н және т.б. ізде стіру қа же т.
Ұйымның қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рінің құрылымын зе ртте у
ба рысында ола рдың құра мы ме н қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рінің өзге ру
үрдісі та лда на ды. Бір жа ғына н, ұйымның а ктивте р жа са йтын көзде рінде гі
қа рыз қа ра жа т үле сінің ұлға юына қа тысты а нықта лға н үрдіс ұйымның
қа ржы тұра қсыздығының күше юі ме н оның қа ржы тәуе ке лдікте рі
де ңге йінің а ртқа ны тура лы, е кінші жа ғына н, кре диторла рда н борышқор
ұйымға та бысты қа йта бөлу (инфляция және қа ржы мінде тте ме ле рін
ме рзімінде орында ма у жа ғда йында ) тура лы а йға қта йды.
Ұйымның на қты кре диторла ры және
ола рдың а лдында ғы
мінде тте ме ле рді ме рзімінде орында у тура лы а қпа ра т ба р болса , толық
а та уын, за ңды ме ке нжа йын, төле м ме рзімі ме н сома сын, ұйым
бе ре ше гінің жа лпы сома сында ғы а та лмыш кре диттің үле сін көрсе те
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отырып, ола рдың тізімін жа са у ке ре к. Бюдже т, әле уме ттік са қта ндыру
және қа мта ма сыз е ту, бюдже тте н тыс төле мде р бойынша ұйымның ме рзімі
өтке н бе ре ше кте рінің ба р-жоғына (және ықтима л өсіміне ) е ре кше на за р
а уда ру ке ре к.
Ұйымның а йна лымна н тыс а ктивте рін та лда ға н ке зде не гізгі
қа ра жа ттың үле с са лма ғы ішкі фа кторла рдың, мыса лы инфляция
жа ғда йында не гізгі қа ра жа т құнда рын түзе ту ке шіктірілге нде ола рды
е се пте у тәртібінің са лда рына н өзге руі мүмкін е ке ндігін е ске ре отырып,
е се птік ке зе ңде гі а бсолютті көрсе ткіште рдің өзге руіне , сонда й-а қ не гізгі
қа ра жа ттың қозға лысына (жа ңа не гізгі қа ра жа тта рды қозға лысқа кіргізу,
қозға лыста н шыға ру) е ре кше на за р а уда ру қа же т. Се бе бі ол ке зде
шикіза тқа , ма те риа лда рға , да йын өнімде рге ба ға а йта рлықта й жоға ры
қа рқынме н өсуі мүмкін.
Ұйымның а ктивте р құра мында ма те риа лдық е ме с а ктивте рдің болуы
ұйымның иннова циялық стра те гиясы ре тінде та ңда п а лға н жа на ма түрін
сипа тта йды. Се бе бі ол па те нтте рге , лице нзияға , ба сқа да зиятке рлік
ме ншікке қа ржы са ла ды, а ла йда мұнда й жұмса лымда р ола рдың
экономика лық тиімділігін қосымша ба ға ла уды (а та лмыш та лда удың
а ясына н тыс) та ла п е те ді.
Ұйымның а йна лым қа ра жа ты құрылымының өзге ру үрдісін зе ртте ге н
ке зде а қша ла й қа ра жа т, де биторла рме н е се п а йырысу, қысқа ме рзімді
қа ржы жұмса лымда ры ме н ба сқа да а йна лым а ктивте рінің та лда уына ба са
на за р а уда рға н дұрыс.
Ве ксе льде р бойынша та псырыс бе рушіле р және са тып а лушыла рме н
е се п а йырысу жөнінде гі де биторлық бе ре ше ктің жоға ры қа рқыны
а та лмыш ұйымның өз өнімде рін тұтынушыла рға а рна лға н та уа рлық
не сие ле р стра те гиясын бе лсе нді па йда ла на тындығын а йға қта йды. Ола рды
кре дитте й отырып, ұйым шын мәнінде , ола рме н өз та бысының бір бөлігін
бөлісе ді. Соныме н қа та р, ұйым төле м төле уді ке шіктірге н ке зде ол өзінің
ша руа шылық қызме тін қа мта ма сыз е ту үшін ме ншікті кре диторлық
бе ре ше кті ұлға йта отырып кре дит а луға мәжбүр.
Ұйымның де биторлық бе ре ше гін те ре ңіре к та лда у үшін әрбір де битор,
де биторлық бе ре ше ктің сома сы және ола рды өте у ме рзімі тура лы
мәліме тте р көрсе тілге н ша рт бе лгіні а шуды қосымша сұра стыру қа же т.
Және де де биторлық бе ре ше кті ке йінгі та лда удың не гізгі мінде ті оның
өтімділігін ба ға ла у, яғни ұйым борышта рының қа йтымдылығын ба ға ла у
болып та была ды.
А қша ла й қа ра жа т пе н қысқа ме рзімді қа ржы жұмса лымда ры е ң же ңіл
өте тін а ктивте р болға ндықта н, ола рдың үле сінің ұлға юын оң үрдіс ре тінде
қа ра стыруға бола ды. А ла йда , қа зіргі жа ғда йда біржа қты қорытынды
жа са у үшін, біріншіде н, а та лмыш ұйымның портфе лінде гі қысқа ме рзімді
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ба ға лы қа ға зда рдың өтімділігін, е кіншіде н, а қша ла й қа ра жа т
а йна лымының жылда мдығын инфляцияның қа рқыныме н са лыстыра
отырып ба ға ла ға н дұрыс, ол үшін қосымша сұра мы көп а қпа ра т қа же т.
12.2. Коэффицие нтте р жүйе сінің көме гіме н қа ржылық жа ғда йын
ба ға ла у
Ұйымның қа ржы жа ғда йын та лда ға н ке зде комме рциялық ұйымның
қа ржы-ша руа шылық қызме тін ба ға ла удың та лда ма лық коэффицие нтте р
жүйе сі қолда ныла ды. Көрсе ткіште рдің са ны көп болға ндықта н, ола рды
бірне ше топқа топта стырға н ма қса тқа ла йық болып ке ле ді.
Ұйымның ие лігінде гі ша руа шылық құра л-жа бдықта ры. Бұл
көрсе ткіш
ұйымның
ба ла нсында
е се пте ле тін
а ктивте рдің
қорытындыла нға н құнының ба ға сын бе ре ді.
Не гізгі құра л-жа бдықтың бе лсе нді бөлігінің үле сі. Не гізгі
қа ра жа ттың бе лсе нді бөлігі де п ма шина ла р, құра л-жа бдықта р ме н көлік
құра лда ры түсініле ді. Бұл көрсе ткіштің қа рқынды өсуі, әде тте , жа ғымды
үрдіс ре тінде ба ға ла на ды.
Не гізгі құра л-жа бдықтың тозу коэффицие нті. Бұл көрсе ткіш ке ле сі
ке зе ңде рде гі шығында рға жа тқызыла тын не гізгі қа ра жа т құнының үле сін
сипа тта йды. Әде тте , та лда уда не гізгі қа ра жа ттың жа ғда йы ре тінде
сипа тта ла ды. Оны е се пте у үшін опе ра циялық шығыста р тура лы е се птің
де ре кте ріне н а нықта ға нымызда й, а мортиза ция тура лы де ре кте р қа же т.
Жа ңа рту коэффицие нті. Бұл е се птік ке зе ңнің соңында ғы не гізгі
қа ра жа ттың қа й бөлігі е нгізілге н қа ра жа тты құра йтындығын көрсе те ді.
Бұл топтың көрсе ткіште рі ұйымның өзінің а ғымда ғы мінде тте ме ле рі
бойынша жа уа п бе ру қа біле тін сиа птта п, та лда уға мүмкіндік бе ре ді.
Ұйымның өзінің әртүрлі мінде тте ме ле рі үшін уа қытында төле у
қа біле ті оның а ғымда ғы қа ржы жа ғда йының ма ңызды сипа тта ма сы болып
та была ды. Бұл қа біле т не ме се өтімділік қолда ба р төле м ре сурста ры
мөлше рінің қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р мөлше ріне сәйке с ке лу
де ңге йіне ба йла нысты. Және бірінші ке зе кте а қша ла й қа ра жа т пе н қысқа
ме рзімді борышқорлық мінде тте ме ле р төле м ре сурста ры ре тінде
қа ра стырылуы мүмкін. Бұл - ұйымның е ң жұмылдырылға н а ктивте рі.
А қша ла й қа ра жа т шұғыл төле мде рді жүзе ге а сыруға да йын. Ба ға лы қа ға з
да қысқа ме рзімде а қша ға а йна ла а ла ды. А ғымда ғы борышта рды өте у
үшін а қша ла й қа ра жа т пе н ба ға лы қа ға зда рға қысқа ме рзімді қа ржы
жұмса у же тпе ге н жа ғда йда ұйым жұмылдыруы бойынша а ктивте рдің
ке ле сі түрі – де биторлық бе ре ше кті қолма -қол а қша ме н жа са ла тын
төле мге а йна лдыруы мүмкін. Е ге р ол қысқа ме рзімді борышқорлық
мінде тте ме ле рді өте у үшін же ткіліксіз болса , бұл жа ғда йда ұйым
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ма те риа лда нға н а йна лым а ктивте рін – қорла р ме н шығында рды төле м
ре сурста рына а йна лдыруға мәжбүр.
Ба ла нс өтімділігін та лда у ола рдың а ктивте рінің өтімділік де ңге йін
а нықта уға , яғни мүліктің қолма -қол а қша ға а йна луына және ме рзімдік
мінде тте ме ле рді өте у а рқылы ба ла нс па ссивінің өте мділігіне мүмкіндік
бе ре ді. Е ге р өте тін а ктивте р мінде тте ме ле рді өте уге же те рлік сома
бе ре тін болса , онда ба ла нс өтімді, а л ұйым төле мге қа біле тті не ме се
ке рісінше .
Төле м қа біле ттілігін (өтімділікті) та лда у төле м құра лда рына а йна луы
мүмкін а йна лым а ктивте рі көрсе тілге н және қысқа ме рзімді борышқорлық
мінде тте ме ле рді өте у көзі болып та была тын ба ла нс а ктивінің 2-та ра уының
де ре кте рі бойынша
жүргізіле ді. Қысқа
ме рзімді борышқорлық
мінде тте ме ле р ба ла нс па ссивінің 5-та ра уында көрсе тіле ді.
Ұйымның өтімділігін та лда у а бсолютті және са лыстырма лы
көрсе ткішті па йда ла на отырып, жүзе ге а сырыла ды.
Ме ншікті а йна лым қа ра жа тының мөлше рі ұйымның а ғымда ғы
а ктивте рін жа ба тын көз (яғни, бір жылда й а йна лымдылығы ба р а ктивте р)
болып та была тын ме ншікті ка пита лды сипа тта йды. Бұл е се птік көрсе ткіш
а ктивте рдің құрылымына да , сонда й-а қ қа ра жа т көзде рінің құрылымына
да тәуе лді. Ба сқа да те ң жа ғда йла рда бұл көрсе ткіштің қа рқынды өсуі оң
үрдіс ре тінде қа ра стырыла ды. Ме ншікті а йна лым қа ра жа тының өсуінің
не гізгі және тұра қты көзі – па йда . А та лмыш көрсе ткіш қа ра жа т көзін,
дәліре к
а йтса қ,
а ғымда ғы
а ктивте рді
жа ба тын
көз
ре тінде
қа ра стырыла тын ұйымның ме ншікті ка пита лының бір бөлігін сипа тта йды.
Ме ншікті а йна лым қа ра жа тының мөлше рі а йна лым а ктивте рінің қысқа
ме рзімді мінде тте ме ле рде н а ртуына те ң. Ке йде қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле рдің мөлше рі а йна лым а ктивте рінің мөлше ріне н а рта тын
жа ғда й да ке зде се ді. Мұнда й жа ғда й қысқа ме рзімді кре диторлық
бе ре ше ктің не гізгі қа ра жа тта р ме н а йна лымна н тыс а ктивте рді жа ба тын
көздің бірі болып та была тындығын а йға қта йды. Мұнда й ке зде ұйымның
қа ржы жа ғда йы тұра қсыз де п қа ра стырыла ды, оны ре тте у үшін шұғыл
ша ра ла р қа былда у қа же т.
Жұмыс істе йтін ка пита лды оңта йла ндыру коэффицие нті а қша ла й
қа ра жа т ныса нында ғы ме ншікті а йна лым қа ра жа тының бір бөлігін, яғни
а бсолютті өтімділігі ба р қа ржыны сипа тта йды. Ұйымның қа лыпты жұмыс
істе уі үшін бұл көрсе ткіш 0-де н 1-ге де йін өзге ре ді.
Оңта йла ндыру коэффицие нті = А Қ: ҚМ
А бсолютті өтімділік коэффицие нті. Ұйым өтімділігінің е ң қа та л
крите рийі: қысқа ме рзімді қа рыз мінде тте ме ле рінің қа й бөлігі қа же т
болға н жа ғда йда те з а ра да өте луі мүмкін е ке ндігін көрсе те ді. Ол а қша ла й
қа ра жа ттың, же ңіл өте тін ба ға лы қа ға зда рдың қысқа ме рзімді па ссивте рге
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қа тына сы ре тінде а нықта ла ды. Те ориялық жа ғына н бұл көрсе ткіш, е ге р
оның ша ма сы 0,2-0,25-те н көп болса , же ткілікті де п са на ла ды.
А бсолютті өтімділік коэффицие нті = А Қ + ҚҚЖ : ҚМ.
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті. А та лмыш коэффицие нт
ұйымның қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рме н а қша ла й қа ра жа тпе н, қысқа
ме рзімді жұмса лымда рме н және қа ра жа тпе н е се п а йырысу мүмкіндігін
а нықта йды. Е ге р а ра лық өтімділік коэффицие нті 0,5-те н көп болса , ұйым
өтімді де п са на ла ды.
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті = А Қ + ҚҚЖ +ДБ : ҚМ.
Жа лпы өтімділік коэффицие нті а йна лым а ктивте рінің қысқа
ме рзімді мінде тте ме ле рге қа тына сы ре тінде а нықта ла ды. А та лмыш
коэффицие нт қысқа ме рзімді кре диторлық мінде тте ме ле р қа нда й де ңге йде
ма те риа лдық а йна лым қа ра жа тта рыме н қа мта ма сыз е тіле тінін көрсе те ді.
Бұл ша ма қа нша лықты көп болса , қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рді
төле уде гі се німділік те сонша лықты мол бола ды. А йна лым а ктивте рінің
қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рде н а ртуы а йна лым а ктивте рін (а қша ла й
қа ра жа тта н ба сқа ) са тқа н не ме се жойға н ке зде шығында рдың
туында уына ке де ргі ке лтіре ді. Жа лпы өтімділік коэффицие нті а йна лым
а ктивте рінің ке з ке лге н ықтима л құнсызда нуын жа бу үшін қа уіпсіздік
өрісін өлше йді, тәуе ке лдіктің ке з ке лге н түріне және бе лгісіздігіне қа рсы
қа уіпсіздік ке пілі ре тінде па йда ла нуға бола тын әрі қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле рде н а сып түсе тін өтімді қа ра жа ттың ре зе рвін көрсе те ді.
Е ге р жа лпы өтімділік коэффицие нті 1-де н а з болса , ұйым өзінің қысқа
ме рзімді мінде тте ме ле рін орында й а лма са , сыртқы мінде тте ме ле рді төле й
а лма йды. А йна лым а ктивте рі ме н қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рдің
те ңдігі ұйымның ше шім қа былда у үшін бос а қша қа ра жа ты жоқ де ге нді
білдіре ді және оның төле мге қа біле тсіздік жа ғда йына «кірге ндігін»
а йға қта йды.
А та лмыш көрсе ткішті е се пте ге н ке зде
оның а са жоға ры мәні
жа ғымсыз болуы мүмкін е ке ндігіне көңіл бөлге н жөн, се бе бі ол ұйымда ғы
қа ржының дұрыс қа лыпта спа ға ндығын көрсе те ді және жа лпы оның
қызме тінің тиімділігін төме нде те ді.
Жа лпы өтімділік коэффице нті= А Қ + ҚҚЖ +ДБ + Қ : ҚМ.
А Қ – ка сса да ғы, ба нкте рдің е се п а йырысу, ва люта лық және а рна йы
шотта рында ғы а қша ла й қа ра жа т;
ҚҚЖ – қысқа ме рзімді жұмса лымда р;
ДБ – де биторлық бе ре ше к;
Қ – ма те риа лдық-өндірістік қорла р;
ҚМ – қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р.
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Жылжыма лық коэффицие нті (а ктивте рде гі а йна лым қа ра жа ты
үле сінің коэффицие нті) ұйымның а йна лым қа ра жа тының оның ба рлық
а ктивте рінің жа лпы сома сына қа тына сыме н а нықта ла ды.
А йна лым а ктивте рінде гі қорла р үле сінің коэффицие нті ұйымның
қорла ры ме н шығында рының а йна лым а ктивте рінің құнына қа тына сыме н
а нықта ла ды. Қорла рдың үле с са лма ғының а ртуы: ұйымның өндірістік
әле уе тін ұлға йту; өндірістік қорла рға са лым е се біне н ұйымның а қша ла й
а ктивте рін инфляцияның әсе ріне н бола тын құнсызда нуда н са қта уға де ге н
ұмтылыс; та ңда п а лынға н ша руа шылық стра те гиясының тиімсіздігі тура лы
а йға қта й а ла ды.
12.3. Қа ржылық орнықтылығын (төле м қа біле ттілігін) ба ға ла у
Осы топ көрсе ткіште рінің көме гіме н қа ржыла ндыру көзде рінің
құра мы және ола рдың а ра қа тына сының дина мика сы ба ға ла на ды. Та лда у:
қа ржы көзде рі өзіндік құнның, қолже тімділіктің, се німділіктің және
тәуе ке лдіктің де ңге йіме н және т.б. е ре кше ле не ді.
Ұйымның қа ржы жа ғда йының ма ңызды сипа тта ма ла рының бірі – ұза қ
ме рзімді ке ле ше кте гі оның қызме тінің тұра қтылығы. Ол ұйымның жа лпы
қа ржы құрылымыме н, оның кре диторла р ме н инве сторла рға тәуе лділік
де ңге йіме н ба йла нысты.
Ұйымның қа ржы орнықтылығы экономика лық көрсе ткіште рдің
біртұта с жүйе сіме н сипа тта ла ды. Сондықта н осы көрсе ткіште рді ке ше нді
түрде қа ра стырға нна н ке йін ұйымның қа ржы орнықтылығы де ңге йіне
объе ктивті ба ға бе руге бола ды.
Қа ржы тәуе лсіздігі коэффицие нті ұйым қа ржысының жа лпы
сома сында ғы (ба ла нс ва люта сы) оның қызме тіне а ва нста лға н ме ншікті
ка пита лдың үле сін сипа тта йды. Коэффицие нт ұйымның қа рыз қа ра жа тқа
тәуе лсіздік де ңге йін көрсе те ді, әде тте , ол 0,5-те н көп болуы тиіс. Бұл
коэффицие нттің мәні қа нша лықты жоға ры болса , ұйым сыртқы
кре диторла рға сонша лықты тәуе лсіз, қа ржы жа ғына н орнықты әрі тұра қты
бола ды. А та лмыш коэффицие нттің ұлға юы ұйымның ие лігінде гі па йда ның
е се біне н жүзе ге а сырыла ды.
ҚТк = МК : ВБ.
Қа ржы
қа уырттылығы
коэффицие нті
(қа ржы
тәуе лділігі
коэффицие нті) қа ржы тәуе лсіздігі коэффицие нтіне ке рі. Бұл көрсе ткіштің
се рпінді өсімі ұйымды қа ржыла ндыруда ғы қа рыз қа ра жа т үле сінің
ұлға йға нын білдіре ді.
ҚҚк = ҚК : ВБ.
Ме ншікті ка пита лды оңта йла ндыру коэффицие нті ме ншікті
ка пита лдың қа нда й бөлігі а ғымда ғы қызме тті қа ржыла ндыруға
па йда ла ныла тындығын, яғни қа нда й бөлік а йна лым қа ра жа тына
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жұмса лға нын, а л
қа й бөлік ка пита лда ндырылға нын көрсе те ді. Бұл
көрсе ткіштің мәні ка пита л құрылымына және ұйымның бе лгілі бір са ла ға
жа туына ба йла нысты а йта рлықта й түрле не ді. А та лмыш көрсе ткіштің өнім
өндіре тін са ла ла рда се рпінді өсуі жа ғымсыз үрдіс болып та была ды, се бе бі
ол а йна лымна н тыс а ктивте рдің қысқа ра тынын білдіре ді.
МКОк = А Қ : МК.
Бе ре ше кті жа бу коэффице нті. Бұл көрсе ткіш ұйымның ме ншікті
ка пита лының оның қа ржы мінде тте ме ле ріне қа тына сы ре тінде
е се пте ле ді. Е ге р коэффицие нттің мәні 4-те н көп болса , онда а та лмыш
ұйым қа ржы жа ғына н орнықты. Е ге р коэффицие нт 2-ге те ң болса ,
ұйымның қа ржы орнықтылығы да ғда рысты жа ғда йда және оға н ба нкротқа
ұшыра у қа упі туып тұр.
Бе ре ше кті жа бу коэффице нті = МК : ҚА .
Қа ржы орнықсыздығы коэффицие нті. Бұл коэффицие нт ұйымның
қа ржы орнықтылығына жа лпы ба ға бе ре ді. Қа ржы мінде тте ме ле рінің
ұйымның ме ншікті ка пита лына қа тына сы ре тінде а нықта ла ды, бе ре ше кті
жа бу коэффицие нтіне ке рі және 0,25-те н а ртпа уы тиіс. Е ге р бұл
коэффицие нттің
мәні 1-де н жоға ры болса , онда ол қа ржы
орнықтылығының жоға лға ндығы және оның сыни ме же ге же тке ндігін
а йға қта йды.
Қа ржы орнықсыздығы коэффицие нті = ҚА : МК.
Ба нкроттық коэффицие нті ұйымның ба рлық мінде тте ме ле рінің оның
мүлкінің жа лпы құнына қа тына сы ре тінде а нықта ла ды. Е ге р а та лмыш
көрсе ткіш 0,5-те н көп болса , ол ұйым ба нкротқа ұшыра уға жа қындығын
білдіре ді.
Ба нкроттық коэффицие нті = Мінде тте ме ле р : ВБ .
Ұза қ ме рзімді жұмса лымда р құрылымының коэффицие нті. Бұл
көрсе ткішті е се пте у ұза қ ме рзімді кре дитте р ме н қа рызда р не гізгі
қа ра жа тта р ме н ба сқа да күрде лі қа ржы жұмса лымда рын қа ржыла ндыру
үшін па йда ла ныла ды де ге н болжа мға не гізде лге н. Коэффицие нт не гізгі
қа ра жа т пе н ба сқа да а йна лымна н тыс а ктивте рдің қа нда й бөлікте рін
сыртқы инве сторла р қа йта қа ржыла ндырға нын, яғни қа й бөлік ұйымның
ие ле рінікі е ме с, инве сторла рдікі е ке нін көрсе те ді. Бұл көрсе ткіштің
се рпінді өсуі ұйымның қа ржы орнықтылығында ғы жа ғымсыз үрдісті
а йға қта йды.
Ұза қ ме рзімді жұмса лымда р құрылымының коэффицие нті = ҰМ :
А ТА .
Ұза қ ме рзімді қа рыз қа ра жа т та рту коэффицие нті. Бұл көрсе ткіш
ме ншікті қа ра жа тта рме н бірге а ктивте рді қа ржыла ндыру үшін ұза қ
ме рзімді кре дитте р ме н қа рызда р та ртудың үле сін көрсе те ді. Бұл
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көрсе ткіштің се рпінді өсуі – ұйымның уа қыт өтке н са йын сыртқы
инве сторла рға тәуе лді болып ба ра жа тқа нын білдіре тін жа ғымсыз үрдіс.
ҰМК = ҰМ : ВБ.
А ктив ба ла нсында ғы де биторлық бе ре ше ктің үле сі а ктив
ба ла нсында ғы де биторлық бе ре ше ктің үле с са лма ғын көрсе те ді. Бұл
көрсе ткіштің өсуі ұйымның ша руа шылық қызме тінің тиімділігіне
же ке ле ге н көрсе ткіште р де ңге йінде де , жа лпы де ңге йде де ке рі әсе р
е те ді.
Кре диторлық және де биторлық бе ре ше к а ра қа тына сының
коэффицие нті. Ұйымның қа ржы орнықтылығы көбіне , осы коэффицие нттің
мәніне ба йла нысты. Е ге р бұл коэффицие нттің мәні 2-де н көп болса , онда
ұйымның қа ржы тұра қтылығы да ғда рысты жа ғда йда .
КДК = КБ : ДБ.
Қа ржы қызме тінің нәтиже ле рі ме н а лынға н па йда ны па йда ла ну
ба ғытта рын зе ртте у та лда удың қа же тті эле ме нті болып та была ды.
Е ге р ұйым за ла лды болса , оның қа лыпты ша руа шылық қызме тін
жүргізу үшін ме ншікті қа ра жа тты толтыра тын көздің жоқтығы тура лы
қорытынды жа са уға бола ды.
Е ге р ұйымның ша руа шылық қызме ті па йда а луме н қа та р жүрсе ,
бюдже тке төле не тін төле мде рге , ре зе рвтік, жина қта у және тұтыну
қорла рына а уда руға а рна лға н па йда ның бір бөлігін ба ға ла ға н дұрыс. Бұл
жа ғда йда тұтыну қорла рына а уда рыла тын біра з қа ра жа ттың болуын
қа ржы қызме тін жүзе ге а сыруда ұйым та ңда п а лға н стра те гияның бір
сипа тта ма сы ре тінде қа ра стыруға бола ды. Ұйымның төле м қа біле тсіздігі
жа ғда йында па йда ның а та лмыш бөлігін тұтыну және жина қта у қорла ры
а ра сында па йда ны бөлге нде гі а ра қа тына стың өзге руінде а йна лым
қа ра жа тын толтыруға бола тын ме ншікті қа ра жа ттың әле уе тті ре зе рві
ре тінде қа ра стырға н дұрыс.
Бұл топтың көрсе ткіште рі а та лмыш ұйымға қа ржы жұмса удың жа лпы
тиімділігін ба ға ла уға а рна лға н. Ұйымның жұмыс істе уінің нәтиже лілігі
ме н экономика лық ма қса тқа сәйке стілігі а бсолютті және са лыстырма лы
көрсе ткіште рме н: па йда , ре нта бе льділік және т.б. өлше не ді. Ұйымның
қа ржы-ша руа шылық қызме тін ба ға ла у үшін ре нта бе льділіктің бірқа та р
көрсе ткіште рі а нықта ла ды.
Ре нта бе льділік – па йда ның са лыстырма лы ша ма сы ме н өндірісте
қолда ныла тын қа ра жа ттың қа йта рылу де ңге йін сипа тта йтын ұйым қызме ті
тиімділігінің көрсе ткіші.
Та за па йда ба ла нстық па йда ме н па йда да н бюдже тке төле не тін
төле мде р а ра сында ғы а йырма шылық ре тінде а нықта ла ды.
Та за па йда = Са лық са лынға нға де йінгі па йда – Па йда ға са лына тын
са лық
193

Өнімнің ре нта бе льділігі өнімді өткізу нәтиже сінің (та уа рла р,
жұмыста р, қызме т көрсе туле р) өндіріске жұмса лға н шығында рға қа тына сы
ре тінде а нықта ла ды және өнімді өндіру ме н өткізудің бірлігіне қа нша
түсім ке ле тінін көрсе те ді.
Өнімнің ре нта бе льділігі = Түсім : Шығында р.
Са тудың ре нта бе льділігі (ma rgin on sa les, ROS) өнімді өткізу
нәтиже сінің (та за па йда ) өнімді өткізуде н түске н түсімге қа тына сы ре тінде
а нықта ла ды және өткізілге н өнімнің (та уа рла р, жұмыста р, қызме т
көрсе туле р) бірлігіне
қа нша
па йда
ке ле тінін көрсе те ді. Бұл
коэффицие нттің өсуі өткізілге н өнімді (та уа рла р, жұмыста р, қызме т
көрсе туле р) шыға руға ке те тін тұра қты шығында рда ба ға ның өсу не ме се
тұра қты ба ға жа ғда йында өндіріске жұмса ла тын шығында рдың а за ю
са лда ры болып та была ды. А л коэффицие нттің а за юы өндіріске
жұмса ла тын тұра қты шығында рда ба ға ның түсуін не ме се тұра қты ба ға
жа ғда йында өндіріске жұмса ла тын шығында рдың өске нін, яғни кәсіпорын
өнімде ріне сұра ныстың а за йға нын а йға қта йды
Са тудың ре нта бе льділігі = Та за па йда : Түсім.
Ка пита лдың ре нта бе льділігі ұйымның ие лігінде гі па йда ның (та за
па йда ) а та лмыш ұйымның ба рлық а ктивте рінің орта ша құнына қа тына сы
ре тінде а нықта ла ды. Көрсе ткіш ұйымның ба рлық мүлкін па йда ла нудың
тиімділігін көрсе те ді. Бұл коэффицие нттің төме нде уі ұйым өнімде ріне
сұра ныстың түске ні және а ктивте рдің а ртық қорла нуы тура лы а йға қта йды.
Ка пита лдың ре нта бе льділігі = ТП : ВБ.
А йна лымна н тыс а ктивте рдің ре нта бе льділігі. Ұйымның та за
па йда сының а йна лымна н тыс а ктивте рдің орта ша құнына қа тына сы
ре тінде
а нықта ла ды.
Ка пита лдың
ре нта бе льділік
коэффицие нті
төме нде ге нде бұл көрсе ткіштің өсуі сұра ныстың төме нде уі, а қша ла й
қа ра жа ттың не ме се де биторлық бе ре ше ктің ша ма да н тыс өсуі
нәтиже сінде орын а ла тын да йын өнімнің та уа рба стылығына , та уа рлықма те риа лдық құндылықта рдың а ртық қорының құрылуына се бе п бола тын
жұмылдырылға н қа ра жа ттың ша ма да н а ртық ұлға юын а йға қта йды.
А ТА П= ТП : А ТА .
Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі. Та за па йда ның ме ншікті
ка пита лдың орта ша мөлше ріне қа тына сы ре тінде а нықта ла ды. А та лмыш
көрсе ткіш ме ншікті ка пита лдың бір те ңге сіне па йда ның қа нша те ңге сі
ке ле тінін көрсе те ді.
МКП = ТП : МК.
Дюпон те ңде уі (сонда й-а қ Дюпон үлгісі не ме се Дюпон формула сы)
ре нта бе льділіктің қа й фа кторға ба йла нысты өзге рге нін а нықта уға
мүмкіндік бе ре тін түрле ндірілге н фа кторлық та лда у болып та была ды.
Е же лгі құрылым түрінде гі фа кторлық үлгінің не гізі – ме ншікті ка пита л
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ре нта бе льділігінің көрсе ткіші
(ROE), а л бе лгіле рі – кәсіпорынның
өндірістік және қа ржы қызме тте рін сипа тта йтын фа кторла р. Қа ра па йым
тілме н а йтқа нда , ROE-ге әсе р е те тін фа кторла р: қа й фа кторла р ме ншікті
ка пита л ре нта бе льділігіне көп не а з де ңге йде әсе р е те тіндігін а нықта у
ма қса тында бөлше кте не ді. Не гізгі үш фа ктор:
1) опе ра циялық ре нта бе лділік (па йда мөлше рі ре тінде өлше не ді);
2) а ктивте рді па йда ла нудың тиімділігі (а ктивте рдің а йна лымдылығы
ре тінде өлше не ді);
3) қа ржы тұтқа сы (ка пита лда ндыру коэффицие нті ре тінде өлше не ді).
Үш фа кторлы үлгі төме нде гі формула түрінде көрсе тілге н:
ROE = (та за па йда / түсім) х (түсім / а ктивте р) х (а ктивте р / ка пита л) =
(па йда мөлше рі) х (а ктивте рдің а йна лымдылығы) х (ка пита лда ндыру
коэффицие нті).
• па йда мөлше рі (ROS) = та за па йда : түсім;
• а ктивте рдің а йна лымдылығы = түсім : ВБ;
• ка пита лда ндыру коэффицие нті = ВБ : МК.
Дюпон те ңде уін қолда ну
Қа ра па йымдылығына қа ра ма ста н, әдісте ме де үш ма ңызды құра мда с
бөлік көрсе тілге н:
1. Бизне с тәуе ке лдікте рінің құрылымы.
2. Тәуе ке лдікте рдің өзге ру қа рқыны.
3. Ка пита л құнын қосымша ба ға ла у.
Мәсе ле мына да , е се п ба ға сы ме н на рықтық құн өте қа тты
а йрықша ла на ды. На рықтық құнме н – құрылымдық тәуе ке лдікте р және
ішкі фа кторла рдың бір бөлігін көрсе те тін па йда қа рқынының е се біме н
са лыстырға нда ROE қосымша ба ға бе ре ді. Және бұл бизне с ие ле рі ме н
әле уе тті инве сторла р үшін өзе кті. Сондықта н Дюпон әдісте ме сі та лда удың
қосымша құра лы ре тінде инве стициялық жоба ла рдың тәуе ке лдікте рін
ба ға ла у үшін де па йда ла ныла ды.
Ұйымның қа ржы жа ғда йының е ң ма ңызды сипа тта ма ла рының бірі –
ұза қ ме рзімді бола ша қта ғы оның қызме тінің тұра қтылығы. Ол ұйымның
жа лпы қа ржы құрылымыме н, оның кре диторла р ме н инве сторла рға
тәуе ке лдік де ңге йіме н ба йла нысты.
Ұйымның қа ржы тұра қтылығы экономика лық көрсе ткіште рдің тұта с
жүйе сіме н сипа тта ла ды. Сондықта н осы көрсе ткіште рді ке ше нді түрде
қа ра стырға нна н ке йін ұйымның қа ржы тұра қтылығының де ңге йін
объе ктивті ба ға ла уға бола ды.
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12.4. Қа ржылық стра те гиясы, қа ржылық стра те гиясының
қа ғида тта ры ме н мінде тте рі
Қа ржы
стра те гиясын
әзірле ге н
ке зде
ма кроэкономика лық
үде рісте рдің қа рқынын, ота ндық қа ржы на рығының да му үрдісін,
кәсіпорын қызме тін әрта ра пта ндыру мүмкіндікте рін е ске ру қа же т.
Қа ржы стра те гиясы – бұл кәсіпорынның қа ржы тұра қтылығын
қа мта ма сыз е ту үшін қа ржыны қа лыпта стыруды және оны жоспа рла уды
қа мтитын кәсіпорын әре ке тінің ба с жоспа ры. Бұл жоспа р мына ла рды
қа мтиды:
• қа ржы жа ғда йын жоспа рла у, е се пте у, та лда у және ба қыла у;
• не гізгі және а йна лым қа ра жа тын оңта йла ндыру; па йда ны бөлу.
Не гізгі ма қса ты кәсіпорынның толық өзін-өзі өте уі ме н тәуе лсіздігіне
қол же ткізу болып та была тын қа ржы стра те гиясы ұйымның бе лгілі бір
қа ғида тта рына не гізде ле ді және ке ле сіле рді қа мтиды:
 кәсіпорынның а қша ла й қа ра жа тын;
 қа ржы ре сурста рын орта лықта ндыру;
 қа ржы ре зе рвте рін қа лыпта стыру;
 се рікте сте р а лдында қа ржы мінде тте ме ле рін сөзсіз орында у;
 кәсіпорынның а мортиза циялық және е се п-қа ржы са яса тын әзірле у;
 кәсіпорынның қа ржы е се бін және әре ке т е те тін ста нда ртта р
не гізінде қызме т са ра ла нымын ұйымда стыру және е нгізу;
 ста нда рт та ла пта рын са қта й отырып әре ке т е те тін норма ла р ме н
е ре же ле рге сәйке с кәсіпорын және қызме т са ра ла нымы бойынша
қа ржылық е се птілікті жа са у;
 кәсіпорын қызме тінің және оның са ра ла нымда рының (ба сым
ша руа шылық және
ге огра фиялық са ра ла нымда рдың, бөлінбе ге н
ба пта рдың құра мында ғы ба сқа да са ра ла нымда рдың) қа ржы та лда уы;
 кәсіпорын қызме тін және оның ба рлық са ра ла нымда рын қа ржының
ба қыла уы.
Кәсіпорынның қа ржы қызме тінің ба рлық ныса нда рын, әсіре се : не гізгі
және а йна лым қа ра жа тта рын оңта йла ндыруды, па йда ны қа лыпта стыру
ме н бөлуді, а қша ме н е се п а йырысуды және инве стициялық са яса тты
қа мтитын қа ржы стра те гиясы на рықтық қа тына ста рдың объе ктивті
экономика лық за ңдылықта рды зе ртте п, жа ңа жа ғда йда өмір сүру ме н
да мудың әдісте рін әзірле йді.
Қа ржы стра те гиясы кәсіпорынның қа ржы тұра қтылығын қа мта ма сыз
е тудің, қа ржы ре сурста рын қа лыпта стыру ме н ола рды жоспа рла удың
әдісте рі ме н тәжірибе сін қа мтиды. Кәсіпорынның ба рлық қа ржы
мүмкіндікте рін жа н-жа қты е ске ріп, ішкі және сыртқы фа кторла рдың
сипа тын объе ктивті ба ға ла й отырып, қа ржы стра те гиясы кәсіпорынның
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қа ржы-экономика лық мүмкіндікте рінің рынокта қа лыпта сқа н жа ғда йла рға
сәйке стігін қа мта ма сыз е те ді. Қа ржы стра те гиясы қа ржы қызме тінің ұза қ
ме рзімді ма қса тта рын а нықта уды және ола рға қол же ткізудің е ң тиімді
әдісте рін та ңда уды қа ра стыра ды. Қа ржы стра те гиясының ма қса тта ры
экономика лық да мудың жа лпы стра те гияла рына ба ғынып, кәсіпорынның
на рықтық құны ме н па йда сын көте руге ба ғытта луы тиіс.
Қа ржы стра те гиясының не гізінде қа ржы қызме тінің:
 са лық са яса ты;
 ба ға са яса ты;
 а мортиза циялық са яса т;
 дивиде ндтік са яса т;
 инве стициялық са яса т сияқты не гізгі ба ғытта ры бойынша
кәсіпорынның қа ржы са яса ты а нықта ла ды.
Қа ржы стра те гиясын әзірле у ба рысында бәсе ке ге қа біле тті өнім
өндіруге , ішкі ре сурста рды жұмылдыруға , өнімнің өзіндік құнын е ң жоға ры
де ңге йге түсіруге , па йда ны қа лыпта стыру ме н бөлуге , ка пита лды тиімді
па йда ла нуға және т.б. ба са на за р а уда рыла ды.
Қа ржы стра те гиясын қа лыпта стыруда тәуе ке лдік фа кторла рын
е ске рудің ма ңызы зор. Қа ржы стра те гиясы төле нбе ге н төле мде р,
инфляциялық а уытқула р ме н қа ржы рыногының жа ғда йы е ске ріле отырып
әзірле не ді.
Кәсіпорынның қа ржы стра те гиясы:
1) қа ржы ре сурста рын қа лыпта стыруды және тиімді па йда ла нуды;
2) инве стицияла удың е ң тиімді ба ғытта рын а нықта уды және қа ржы
ре сурста рын осы ба ғытта рға шоғырла ндыруды;
3) қа ржы әре ке тте рінің кәсіпорынның ма те риа лдық мүмкіндікте рі ме н
экономика лық жа ғда йына сәйке с ке луін;
4) бәсе ке ле сте р та ра пына н бола тын не гізгі қа уіпті а нықта уды,
бәсе ке ле сте рде н ба сым түсу үшін ре тте уді және қа ржы әре ке тте рінің
ба ғытта рын дұрыс та ңда уды;
5) стра те гиялық ре зе рвте рді құру және да йында уды;
6) са ра ла у және ке зе ң-ке зе ң бойынша ма қса тта рға же туді
қа мта ма сыз е те ді.
Қа ржы стра те гиясының мінде тте рі:
1) қа ржы мүмкіндікте рін ойда ғыда й па йда ла ну әдісте рін а нықта у;
2) кәсіпорынның үшінші та ра ппе н жа са ла тын ке ле ше кке а рна лға н
өза ра қа ржы қа тына сын а нықта у;
3) опе ра циялық және инве стициялық қызме тте рді қа ржыме н
қа мта ма сыз е ту;
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4) ықтима л
бәсе ке ле сте рдің
экономика лық
және
қа ржы
мүмкіндікте рін зе рде ле у, қа ржы тұра қтылығын қа мта ма сыз е ту бойынша
іс-ша ра ла р әзірле у және жүзе ге а сыру.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.Ұйымның қа ржы жа ғда йының тұра қтылығы ка нда й көрсе ткіште рге
ба йла нысты?
2. Кәсіпорынның қа ржы жа ғда йын ба ға ла уда қолда ныла тын
коэффицие нтте рге түсінікте ме бе ріңіз?
3.
Кәсіпорынның
қа ржылық
орнықтылығы
және
қа нда й
коэффицие нтте рдің көме гіме н оны ба ға ла уға бола ды?
4. Кәсіпорынның ме ншікті ка пита лының ре нта бе льділігіне әсе р е туші
не гізгі фа кторла рды а та ңыз?
5. Компа нияның қа ржылық стра те гиясын жа са у не үшін қа же т және
оны не үшін кәсіпорын әре ке тінің ба с жоспа ры де п а та йды?
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13-та ра у. Дәрме нсіздіктің (кәсіпорын ба нкроттығының)
қа ржылық
пробле ма ла ры
13.1. Ба нкроттықтың па йда болуының қа ржылық се бе пте рі
13.2. Оңа лту рәсімде рі және конкурстық өндіріс
13.1. Ба нкроттықтың па йда болуының қа ржылық се бе пте рі
Е уропа лық ме мле ке тте р ме н А ҚШ-та ба нкроттық рәсімде рі XVIII
ға сырдың а яғында әзірле нді. Ре се йде ба нкроттық тура лы жа рғы тұңғыш
ре т 1800 жылы е нгізілді. Бұл за ңна ма лық а кт е кі ға сырда н а ста м уа қыт
бойы а з ға на өзге рісте рме н әре ке т е тіп ке лді. Қа за н төңке рісіне н ке йін,
же ке ме ншіктің жойылуыме н ба йла нысты оға н де ге н қа же ттілік жоға лды.
Ке ңе стік ке зе ңнің экономика сы 3 са ла ға не гізде лді: ме мле ке ттік жоспа р,
ме мле ке ттік бюдже т және ме мле ке ттік ба ға бе лгіле у. За ла лды
кәсіпорынды ме мле ке т қа ра жа тта ндырды. Қа за қста нда а лға ш ре т
«Ба нкроттық тура лы» за ңна ма 1992 жылы қа былда нды. Қа за қста н
Ре спублика сының «Ба нкроттық тура лы» соңғы За ңы 1997 жылы қа ңта рда
қа былда нды. Бұл за ң қа зына лық кәсіпорында р ме н, ба нкте рде н,
са қта ндыру компа нияла ры ме н зе йне та қы қорла рына н, үздіксіз өндірістік
циклді жүргізуші ша руа шылық кәсіпорында рына н ба сқа ме ншіктің ба рлық
ныса нында ғы за ңды тұлға ла рдың ба нкроттығы тура лы істе рге қа тысты
қолда ныла ды.
Борышқордың дәрме нсіздігі тура лы сот ше шімін мойында у
кәсіпорынды та ра ту үшін не гіз болып та была ды. А қша ла й мінде тте ме ле р,
соныме н қа та р кәсіпорын мүлкінің е се біне н е ңбе ка қы, бюдже ттік және
бюдже ттік е ме с қорла рға төле м төле уді қоса кре дитордың та ла пта рын
қа на ға тта ндыру борышқордың дәрме нсіздігі және қа біле тсіздігі болып
та была ды. Ба нкроттық, сонда й-а қ е рікті түрде , борышқордың сотқа жа зға н
а рызы бойынша не ме се сотта н тыс тәртіпте кре диторме н ке лісімге ке лу
не гізінде борышқорды ре сми түрде ба нкрот де п жа рияла у а рқылы
а нықта ла ды. Осыға н ба йла нысты қа са қа на және жа лға н ба нкроттық де ге н
ұғым па йда бола ды:
 жа лға н ба нкроттық – кре диторға тие сілі борыштың ме рзімін ұза рту
және жұртшылықты ша та стыру үшін борышқордың ба нкрот де п
та нылға ндығы тура лы оны сотта әде йі жа лға н жа рияла у;
 қа са қа на ба нкроттық – бұл борышқордың төле м қа біле тсіздігіне
әке ле тін, борышқор не ме се ме ншік ие сінің же ке мүдде ле ріне не ме се
ба сқа тұлға ла рдың мүдде ле ріне қа тысты жа са ға н әде йі жа са ға н ісәре ке ті.
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Е ге р кре дитордың борышқорға қоятын та ла бы 150 А Е К-те н а з е ме с
сома ны құра йтын болса , онда сот ба нкроттық тура лы а рызды қа ра стыруды
ба ста уға құқылы. Ба нкроттық тура лы за ңның ше ңбе рінде ке ле сі рәсімде р
жүзе ге а сырыла ды:
– сотта н тыс тәртіпте кре дитордың ба қыла уыме н дәрме нсіз
борышқорды е рікті түрде та ра ту;
– сот қа былда ға н ше шімнің не гізінде дәрме нсіз борышқорды е рікті
түрде та ра ту;
– соттың ше шіміме н дәрме нсіз борышқорды мәжбүрле п та ра ту;
– конкурстық
өндіріс
–
бұл
кре диторла рдың
та ла пта рын
қа на ға тта ндыру және борышқорды борышта н боса ту үшін жүзе ге
а сырыла тын соттың та ра ту рәсімде рі;
–
оңа лту рәсімде рі а ясында борышқордың төле м қа біле ттілігін
қа лпына ке лтіруге а рна лға н ке з ке лге н мүмкін за ңдық ша ра ла рдың
қа былда нуы.
Осыла йша , не борышқордың, не кре дитордың, сонда й-а қ уәкіле тті
және құзіре тті орга нда рдың ынта ге рлігіме н өзге ре тін, е рікті түрде та ра ту
рәсімде ріне н ба сқа ба рлық рәсімде р сот рәсімде рі болып та была ды.
Қа за қста н Ре спублика сында ғы уәкіле тті орга ны – кәсіпорында рды
та ра ту және қа йта құру жөнінде гі а ге нттік.
Уәкіле тті орга н ре спублика да ғы дәрме нсіз және төле уге қа біле тсіз
кәсіпорында рдың тізілімін, ша руа шылық қызме тінің мониторингін жүргізіп,
қа ржы және ша руа шылық жа ғда йына та лда у жа са йды және кәсіпорынның
төле у қа біле тін қа лпына ке лтіру пе рспе ктива ла рын ба ға ла йды.
Ба нкроттық тура лы өндірістік іс борышқор, кре диторла р ме н құзіре тті
орга нда рдың (прокурордың) ісі бойынша түске н а рыз не гізінде сотта
қозға ла ды. Сот борышқордың ба нкрот де п та нылуы тура лы а рызды бе с
күннің ішінде қа былда й отырып, іс қозға у тура лы (іс қозға лға н ке зде н
ба ста п) а нықта ма шыға ра ды:
–
борышқор мүлкін ме ншікте нушіле р, құрылта йшыла р мүлікті
ие ле ну құқығына н а йырыла ды;
– сот е рте ре кте қа былда нға н ше шімде рдің орында луы тоқта тыла ды;
– кре дитордың борышқорға ке з ке лге н та ла бы ба нкроттық рәсімде р
ше гінде ға на қойыла ды;
– кре дитордың та ла бы бойынша борышқордың ба нктік е се пшотына н
а қша ны өндіріп а луға жол бе рілме йді;
–борышқордың ла уа зымды а да мда рына өз а кцияла рына н ше тте туге ,
борышқор мүлкінің үле сін ие лікте н а йыруға тыйым са лына ды.
Сот же ті күннің ішінде ре сми ба сылымда рға ба нкроттық іс бойынша
өндірістік іс қозға лға ндығы тура лы ме мле ке ттік және орыс тілде рінде
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ха ба рла ндыру бе руі тиіс. Борышқор кре диторла рдың а рызына жа уа п
қа йта ра ды (10 күнге де йін). Онда төме нде гіле р көрсе тіле ді:
- біріншіде н, кре диторла р та ла бына қа рсылық білдіру;
- е кіншіде н, кре диторла р а лдында ғы мінде тте ме ле р бойынша
бе ре ше ктің жа лпы сома сы.
Борышқордың жа уа п қа йта рма уы не ме се көрсе тілге н ме рзімде
жа уа пты ұсынба уы борышқордың өзінің дәрме нсіздігін мойында уы ре тінде
қа ра стырыла ды және соттың борышқордың ба нкрот де п та нылуы тура лы
ше шім шыға руына не гіз бола ды. Істің а лдын а ла да йындығы а яқта лға нна н
ке йін, біра қ іс қозға лға н ке зде н ба ста п, бір а йда н ке шікпе й ба нкроттық
тура лы іс соттың қа ра уына жібе ріле ді және сотқа а рыз ке ліп түске н
күнне н ба ста п 2 а й ішінде қа ра стырылуы тиіс. Сот ке ле сі сот а ктіле рінің
бірін қа былда й а ла ды:
 борышқордың ба нкрот де п та нылуы тура лы ше шімді және
конкурстық өндірісті қозға уды;
 борышқордың ба нкрот де п та нылуына н ба с та рту тура лы ше шімді;
 өтініш болға н жа ғда йда оңа лту рәсімде рінің қолда нылуын
а нықта йды;
 іс бойынша өндірістің тоқта тылуын а нықта йды.
Ба нкрот де п та нылу және конкурстық өндіріс қозға у тура лы сот
ше шімі мына жа ғда йла рда :
 іс қозға лға н ке зде н ба ста п 30 күн ішінде өзінің дәрме нсіздігін
дәле лде уге борышқордың қа біле тсіздігінде ;
 30 күннің ішінде (іс қозға лға н ке зде н ба ста п) борышқор бе рге н
жа уа бында өзінің дәрме нсіздігін мойында са ;
 борышке рге қа тысты оңа йла ту рәсімде рін жүзе ге а сырудың мүмкін
е ме стігінде шыға рыла ды.
Е ге р борышқордың кре диторла р қойға н та ла пта рға білдірге н
қа рсылығы қа былда нып, не гізде лге н жа ғда йда ол борышқордың ба нкрот
де п та нылуына н ба с та рту тура лы ше шімді қа былда йды.
Жа лға н ба нкроттық ныша нда ры а нықта лға н жа ғда йда сот
шығында рын өндіріп а ла отырып, сот борышқордың ба нкрот де п
та нылуына н ба с та рту тура лы ше шім шыға ра ды. Сот ке ле сі жа ғда йла рда
ба нкроттық тура лы іс бойынша өндіріс жүргізуді тоқта та ды:
 оңа лту рәсімде рін жүргізу ма қса тта рына қол же ткізілге нде ;
 борышқордың ба нкрот де п та нылуы тура лы а рызға жа уа п
қа йта рылға нда ;
 оңа лту рәсімде рінде .
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13.2. Оңа лту рәсімде рі және конкурстық өндіріс
Борышқордың өтініші, кре диторла р комите ті ме н құзіре тті
орга нда рдың ке лісімі болса , комме рциялық ұйымда рға қа тысты оңа лту
рәсімде рі сот тәртібіне сәйке с қолда ныла ды. Өтініште а та лмыш рәсімде рін
жүргізудің ма қса тқа ла йықтылығы не гізде рі, кре диторла р комите тінің
құра мы бойынша ұсыныста р қа мтылуы тиіс. Өтінішке :
 соңғы е кі жылда ғы қа ржылық е се птілік;
 дәрме нсіз борышқорды қа біле тті е ту жоспа ры сияқты құжа тта р қоса
тірке ле ді.
Оңа лту жоспа ры борышқордың төле м қа біле ттілігін қа лпына ке лтіру
жөнінде гі на қты ша ра ла рды қа мтуы тиіс. Оңа лту рәсімде рін жүзе ге а сыру
ке зінде ба рлық за ңды тұлға орга нда рының өкіле ттігі бе ріле тін оңа лту
ба сқа рушысы та ға йында ла ды. Ол борышқорды қа біле тті е ту ма қса тына
қол же ткізуге ба ғытта лға н ке з ке лге н әре ке тті жүзе ге а сыруға құқылы.
Оңа лту рәсімде рі тура лы соттың ше шімі қа былда нға нна н ке йін үш күн
ішінде ол уәкіле тті орга н болып та ға йында ла ды. Оңа лту рәсімде рін жүзе ге
а сырудың ұза қтығы 2 жылда н а спа уы тиіс, кре диторла р комите тінің
ке лісіміме н және оңа лту ба сқа рушысының өтініші бойынша жа са лға н
уәкіле тті орга нның қорытындысыме н 6 а й ме рзімге ұза ртылуы мүмкін.
Оңа лту ба сқа рушысының өкіле ттілігіне :
1) борышқор мүлкін ба сқа рма ға қа былда у және оны ие ле ну;
2) оңа лту жоспа рының орында луын ұйымда стыру жа та ды.
Оңа лту ба сқа рушысы кре диторла р комите тіме н ке лісе отырып, мына
жа ғда йда оңа лту ша ра ла рының а яқта лға ны тура лы сотқа ха ба рла йды:
а ) е ге р оңа лту рәсімде рінің ма қса тына қол же ткізілсе ;
ә) е ге р ол бұл ма қса тқа қол же ткізудің мүмкін е ме стігіне көзі же тсе .
Бірінші жа ғда йға сәйке с, рәсімде рі ма қса тына қол же ткізілге ндігіне
ба йла нысты сот оңа лту рәсімде рін тоқта ту тура лы а нықта ма шыға ра ды,
е кінші жа ғда йда конкурстық өндірісті а шу тура лы ше шім қа былда на ды,
се бе бі оңа лту рәсімде рінің ма қса тына қол же ткізу мүмкін е ме с.
Са на ция (қа лпына ке лтіру, са уықтыру)
Е ге р борышқорды оңа лту жоспа ры са на цияны қа мтитын болса ,
жоспа рға борышқордың не ме се кре дитордың а қша ла й қа ра жа ттың
көрсе тілге н
мөлше рін
ме рзімінде
а уда руы
тура лы
са на цияға
қа тысушының жа зба ша мінде тте ме сі қоса тірке луі тиіс. Са на цияға
қа тысушы өзіне ба рлық кре диторла рдың та ла пта рын қа на ға тта ндыру
мінде тін а ла а ла ды. Ола р кре диторла р а лдында ғы жа уа пке ршілікті өза ра
бөлісу мәсе ле сі қа ра стырыла тын ке лісім жа са суы тиіс. Соныме н бірге
ола рға мұнда й жа уа пке ршілік бірде й жүкте ле ді. Са на цияның ма қса тына
қол же ткізілге ндігіне ба йла нысты ба нкроттық тура лы іс бойынша өндірісті
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тоқта тқа н ке зде , өзде ріне жа уа пке ршілік а лға н са на цияға қа тысушыла р
са на ция ба ста лға нға де йін ша руа шылық се рікте стіктің қа тысушысы
құқығын а ла ды. Көрсе тілге н ше шім сотқа оңа лту жоспа рыме н бірге
та псырылуы тиіс. Оңа лту жоспа рында бұл та ла пта рды за ңға сәйке с
өткізіле тін а шық са уда ла рда са ту а рқылы борышқор та ла бына же ңілдік
құқығы қа ра стырылға н.
Конкурстық өндіріс кре диторла рдың та ла пта рын қа на ға тта ндыру
және ба нкротты борышта рда н боса ту ма қса тында өткізіле ді. Конкурстық
өндірістің ме рзімі сот ше шіміме н а нықта ла ды және 6 а йда н а спа уы тиіс.
Конкурстық ба сқа рушының өтініші бойынша , бұл ме рзім үш а йда н
а спа йтын уа қытқа ұза ртылуы мүмкін (борышқор ба нкрот де п та нылға н
және та ра тылға н ке зде н ба ста п). Борышқор ба нкрот де п та нылға н және
жойылға н ке зде н ба ста п ке ле сі са лда р орын а ла ды:
а ) ба нкротқа мүлікті ие лікте н а йыруға және уа қытша та быста уға
тыйым са лына ды;
ә) ба нкроттың ба рлық борышқорлық мінде тте ме ле рінің ме рзімде рі
өтіп ке тке н де п са на ла ды;
б) бе ре ше к түрле рі бойынша па йызда р ме н өсімде рді е се пте у
тоқта тыла ды;
в) ба нкроттың қа тысуыме н бола тын сотта қа ра лып жа тқа н мүліктік
сипа тта ғы да ула р қысқа ра ды;
г) ба нкроттыққа мүліктік та ла пта р те к конкурстық өндіріс а ясында
ға на қойылуы мүмкін.
Ұза қ ме рзімді ке зе ңде қа ржы тұра қтылығын қолда у үшін үкіме т
қа былда ға н ша ра ла р а ясында 2010 жылда н ба ста п:
1) ре зе рвтік ка пита лдың е ң төме н мөлше ріне қойыла тын та ла пта р
а ртты;
2) ме ншікті ка пита лдың е ң төме н мөлше рі ұлға йды;
3) 2011 жылда н ба ста п ба нкте рдің жа рғылық ка пита лының е ң төме н
мөлше рі ұлға йды.
Бұл
ша ра ла р
ба нкте рдің
а ктивте рін
жа қса рту,
ола рдың
ка пита лда ндырылуы ме н өтімділігін а рттыру а рқылы қа ржы тәуе ке лде рін
төме нде туі тиіс. Тәуе ке лде рді төме нде туге және ба нкте рді қолда уға
а рна лға н қосымша құра л ре тінде Қа за қста н ме мле ке т ба сшысының
та псырма сыме н Тұра қта ндыру (стре сті) а ктивте рінің қоры құрылды.
Ба нкрот конкурстық ба сқа рушының А й са йынғы төле мде р 50 А Е Кда н және оға н қосымша өткізіле тін конкурстық са лма қтың 7%-ына н
а спа уы тиіс.
Конкурстық ба сқа рушы:
 ме рзім бойынша он күннің ішінде кре диторла р комите тінің
құра мын қа лыпта стыра ды;
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 кре диторла р комите тінің ба рлық мүше ле ріне комите ттің бірінші
отырысы өте тін күнді ха ба рла йды;
 борышқор мүлкін ба қыла п қорға йды;
 борышқордың а лдында бе ре ше гі ба р тұлға ла рға ола рды өндіріп а лу
тура лы та ла пта рды қояды;
 бір кре диторла рдың мүдде ле рін қорға йтын және біре уле ріне зиян
ке лтіре тін за ңды бұза отырып, борышқорме н жа са лға н мәміле ле рді
а нықта йды;
 қызме тке рле рге а лда ғы уа қытта жұмыста н боса тылуы тура лы
ха ба рла йды;
 ба нкрот мүлкін са ту жоспа рын кре диторла р комите тіне бе кітуге
бе ре ді;
 кре диторла рме н е се п а йырысуды жүргізе ді.
Конкурстық са лма қтың құра мына кіре тінде р:
1) борышқор мүлкі, оның ішінде : оның қа ржы құжа тта рында
көрсе тілме ге н де биторлық бе ре ше к;
2) же рді па йда ла ну құқығы.
Конкурстық са лма қты бөлудің ке зе ктілігі төме нде гіде й:
- әкімшілік және сот шығында ры ке зе кте н тыс, борышқор мүлкінің
е се біне н өте ле ді;
- бірінші ке зе кте а за ма тта рдың та ла пта ры қа на ға тта ндырыла ды,
ола рдың а лдында а да мда рдың өмірі ме н де нса улығына зиян ке лтірге ні
үшін ба нкрот жа уа пке ршілікте бола ды;
- е кінші ке зе кте е ңбе ка қы және өте ма қы төле у бойынша е се п
а йырысу жүргізіле ді;
- үшінші ке зе кте ба нкрот мүлкін ке пілдікке са луме н қа мта ма сыз
е тілге н
мінде тте ме ле р
бойынша
кре диторла р
та ла пта ры
қа на ға тта ндырыла ды;
- төртінші ке зе кте , са лық және ба сқа да мінде тте ме ле р бойынша
бе ре ше кте р өте ле ді;
- бе сінші ке зе кте , ба сқа кре диторла рме н е се п а йырысу жүргізіле ді.
Та ла пта р қа на ға тта ндырылға нна н ке йін қа лға н қа ра жа тты
конкурстық ба сқа рушы борышқор мүлкін ме ншікте нушіге не ме се оның
құрылта йшысына бе ре ді. Кре диторла рме н е се п а йырысу а яқта лға нна н
ке йін ба нкрот мінде тте ме ле рді не ме се ба сқа да та ла пта рды орында уда н
боса тыла ды.
Осыда н ке йін конкурстық ба сқа рушы кре диторла рдың ба рлық
та ла пта ры қа на ға тта ндырылға нна н ке йін қа лға н мүлікті па йда ла ну
тура лы е се п пе н өтімді ба ла нстың қосымша сы тірке лге н уәкіле тті
орга нме н ке лісілге н өзінің қызме ті тура лы е се пті сотқа та псыра ды. Сот
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конкурстық ба сқа рушының е се бін, өтімді ба ла нсты бе кітіп, конкурстық
өндірістің а яқта лға ны тура лы а нықта ма шыға ра ды.
Өзін-өзі те ксе ру сұра қта ры
1.
Кәсіпорынның қа ржылық да муына әсе р е туші ішкі және сыртқы
фа кторла рды а та ңыз.
2.
Кәсіпорынның ба нкроттығын диа гностика ла удың не гізгі
моде лде рін а та ңыз.
3.
Кәсіпорынның қа ржылық дәрме нсіздігіне (ба нкрот болуына )
түсінік бе ріңіз.
4.
Ба нкроттықтың не гізгі түрле рін а та ңыз.
5.
Кәсіпорынның қа ржылық да ғда рысының не гізгі түрін а та п
бе ріңіз.
6.
Кәсіпорынның ба нкрот болуын қа ра стыру ре ті.
7.
Кәсіпорынды са уықтыру рәсімде ріне сипа тта ма бе ріңіз.
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Те ст та псырма ла рының нұсқа ла ры
1. Корпора ция қа ржы ре сурста рын қа лыпта стыру, орна ла стыру және
па йда ла ну проце сінде қа лыпта са тын а қша ла й қа тына ста р жүйе сі – бұл…
A ) На қты а қша а йна лымы
B) Корпора ция қа ржысы
C) А қша қа тына ста ры
D) Қа ржы жүйе сі
E) Қа ра жа т қорла ры
2. Құн қозға лысын қа лыпта стыра тын және а қша ла й төле мде р ме н
е се п а йырысула р а ғымында көрініс та ба тын экономика лық проце сс –
бұл…
A ) На қты а қша а йна лымы
B) Корпора ция қа ржысы
C) Қа ржы ре сурста ры
D) Қа ржы қа тына ста ры
E) Қа ра жа т қорла ры
3. Корпора ция қа ржысының қа нда й на қтылы функцияла рын біле сіз?
A ) Ұда йы өндірістік, бөлу, ба қыла у
B) Ұда йы өндірістік, жина қта у, ба қыла у
C) Бөлу, қа йта бөлу, ба қыла у
D) Бөлу, оңта йла ндыру, ба қыла у
E) Қа лыпта стыру, бөлу, па йда ла ну
4. Корпора ция қа ржысы бөлу функциясының не гізгі объе ктісі не ?
A ) Корпора ция та бысы
B) Өнімнің өзіндік құны
C) Бюдже тте н қа ржы бөлу
D) Бюдже ттік төле мде р
E) Дивиде ндте р төле у
5. Қа ржының бөлу функциясы не де н ба ста ла ды?
A ) Орнын толтыру қорын құруда н
B) Е се п а йырысу па йда сын бөлуде н
C) Е ңбе ка қы қорын құруда н
D) Са лық көле мін е се пте уде н
E) Дивиде ндте р ша ма сын а нықта уда н
6. Қа ржының ба қыла у функциясы не нің көме гіме н жүзе ге а са ды?
A ) Қа ржылық жоспа рла р
B) Қа ржылық көрсе ткіште р
C) Қа ржылық а қпа ра тта р
D) Қа ржылық құра лда р
E) Қа ржылық әдісте р
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7. Са лықтық төле мде рді төле ге нне н ке йін корпора ция па йда ла нуына
қа ла тын та бысының е се бі не гізіне н қа нда й қорла р құрыла ды?
A ) Ре зе рвтік, тұтыну және қорла ну
B) Ре зе рвтік, тұтыну және орнын толтыру
C) Тұтыну, қорла ну және орнын толтыру
D) Орнын толтыру, қорла ну және да му
E) Ре зе рвтік, тұтыну және да му
8. Өндірістің да муына бе лгіле нге н а қша ла й қа ра жа тта р – бұл…
A ) Өндірістік қор
B) Тұтыну қоры
C) Ре зе рвтік қор
D) Да му қоры
E) Қорла ну қоры
9. Не гізгі және а йна лым құра лда ры қа нда й қордың е се біне н
толықтырыла ды?
A ) Тұтыну қоры
B) Қорла ну қоры
C) Ре зе рвтік қор
D) Да му қоры
E) Өндірістік қор
10. Корпора цияның қорла ну қоры қа нда й көзде рде н қа лыпта са ды?
A ) Тиісті жа рна ла р төле у жолыме н
B) Бюдже тте н қа ржы бөлу а рқылы
C) А мортиза циялық а уда рымда рда н
D) Қа рыз қа ра жа тта рын та рту а рқылы
E) Не гізгі құра лда рды жа лға бе ру а рқылы
11. Әле уме ттік қа же ттілікте рге ба ғытта ла тын қор – бұл…
A ) Ре зе рвтік қор
B) Қорла ну қоры
C) Әле уме ттік қор
D) Са қта ндыру қоры
E) Тұтыну қоры
12. Өндірістік е ме с са ла объе ктіле рін қа ржыла ндыру қа нда й
қорла рдың е се біне н жүзе ге а са ды?
A ) Да му қоры
B) Қорла ну қоры
C) Әле уме ттік қор
D) Тұтыну қоры
E) Ре зе рвтік қор
13. Жылдың қорытындысы бойынша сыйа қыла р төле у қа й қордың
е се біне н жүзе ге а са ды?
A ) Тұтыну қоры
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B) Қорла ну қоры
C) Әле уме ттік қор
D) Е ңбе ка қы қоры
E) Ынта ла ндыру қоры
14. Корпора цияның ре зе рвтік қорының не гізгі ма қса ты не де ?
A ) Қа ржы тұра қтылығын қа мсызда ндыру
B) Қызме тке рле р жұмысын ынта ла ндыру
C) Корпора ция қызме тін да мыту
D) Өндірістік қорла рдың орнын толтыру
E) А қша ла й қа ра жа т көле мін а ртыру
15. Қа ржы мінде тте ме ле рін орында уға , а ғымда ғы шығында рды
қа ржыла ндыруға а рна лға н ме ншікті а қша ла й та быста р ме н түсімде рдің
жиынтығы – бұл…
A ) Корпора ция қа ржысы
B) А қша ла й қорла р
C) А қша ла й та быста р
D) Қа ржы ре сурста ры
E) Қа ра жа т қорла ры
16. Корпора цияның ме ншікті қа ржы ре сурста рына не жа та ды?
A ) Па йда және ре зе рвтік ка пита л
B) Ме ншікті және ре зе рвтік ка пита л
C) Ме ншікті ка пита л және па йда
D) Ме ншікті ка пита л және а мортиза ция
E) Па йда және а мортиза ция
17. Та быс а лу ма қса тында өндіріске са лынға н қа ржы ре сурста ры
қа ла й а та ла ды?
A ) Ка пита л
B) Инве стиция
C) Са лым
D) Қа ржы
E) А қша
18. Ме ншікті қа ржы ре сурста рының сыртқы көзде ріне не жа та ды?
A ) Ұза қ ме рзімді ба нк не сие ле рін а лу
B) Қосымша а кцияла р шыға ру және са ту
C) Қысқа ме рзімді ба нк не сие ле рін а лу
D) Облига цияла р шыға ру және са ту
E) Қа же тсіз не гізгі құра лды жа лға бе ру
19. Та быс а луме н ба йла нысты шығында рға не жа та ды?
A ) Са қта ндыру шығында ры
B) Са лықтық төле мде р
C) Са лықтық е ме с төле мде р
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D) Тұтыну шығында ры
E) Өндірістік шығында р
20. Қа рыз қа ра жа тта рын қа тыстыру корпора цияға қа нда й мүмкіндік
бе ре ді?
A ) Өндіріс көле мін а рттыруға
B) Өндірістік та псырма ны орында уға
C) А йна лымдылықты же де лде туге
D) Шығында р ша ма сын төме нде туге
E) Та быс көле мін жоға рыла туға
21.
Инве стицияла у
объе ктісі
бойынша
ка пита л
қа ла й
топта стырыла ды?
A ) Не гізгі және а йна лым
B) Ме ншікті және қа рыз
C) Не гізгі және қосымша
D) Ме ншікті және ссуда лық
E) Ссуда лық және қа рыз
22. Корпора цияға тиістілігі бойынша ка пита л қа ла й топта стырыла ды?
A ) Ме ншікті және жа лға а лынға н
B) Ме ншікті және ссуда лық
C) Ме ншікті және қа рыз
D) Ссуда лық және қа рыз
E) Қа рыз және жа лға а лынға н
23. Ка пита л а йна лымы проце сінің а лға шқы са тысында ка пита л
қа нда й ныса нда бола ды?
A ) Ба ға лы қа ға з
B) Өндірістік
C) Та уа рлық
D) А қша ла й
E) Мүліктік
24. Ка пита л а йна лымы проце сінің е кінші са тысында ка пита л қа нда й
ныса нда бола ды?
A ) Өндірістік
B) А қша ла й
C) Та уа рлық
D) Ба ға лы қа ға з
E) Мүліктік
25. Ка пита л а йна лымы проце сінің үшінші са тысында ка пита л қа нда й
ныса нда бола ды?
A ) Өндірістік
B) Та уа рлық
C) А қша ла й
D) Ба ға лы қа ға з
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E) Мүліктік
26. Корпора цияның мінде тті шығында рына не жа та ды?
A ) Са лықтық төле мде р
B) Тұтыну шығында ры
C) Сыйа қы шығында ры
D) Өндірістік шығында р
E) Зе йне та қы шығында ры
27.
Өне ркәсіп
са ла сында ғы
корпора цияла рдың
өндірістік
шығында рының құрылымында қа й шығын ба бының үле сі ба сым болып
та была ды?
A ) Е ңбе ка қы шығында ры
B) Ма те риа л шығында ры
C) Әле уме ттік шығында р
D) А мортиза циялық а уда рымда р
E) Це хтық шығында р
28.Корпора ция қа ржысын ұйымда стыру қа ғида тын а та п көрсе тіңіз.
A ) Өзін-өзі қа ржыла ндыру
B) Қа ржы қорла рын қа лыпта стыру
C) Қор а йна лымын же де лде ту
D) Қа ржы өтімділігін қа мсызда ндыру
E) Қа ра жа тта рды тиімді жұмса у
29. Қа нда й көрсе ткішке ба йла нысты шығында р тұра қты және
өзге рме лі болып бөліне ді?
A ) Өндіріс көле міне
B) Е се птік па йда ға
C) Е ңбе ка қы қорына
D) Ре нта бе льділікке
E) Та за та бысқа
30. Корпора ция қа ржысын ба сқа ру не а рқылы жүзе ге а са ды?
A ) Қа ржы ме ха низмі
B) Қа ржылық ба қыла у
C) Қа ржылық тұтқа ла р
D) Қа ржылық әдісте р
E) Қа ржы ынта ла ндырма ла ры
31. Қа ржы әдісте рінің көме гіме н қа ржы құра лда ры а рқылы
корпора цияның қа ржысын ба сқа ру жүйе сі – бұл…
A ) Қа ржы ме не джме нті
B) Қа ржылық ба қыла у
C) Қа ржы ме ха низмі
D) Қа ржылық құқық
E) Қа ржылық әдісте р
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32. Қа ржы ме ха низмі қа нда й қоса лқы жүйе ле рде н тұра ды?
A ) Ба қыла ушы және ба сқа рылушы
B) Ба сқа рушы және ба қыла ушы
C) Ба сқа рушы және ба сқа рылушы
D) Ба қыла ушы және ба қыла нушы
E) Ба қыла нушы және ба сқа рылушы
33. Корпора ция қа ржысын ба сқа рудың не гізгі мінде тте рін а та п
көрсе тіңіз.
A ) А қпа ра тта р жина у, ре тте у және ба қыла у жа са у
B) А қпа ра тта р жина у, та лда у және ба қыла у жа са у
C) А қпа ра тта р жина у, ре тте у және ше шім қа былда у
D) А қпа ра тта р жина у, та лда у және ше шім қа былда у
E) А қпа ра тта р жина у, болжа у және ба қыла у жа са у
34. Корпора ция қа ржысын ба сқа руда ғы ше шім қа былда у қа нда й
мінде тте рді қа мтиды?
A ) Болжа у, ре тте у және ба қыла у
B) Та лда у, болжа у және ба қыла у
C) Зе ртте у, ре тте у және ба қыла у
D) Са ра ла у, ре тте у және ба қыла у
E) А қпа р а лу, болжа у және ба қыла у
35. Қа ржы ме ха низмінің эле ме нтін а та п көрсе тіңіз.
A ) Корпора цияның а қша а йна лымы
B) Корпора цияның қа ржы қа тына ста ры
C) Корпора цияның қа ржы ре сурста ры
D) Корпора цияның а қша қа тына ста ры
E) Корпора цияның а қша а ғыны
36. Өндіріс көле мі өске н ке зде өнімнің өзіндік құны қа нда й шығында р
е се біне н төме нде йді?
A ) Ке ше нді
B) Өзге рме лі
C) Не гізгі
D) Тұра қты
E) Тіке ле й
37. Өнім өткізуде н түске н та быс – 270 мың тг, өзіндік құн – 80 мың тг,
ме рзімді шығында р – 50 мың тг. Не гізгі қызме т та бысын а нықта .
A ) 220 мың тг
B) 190 мың тг
C) 140 мың тг
D) 240 мың тг
E) 400 мың тг
38. Па йда ны жоспа рла удың а на литика лық әдісі қа нда й жа ғда йда
қолда ныла ды?
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A ) Шығында р құрылымы күрде лі
B) А з а ссортиме нтті өнім өндірісі
C) Та быстылық де ңге йі өте жоға ры
D) Көп а ссортиме нтті өнім өндірісі
E) Ша ғын және орта өнім өндірісі
39. Та быстылықтың са лыстырма лы көрсе ткіште рінің қа нда й топта ры
ба р?
A ) Өнімде р ме н шығында рдың та быстылығы
B) А ктивте р ме н па ссивте рдің та быстылығы
C) Ка пита л ме н ре сурста рдың та быстылығы
D) А ктивте рдің және өнімнің та быстылығы
E) Ре сурста р және шығында рдың та быстылығы
40. Корпора цияның қа ржы жа ғда йына , төле м қа біле ттілігіне және
не сие қа біле ттілігіне ба қыла у жа са у – бұл қа ржылық жоспа рла удың…
A ) Ма змұны
B) Ма қса ты
C) Мәні
D) Мінде ті
E) Қа ғида ты
41. Корпора цияның ба рлық а йна лымна н тыс а ктивте ріне
инве стицияла нға н ка пита л – бұл…
A ) А йна лым ка пита лы
B) Не гізгі ка пита л
C) Жа рғылық ка пита л
D) Төле нге н ка пита л
E) Төле нбе ге н ка пита л
42. Не гізгі ка пита л өндіріс проце сі ба рысында қа нша лықты
па йда ла ныла ды?
A ) Бір жылда н а са
B) Бір өндірістік цикл
C) Бір жылға жуық
D) Бір а йда н а са
E) Бір-а қ ре т
43. Не гізгі ка пита лдың не гізгі бөлігін құра йтын а ктив түрін көрсе тіңіз.
A ) Қа ржы са лымда ры
B) А яқта лма ға н құрылыс
C) Ма те риа лдық е ме с а ктивте р
D) Не гізгі құра лда р
E) Де биторлық қа рызда р
44. Қа былда у-та псыру а ктісіме н рәсімде лме ге н не гізгі құра лда р
қа ла й а та ла ды?
A ) Рәсімде лме ге н құра лда р
212

B) А яқта лма ға н өндіріс
C) А яқта лма ға н құрылыс
D) Кірісте лме ге н құра лда р
E) Қорда ла нға н құра лда р
45. Өндіріс проце сіне қа тысу дәре же сіне ба йла нысты не гізгі құра лда р
қа ла й бөліне ді?
A ) Өндірістік және өндірістік е ме с
B) Өндірісте гі және әре ке тсіз
C) Өндірісте гі және қорда тұрға н
D) Әре ке тте гі және әре ке тсіз
E) Әре ке тте гі және қорда тұрға н
46. Өнім өндірсінде гі рөлі бойынша не гізгі құра лда р қа ла й бөліне ді?
A ) Бе лсе нді және бе лсе нді е ме с
B) Өндірістік және өндірістік е ме с
C) Өндірістік және әре ке тсіз
D) Әре ке тте гі және әре ке тсіз
E) Әре ке тте гі және қорда тұрға н
47. Не гізгі құра лда рды са тып а луға , же ткізуге , орна туға және
монта жда уға жұмса лға н шығында р – бұл…
A ) Не гізгі құра лда рды са тып а лу шығыны
B) Не гізгі құра лда рдың ба ста пқы құны
C) Не гізгі құра лда рды же ткізу сома сы
D) Не гізгі құра лда рды кірісте у сома сы
E) Не гізгі құра лда рды рәсімде у шығында ры
48. Бе лгілі бір ке зе ңде гі на рықтық ба ға да ғы не гізгі құра лда р құны –
бұл…
A ) Ба ста пқы құны
B) Өткізу құны
C) А ғымда ғы құн
D) Са тып а лу құны
E) Ба ла нстық құны
49. Қа йта қа лпына ке лтіру құны бойынша не гізгі құра лда рды қа йта
ба ға ла у жиі жүргізіле ді ме ?
A ) Ме рзімді
B) Жыл са йын
C) Тоқса н са йын
D)А й са йын
E) Жа рты жылда
50. Не гізгі құра лда рды жоюда н а лынға н құндылықта р құны қа ла й
а та ла ды?
A ) Ма те риа лдық боса лқыла р құны
B) Қоса лқы бөлше кте р құны
213

C) Не гізгі құра лда рды жою құны
D) Не гізгі құра лда рдың қа лдық құны
E) Не гізгі құра лда рдың тозу құны
51. Не гізгі құра лда рдың қозға лысын сипа тта йтын көрсе ткіш…
A ) Эксте нсивтілік коэффицие нті
B) Тозу коэфицие нті
C) Инте нсивтілік коэффицие нті
D) Жа ңа рту коэффицие нті
E) Жа ра мдылық коэффицие нті
52. Не гізгі құра лда рдың қозға лысын сипа тта йтын көрсе ткіш…
A ) Істе н шығу коэффицие нті
B) Тозу коэфицие нті
C) Инте нсивтілік коэффицие нті
D) Эксте нсивтілік коэффицие нті
E) Жа ра мдылық коэффицие нті
53. Не гізгі құра лда рдың те хника лық жа ғда йын сипа тта йтын қа нда й
көрсе ткіште рді біле сіз?
A ) Жа ра мдылық және тозу коэффицие нті
B) Инте нсивтілік және эксте нсивтілік коэффицие нті
C) Жа ңа ру және істе н шығу коэффицие нті
D) А йна лым және өсім коэффицие нті
E) Қор қа йта рымы және қор сыйымдылығы
54. Не гізгі құра лда рдың жа ңа рту коэффицие нті қа нда й формула ме н
сипа тта ла ды?
A ) Кж=НҚжс/НҚжб
B) Кж=НҚжс/НҚж
C) Кж=НҚж/НҚжб
D) Кж=НҚж/НҚжс
E) Кж=НҚжб/НҚж
55. Не гізгі құра лда рдың істе н шығу коэффицие нті қа нда й формула ме н
сипа тта ла ды?
A ) Кіш=НҚіш/НҚжб
B) Кіш=НҚіш/НҚжс
C) Кіш=НҚжб/НҚіш
D) Кіш=НҚжс/НҚіш
E) Кіш=НҚжс/НҚжб
56. Жыл ба сында ғы не гізгі құра лда р құны – 1000 мың тг, жыл
соңында ғы құны – 1300 мың тг, іске қосылға ны – 400 мың тг. Жа ңа рту
коэффицие нтін е се пте .
A ) 0,4
B) 0,3
C) 1,3
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D) 0,8
E) 0,2
57. Жыл ба сында ғы не гізгі құра лда р құны – 1000 мың тг, жыл
соңында ғы құны – 1300 мың тг, істе н шыққа ны – 200 мың тг. Істе н шығу
коэффицие нтін е се пте .
A ) 0,1
B) 0,2
C) 1,3
D) 0,8
E) 0,3
58. Не гізгі құра лда рдың қа лдық құны – 800 мың тг, тозу құны – 500
мың тг. Жа ра мдылық коэффицие нтін е се пте .
A ) 0,62
B) 0,83
C) 1,33
D) 0,38
E) 0,63
59. Не гізгі құра лда рдың қа лдық құны – 800 мың тг, тозу құны – 500
мың тг. Тозу коэффицие нтін е се пте .
A ) 0,83
B) 0,62
C) 0,38
D) 1,33
E) 0,63
60. Не гізгі құра лда рды қа лыпта стырудың ме ншікті көзі болып
та была ды…
A ) Не гізгі құра лда р а мортиза циясы
B) Ұза қ ме рзімді ба нк не сие ле рі
C) Жа бдықта ушыла рме н е се п а йырысу
D) Бюдже ттік е ме с қорла рме н е се п а йырысу
E) Бюдже тте н қа ржы бөлу
61. Не гізгі құра лда рдың мора льдық тозуының қа нша ныса ны ба р?
A ) Бе с ныса ны
B) Бір ныса ны
C) Үш ныса ны
D) Төрт ныса ны
E) Е кі ныса ны
62. А мортиза циялық а уда рымда рды е се пте уде не гізгі құра лда рдың
қа й құны не гізге а лына ды?
A ) А ғымда ғы
B) Жою
C) Ба ста пқы
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D) Қа лдық
E) Ба ла нстық
63. Не гізгі құра лда рдың а мортиза циясын е се пте удің қа нда й әдісте рін
біле сіз?
A ) Өндірістік, кумулятивтік, же де лде тілге н
B) Тік сызықты, кумулятивтік, же де лде тілге н
C) Тік сызықты, өндірістік, же де лде тілге н
D) Кумулятивтік, өндірістік, қа лдықты а за йту
E) Өндірістік, же де лде тілге н, қа лдықты а за йту
64. Не гізгі құра лда р а мортиза циясын е се пте удің же де лде тілге н әдісі
қа й ме згілде қолда ныла ды?
A ) Тозға н жа бдықта р ше кте н тыс көп болға нда
B) Өнім өткізу на рығы тұра қта ға н жа ғда йда
C) Же де лде тілге н мора льдық тозу па йда болға нда
D) Үлке н ша ма да а ртық жа бдықта р болға н жа ғда йда
E) Қа же тсіз құра лда рды е се пте н шыға рға н жа ғда йда
65. А мортиза цияның қа й әдісін қолда нға нда өнімнің өзіндік құны
өсе ді?
A ) Инте нсивті
B) Өндірістік
C) Дире ктивті
D) Прогре ссивті
E) Кумулятивтік
66. Не гізгі құра лда рды ұза қ ме рзімді жа лға а лу қа ла й а та ла ды?
A ) Ре нтинг
B) Лизинг
C) Ха йринг
D) Ча рте р
E) Лиз-бе к
67. Са туда н тыс опе ра цияла рда н түске н та быс та быстылықтың қа й
а бсолютті көрсте кішінде қа мтыла ды?
A ) Жа на ма опе ра цияла рда н түске н та быс
B) Не гізгі қызме тте н түске н та быс
C) Қоса лқы қызме тте н түске н та быс
D) Не гізгі е ме с қызме тте н түске н та быс
E) Ке зде йсоқ жа ғда йла рда н түске н та быс
68. Дивиде ндте р корпора цияның қа нда й қызме тіме н ба йла нысты
а лынға н та быс түрі болып та была ды?
A ) Инве стициялық қызме т
B) Қа ржылық қызме т
C) Опе ра циялық қызме т
D) Комме рциялық қызме т
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E) Ша руа шылық қызме т
69. Лизинг қа нда й ме рзімге құрыла ды?
A ) Бір жылда н үш жылға де йін
B) Бе с жылда н жоға ры
C) Үш жылда н жоға ры
D) Үш жылда н он жылға де йін
E) Үш жылда н бе с жылға де йін
70. Ха йринг қа нда й ме рзімге құрыла ды?
A ) Бір жылда н он жылға де йін
B) Үш жылда н бе с жылға де йін
C) Бір жылда н үш жылға де йін
D) Бір жылда н бе с жылға де йін
E) Үш жылда н он жылға де йін
71. Ре нтинг қа нда й ме рзімге құрыла ды?
A ) Үш жылға де йін
B) Бір жылға де йін
C) Бір а йға де йін
D) Үш а йға де йін
E) Жа рты жылға де йін
72. Не гізгі құра лда рдың тиімді па йда ла нылуын сипа тта йтын қа нда й
не гізгі көрсе ткіште рді біле сіз?
A ) Қорме н қа рула ну және қор ре нта бе льділігі
B) Қор қа йта рымы ме н қор ре нта бе льділігі
C) Қор қа йта рымы ме н қор сыйымдылығы
D) Қор ре нта бе льділігі ме н қор сыйымдылығы
E) Қор сыйымдылығы
73. Не гізгі құра лда рдың бір те ңге сіне ке ле тін өндірілге н өнім көле мі –
бұл…
A ) Қор сыйымдылығы
B) Қор қа йта рымы
C) Қорме н қа рула ну
D) Қор ре нта бе льділігі
E) Қор өтімділігі
74. Өндірілге н өнімнің бір те ңге сіне ке ле тін не гізгі құра лда р көле мі –
бұл…
A ) Қор сыйымдылығы
B) Қор қа йта рымы
C) Қорме н қа рула ну
D) Қор ре нта бе льділігі
E) Қор өтімділігі
75. Қор қа йта рымы қа нда й формула ме н а нықта ла ды?
A ) Ққ=Ө/Қс
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B) Ққ=НҚ/Ө
C) Ққ=Ө/НҚ
D) Ққ=НҚ/Қс
E) Ққ=НҚ/Ққа р
76. Қор сыйымдылығы қа нда й формула ме н а нықта ла ды?
A ) Қс=Ө/Ққ
B) Қс=Ө/НҚ
C) Қс=НҚ/Ө
D) Қс=НҚ/Ққ
E) Қс=НҚ/Ққа р
77. Физика лық не гізі жоқ біра қ корпора цияға ұза қ ме рзім не ме се
тұра қты түрде та быс а лып ке ле тін а ктив түрі қа ла й а та ла ды?
A ) Ма те риа лдық е ме с а ктивте р
B) Ма те риа лдық ре сурста р
C) Ма те риа лдық игілікте р
D) Ма те ра лдық құндылықта р
E) Ма те риа лдық боса лқыла р
78. Бірле ске н не ме се а кционе рлік кәсіпорын құру ба рысында па йда
бола тын шығында р қа ла й а та ла ды?
A ) Инве стициялық шығында р
B) Ұйымда стыру шығында ры
C) Қа лыпта стыру шығында ры
D) Құрылта й шығында ры
E) Ба ста пқы шығында р
79. Өндіріспе н ба йла нысты ма те риа лдық е ме с а ктив түрін а та п
көрсе тіңіз.
A ) Ноу-ха у
B) Па те нтте р
C) Лице нзияла р
D) Гудвилл
E) Фра ншиза
80. Қа ржылық қызме ттің на қтылы ба ғытта ры бойынша корпора цияның
қа ржылық са яса ты жоспа рла удың қа й түріне сәйке с а нықта ла ды?
A ) Ша руа шылық
B) Опе ра тивтік
C) А ғымда ғы
D) Ста рте гиялық
E) Комме рциялық
81. Комме рциялық қызме тпе н ба йла нысты ма те риа лдық е ме с а ктив
түрін а та п көрсе тіңіз.
A ) Ұйымда стыру шығында ры
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B) Инте лле ктуа лдық ме ншік
C) Та уа рлық бе лгіле р
D) Өне ркәсіптік үлгіле р
E) Па те нттік лице нзияла р
82. Ма те риа лдық е ме с а ктивте рдің құны қа ла й өте ле ді?
A ) А мортиза ция е се пте у а рқылы
B) Е се пте н шыға ру а рқылы
C) Шығында рға қосу а рқылы
D) А лынға н та быс а рқылы
E) Бюдже ттік қа ра жа тта р а рқылы
83. А мортиза ция е се пте у және өндіріс шығында рына қосу а рқылы
ма те риа лдық е ме с а ктивте рдің…
A ) Ба ста пқы құны өте ле ді
B) Қа лдық құны е се пте ле ді
C) Құны е се пте н шыға рыла ды
D) А ғымда ғы құны а нықта ла ды
E) Тозу құны а нықта ла ды
84. Ба ғда рла ма лық қа мсызда ндыру құны – 1200 мың тг, па йда ла ну
ме рзімі – 5 жыл. А йлық а мортиза ция норма сын е се пте .
A ) 1,667
B) 2,333
C) 1,887
D) 1,556
E) 1,447
85. Ба ғда рла ма лық қа мсызда ндыру құны – 1200 мың тг, па йда ла ну
ме рзімі – 5 жыл. А йлық а мортиза ция ша ма сын е се пте .
A ) 2000 тг
B) 2500 тг
C) 3000 тг
D) 1500 тг
E) 4000 тг
86. Та быс а лу ма қса тында кәсіпке рлік қызме т объе ктіле ріне
са лына тын а қша ла й қа ра жа тта р, ба ға лы қа ға зда р және ба сқа да мүлікте р
– бұл…
A ) Қа ржыла ндыру
B) Инве стицияла р
C) Қа ржы бөлу
D) Не гізгі ка пита л
E) А йна лым ка пита лы
87. Инве стицияла ныла тын ка пита л са лымының объе ктіле рі бойынша
инве стиция түрле рі…
A ) На қты және қа ржылық
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B) На қты және тіке ле й
C) Қа ржылық және қоржындық
D) Қоржындық және ве нчурлік
E) Қа ржылық және ве нчурлік
88. Та быс а лу ма қса тында өнім өндірісіме н ба йла нысты на қты
а ктивте рге а қша ла й қа ра жа тта рдың ке з ке лге н са лымы – бұл…
A ) Тіке ле й инве стицияла р
B) Қа ржылық инве стицияла р
C) Қоржындық инве стицияла р
D) Ве нчурлік инве стицияла р
E) Стра те гиялық инве стицияла р
89. Та быс а лу ма қса тында ба ға лы қа ға зда р ныса нында ғы а ктивте р
са тып а лу – бұл…
A ) Ве нчурлік инве стицияла р
B) Тіке ле й инве стицияла р
C) На қты инве стицияла р
D) Қоржындық инве стицияла р
E) Стра те гиялық инве стицияла р
90. Инве сторла р жүзе ге а сыра тын не гізгі ша руа шылық қызме ттің
ба ғытына ба йла нысты инве сторла р қа ла й бөліне ді?
A ) Же ке және институциона лдық
B) Же ке және стра те гиялық
C) Же ке және қоржындық
D) Стра те гиялық және қоржындық
E) Институциона лдық және қоржындық
91. Инве сторла рдың а лдына қойға н инве стицияла у ма қса тта ры
бойынша инве сторла р қа ла й бөліне ді?
A ) Же ке және стра те гиялық
B) Же ке және институциона лдық
C) Ста рте гиялық және қоржындық
D) Же ке және қоржындық
E) Институциона лдық және қоржындық
92. Та быстылығы төме н қысқа ме рзімді инве стициялық жоба ла рды
қа ржыла ндыру қа нда й қа ра жа тта р е се біне н жүзе ге а са ды?
A ) Не сие лік қа ра жа тта р
B) Ме ншікті қа ра жа тта р
C) Үле стік қа ра жа тта р
D) Ме мле ке ттік қа ра жа тта р
E) Же ргілікті қа ржа тта р
93. Та быстылығы жоға ры қысқа ме рзімді инве стициялық жоба ла рды
қа ржыла ндыру қа нда й қа ра жа тта р е се біне н жүзе ге а са ды?
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A ) Не сие лік қа ра жа тта р
B) Үле стік қа ра жа тта р
C) Ме мле ке ттік қа ра жа тта р
D) Же ргілікті қа ржа тта р
E) Ме ншікті қа ра жа тта р
94. Инве стициялық жоба ла рды қа ржыла ндырудың ке ң та ра ға н түрі.
A ) Үле стік қа ржыла ндыру
B) Өзін-өзі қа ржыла ндыу
C) Не сие лік қа ржыла ндыру
D) Ме мле ке ттік қа ржыла ндыру
E) Же ргілікті қа ржыла ндыру
95. На қты инве стицияға тән ныса нды а та п көрсе тіңіз.
A ) А кцияла р са тып а лу
B) Корпора цияны ке ңе йту
C) Облига цияла р са тып а лу
D) Ұза қ ме рзімді не сие бе ру
E) А қша ла й қа ра жа тта р са лу
96. На қты инве стицияла у проце сі қа нша не гізгі са тыда н тұра ды?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
E) 6
97. На қты инве стицияла уды жүзе ге а сыру не де н ба ста ла ды?
A ) Инве стициялық ойла рды ізде уде н және та ңда уда н
B) Е лдің инве стициялық клима тын та лда уда н
C) Инве стицияла удың на қты объе ктісін та ңда уда н
D) Инве стицияла рдың өтімділігін ба ға ла уда н
E) Инве стициялық қызме т ба ғытын а нықта уда н
98. Инве стициялық жоба ла рдың тиімділігі қа ла й ба ға ла на ды?
A ) Бизне с-жоспа р көме гіме н
B) Инве стиция көле міме н
C) Жұмса лға н шығында р а рқылы
D) Ба ла ма ва риа нтта рдың са ныме н
E) Болжа лды та быс ша ма сыме н
99. Инве стициялық жоба ла рдың тиімділігін сипа тта йтын көрсе ткішті
а та п көрсе тіңіз.
A ) Та быстылық де ңге йі
B) Өзін-өзі а қта у ме рзімі
C) А ктивте р та быстылығы
D) А ктивте р өтімділігі
E) Та за та быс ша ма сы
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100. Қа ржылық инве стицияға тән ныса нды а та п көрсе тіңіз.
A ) Кәсіпорында р са тып а лу
B) Те хника лық қа йта қа рула ну
C) Ба ға лы қа ға зда р са тып а лу
D) Жа ңа құрылыс са лу
E) Корпора цияны ке ңе йту
101. Корпора цияның әрбір өндірістік цикл ба рысында а ғымда ғы
опе ра цияла рына инве стицияла йтын ка пита лы – бұл…
A ) Не гізгі ка пита л
B) Қа ржы ре сурста ры
C) А йна лым ка пита лы
D) А ғымда ғы шығында р
E) Қысқа ме рзімді инве стицияла р
102. А йна лым ка пита лының е ре кше лігі ол…
A ) Тұтыныла ды
B) Шығында ла ды
C) А ва нста ла ды
D) Па йда ла ныла ды
E) Са тыла ды
103. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лымы не ше фа за да н тұра ды?
A) 6
B) 4
C) 2
D) 5
E) 3
104. А йна лым қа ра жа тта ры бір а йна лым ше гінде қа нда й са тыла рда н
өте ді?
A ) А қша ла й, өндірістік, та уа рлы
B) Та уа рлы, ма рке тингтік, а қша ла й
C) Өндірістік, комме рциялық, а қша ла й
D) Өндірістік, та уа рлы, а йырба с
E) Та уа рлы, а йырба с, а қша ла й
105. Қа лыпта су көзде рі бойынша а йна лым ка пита лы қа ла й бөліне ді?
A ) Ме ншікті және қа рыз
B) Ме ншікті және жа лға а лынға н
C) Қа рыз және жа лға а лынға н
D) Ме ншікті және ссуда лық
E) Ссуда лық және жа лға а лынға н
106. А йна лым ка пита лы қа нда й құра мда с бөлікте рде н тұра ды?
A ) А йна лым қорла рына н және да йын өнімне н
B) А йна лым қорла рына н және а қша ла й қа ра жа тта рда н
C) Бола ша қ ке зе ң шығында ры ме н а йна лыс қорла рына н
222

D) А йна лым қорла рына н және а йна лыс қорла рына н
E) А йна лым қорла рына н және не гізгі қорла рда н
107. Қа ржылық жоба ла рдың өмір сүру қа біле тін а нықта у
мүмкіндікте рін ұсыну – бұл қа ржылық жоспа рла удың…
A ) Ма змұны
B) Мінде ті
C) Ма қса ты
D) Қа ғида ты
E) Мәні
108. Қа нда й моде льге сәйке с корпора цияның сыртқы орта сы өзге руі
әсе ріне н са ту көле мінің корре ляциясы а нықта ла ды?
A ) Инте рполяциялық моде ль
B) Эвристика лық моде ль
C) Экстра поляциялық моде ль
D) Экономе триялық моде ль
E) Инте рпре та циялық моде ль
109. Өндірістік а йна лым қорла рына не жа та ды?
A ) А яқта лма ға н өндіріс
B) Да йын өнімде р
C) Жөне лтілге н та уа рла р
D) А қша ла й қа ра жа тта р
E) Е се п а йырысу қа ра жа тта ры
110. Ұза қ ме рзімді а ктивте р са тып а лу және са ту, өте ле тін не сие ле р
бе ру және а лу – бұл…
A ) Инве стициялық қызме т
B) Опе ра циялық қызме т
C) Қа ржылық қызме т
D) Ша руа шылық қызме т
E) Комме рциялық қызме т
111. А йна лыс қорла рына не жа та ды?
A ) А қша ла й қа ра жа тта р
B) Өндірістік боса лқыла р
C) А яқта лма ға н өндіріс
D) Ма те риа лдық е ме с а ктивте р
E) Не гізгі құра лда р
112.
Өндірістік боса лқыла р а йна лым қа ра жа тта рының қа нда й
бөлігіне кіре ді?
A ) Ме ншікті қорла рға
B) А йна лыс қорла рына
C) Не гізгі қорла рға
D) А йна лым қорла рына
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E) Қа рыздық қорла рға
113. Өндіріс проце сіме н тіке ле й ба йла нысты а йна лым қа ра жа тта рын
а та п көрсе тіңіз.
A ) А йна лым қорла ры
B) А йна лыс қорла ры
C) А қша қа ра жа тта ры
D) Да йын өнімде р
E) Де биторлық қа рызда р
114. Қор көле мін оңта йла ндыру қа ғида ла рына сәйке с а йна лым
қа ра жа тта ры қа ла й бөліне ді?
A ) Ме ншікті және қа рыз а йна лым қорла рына
B) А йна лым қорла ры және а йна лыс қорла рына
C) Норма ла на тын және норма ла нба йтын қорла рға
D) А қша ла й және на тура лды қорла рға
E) А йна лым қорла рына және не гізгі қорла рға
115. А қша ла й қа ржа тта р – 100 мың тг, де биторлық қа рызда р – 150
мың тг, а ғымда ғы мінде тте ме ле р – 260 мың тг. А бсолютті өтімділік
коэффицие нтін е се пте .
A ) 0,19
B) 0,96
C) 0,38
D) 2,60
E) 1,73
116. А йна лым қа ра жа тта рының норма тивте рін е се пте удің қа нда й
әдісте рін біле сіз?
A ) Тіке ле й е се пте у, а на литика лық, коэффицие нттік
B) Тіке ле й е се пте у, а на литика лық, ста тистика лық
C) Тіке ле й е се пте у, ста тистика лық, оңта йла ндыру
D) Тіке ле й е се пте у, коэффицие нттік, оңта йла ндыру
E) Тіке ле й е се пте у, коэффицие нттік, па йыздық
117. А йна лым қа ра жа тта ры норма тивін е се пте удің қа й әдісіне сәйке с
а йна лым қа ра жа тта рының же ке ле нге н эле ме нтте рі бойынша қор
норма ла ры а нықта ла ды?
A ) А на литика лық
B) Тіке ле й е се пте у
C) Коэффицие нттік
D) Норма тивтік
E) Ста тистика лық
118.
А йна лым қа ра жа тта рының же ке ле нге н эле ме нтте рінің
норма тиві қа нда й формула бойынша е се пте ле ді?
A ) Н=(А жэ/Тк)*Нжэ
B) Н=(Тк/А жэ)*Нжэ
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C) Н=(Нжэ/А жэ)*Тк
D) Н=(Тк/Нжэ)*А жэ
E) Н=(А жэ/Нжэ)*Тк
119. А йна лым қа ра жа тта рының е ң а з, біра қ қа лыпты жұмыс а тқа руға
же ткілікті көле мін а нықта у үшін не жүзе ге а сырыла ды?
A ) А йна лым қа ра жа тта рын жоспа рла у
B) А йна лым қа ра жа тта рын норма ла у
C) А йна лым қа ра жа тта рын е се пте у
D) А йна лым қа ра жа тта рын са ра ла у
E) А йна лым қа ра жа тта рын ба ға ла у
120. А йна лым қа ра жа тта рына де ге н қа же ттілік қа ла й а нықта ла ды?
A ) Жоспа рла у а рқылы
B) Те ксе ру а рқылы
C) Норма ла у а рқылы
D) Түге нде у а рқылы
E) Ба ға ла у а рқылы
121.
А йна лым қа ра жа тта рының е ң а з қа же тті көле мі қа ла й
а нықта ла ды?
A ) Те ксе ру а рқылы
B) Норма ла у а рқылы
C) Жоспа рла у а рқылы
D) Түге нде у а рқылы
E) Ба ға ла у а рқылы
122. Өндірістік боса лқыла рме н ке зе кті жа бдықта ула р а ра сында
қа лыпта са тын қор – бұл…
A ) Көлік қоры
B) Са қта ндыру қоры
C) А ғымда ғы қор
D) Те хнологиялық қор
E) Да йындық қоры
123. А ғымда ғы қор ша ма сы не ге тәуе лді?
A ) Жа бықта у жүйе лілігіне
B) Өнім өндірісі көле міне
C) Өнім а ссортиме нтіне
D) Қа ржы тұра қтылығына
E) Та псырыс бе ру уа қытына
124.
Ре зе рвтік ка пита лды қа лыпта стырудың не гізгі көзін а та п
көрсе тіңіз.
A ) Та за та быс
B) Жа лпы та быс
C) Не гізгі та быс
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D) Ба ла нстық та быс
E) Жиынтық та быс
125.
Са қта ндыру қорының ша ма сы а ғымда ғы қордың қа нда й
мөлше рінде бе лгіле не ді?
A ) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 1/5
E) 1/10
126. Жүк а йна лымы ме н құжа т а йна лымы а ра сында ғы үзіліс
ке зе ңінде қа лыпта са тын қор қа ла й а та ла ды?
A ) Да йындық қоры
B) Жүк қоры
C) Құжа ттық қор
D) Көлік қоры
E) А ра лық қор
127. Өндірістік боса лқыла рды норма ла у не үшін қа же т?
A ) Ола р әруа қытта болуы тиіс
B) Көп шығынды та ла п е те ді
C) Та быс е се біне н жа была ды
D) Өндіріс көле мін те же йді
E) Ре нта бе льділік де ңге йі өсе ді
128. Шығында рдың өсу коэффицие нті не ні көрсе те ді?
A ) Өңде у са тысында ғы өнімнің да йындық де ңге йін
B) Корпора ция бюдже ті шығыста р бөлігінің де ңге йін
C) А йна лым қа ра жа тта рын са тып а лу дина мика сын
D) Өндірістік шығында рдың өзге ру дина мика сын
E) Шығында рдың та быста н а сып түсу де ңге йін
129. Шығында рдың өсу коэффицие нті қа й көрсе ткішке ба йла нысты
а нықта ла ды?
A ) Өндірістік өзіндік құн
B) А яқта лма ға н өндіріс
C) Ме рзімді шығында р
D) Ма те риа л ре сурста ры
E) Да йын өнімде р
130. Төртінші тоқса нда ғы жоспа рлы ма те риа л шығыны – 18 мың тг,
а йна лым қа ра жа тта рының норма сы – 39 күн. А йна лым қа ра жа тта ры
норма тивін е се пте .
A ) 2,2 мың тг
B) 5,7 мың тг
C) 4,6 мың тг
D) 7,8 мың тг
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E) 6,8 мың тг
131. Төртінші тоқса нда ғы жоспа рлы өнім өндірісі 54 мың тг, а йна лым
қа ра жа тта рының норма сы – 7,7 күн. А йна лым қа ра жа тта ры норма тивін
е се пте .
A ) 7013 тг
B) 4620 тг
C) 3506 тг
D) 5541 тг
E) 4568 тг
132. Па йда ны жоспа рла удың қа нда й не гізгі әдісте рі ба р?
A ) Тіке ле й е се пте у және а на литика лық
B) Ста тистика лық және а на литика лық
C) Тіке ле й е се пте у және тәжірибе лік
D) Тіке ле й е се пте у және ста тистика лық
E) Тәжірибе лік және ста тистика лық
133. Ба нк не сие ле рі а йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стырудың қа нда й
көзде ріне жа та ды?
A ) Қа рыз
B) Ме ншікті
C) Ме мле ке ттік
D) Бюдже ттік
E) Қа тыстырылға н
134. Жа рғылық ка пита л корпора ция қа ржылық е се п бе руінің қа й
эле ме нтінде қа мтыла ды?
A ) Ме ншікті ка пита л
B) Қа рыз ка пита лы
C) Төле нге н ка пита л
D) Не гізгі ка пита л
E) А йна лым ка пита лы
135. Тұтыну қоры а йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стырудың қа нда й
көзде ріне жа та ды?
A ) Ме ншікті
B) Қа рыз
C) Ме мле ке ттік
D) Бюдже ттік
E) Қа тыстырылға н
136. А йна лым қа ра жа тта рын қа лыпта стырудың қа рыз көзде рінің
құра мында ма ңызды орынды қа й көрсе ткіш а ла ды?
A ) Бюдже т а лдында ғы қа рызда р
B) Жа бдықта ушыла рға қа рызда р
C) Қысқа ме рзімді ба нк не сие ле рі
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D) Облига ция бойынша қа рызда р
E) Ба рлық комме рциялық не сие ле р
137. Қа нда й жа ғда й корпора цияның тұра қты қа ржы жа ғда йына
ите рме ле йді?
A ) А йна лым ка пита лының же де л а йна лымы
B) А йна лым ка пита лының же ткілікті ша ма сы
C) А йна лым ка пита лының оңта йлы құрылымы
D) А йна лым ка пита лының ұтымды норма сы
E) А йна лым ка пита лының та бысты мөлше рі
138. Қа нда й жа ғда й а йна лым ка пита лы а йна лымдылығының
же де лде уіне ите рме ле йді?
A ) Өндіріс шығында рын а за йту
B) Та уа р ба ға ла рын төме нде ту
C) Са ту жылда мдығын а рттыру
D) А йна лым қа ржа тта рын норма ла у
E) Өндіріс көле мін а рттыру
139.
А йна лым қа ра жа тта ры а йна лымдылығының ша пша ңда уы
ола рға қа тысты қа нда й жа ғда йды көрсе те ді?
A ) Ұтымсыз жұмса луын
B) Тиісті көле мінің өсуін
C) Құрылымының өзге руін
D) Қа лдықта рының а за юын
E) Тиімді па йда ла нылуын
140. А йна лым ка пита лының а йна лымдылық коэффицие нті не ні
сипа тта йды?
A ) А йна лым де ңге йін
B) А йна лым ұза қтығын
C) А йна лым са нын
D) А йна лым құнын
E) А йна лым күнін
141.
А йна лым ка пита лының а йна лымдылығы қа нда й өлше м
бірлігіме н өлше не ді?
A ) Коэффицие нт
B) Күнде р
C) Те ңге
D) Па йыз
E) Өлше нбе йді
142. А йна лым қа ра жа тта рының бір ке зе ңде жа са ға н а йна лым са ны
қа нда й көрсе ткішпе н а нықта ла ды?
A ) А йна лым ұза қтығыме н
B) А йна лым та быстылығыме н
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C) А йна лым норма сыме н
D) А йна лым коэфицие нтіме н
E) А йна лым құрылымыме н
143. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылық коэффицие нті не ні
көрсе те ді?
A ) А йна лым са нын
B) А йна лым күнін
C) А йна лым ке зе ңін
D) А йна лым шығынын
E) А йна лым та бысын
144. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылық коэффицие нті қа нда й
формула ме н а нықта ла ды?
A ) Ка а к=А Қорт/ ТN
B) Ка а к=ТN/А Қорт
C) Ка а к=360/А Қорт
D) Ка а к=А Қорт/360
E) Ка а к=(ТN/А Қорт)*360
145. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лым ұза қтығы не ні а нықта йды?
A ) А йна лымның та быстылығын
B) Ке зе ң ішінде гі а йна лым са нын
C) А йна лымдылық коэффицие нтін
D) Бір а йна лымның ұза қтығын
E) Бір ке зе ңде гі а йна лым ұза қтығын
146. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лым ұза қтығы қа нда й
формула ме н а нықта ла ды?
A ) Ұа =360/Ка а к
B) Ұа =Ка а к/360
C) Ұа =360/А Қорт
D) Ұа =А Қорт/360
E) Ұа =(ТN/А Қорт)*360
147. А йна лым қа ра жа тта рының а йна лымдылық коэффицие нтіне ке рі
ша ма қа ла й а та ла ды?
A ) А нықта у коэффицие нті
B) Бе лгіле у коэффицие нті
C) Бе кіту коэффицие нті
D) Ұза қтық коэффицие нті
E) Та быстылық коэффицие нті
148.
А йна лым қа ра жа тта рын бе кіту коэффицие нті қа нда й
формула ме н а нықта ла ды?
A ) + Ка а к=А Қорт/ ТN
B) Ка а к=ТN/А Қорт
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C) Ка а к=360/А Қорт
D) Ка а к=А Қорт/360
E) Ка а к=(ТN/А Қорт)*360
149.
Өнім өткізуде н түске н та быс – 100 мың тг, а йна лым
қа ра жа тта рының а йна лым ұза қтығы – 180 күн. Бе кіту коэффицие нтін
е се пте .
A ) 1,2
B) 0,7
C) 0,5
D) 2,0
E) 1,0
150. Өнім өткізуде н түске н та быс – 100 мың тг, а йна лым
қа ра жа тта рының а йна лым ұза қтығы – 180 күн. А йна лым коэффицие нтін
е се пте .
A ) 0,5
B) 2,0
C) 0,7
D) 1,2
E) 1,0
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Студе нттің өзіндік жұмыста рына әдісте ме лік нұсқа улық
ІІ та қырып. Қа ржыла рдың ма те ма тика лық не гізде рі
№1 та псырма
S = P(1 + ni)
S = 50 000 (1 + 0.5 · 0.28) = 57 000.
№2 та псырма
S=P (1 

d
i)
K

1. На қты па йызда р жа ғда йында (d = 284).
S = 10 000 000 (1 + 284/366 * 0,30) = 12 327 868 те ңге
2. Кре диттің на қты күнде рдің са нын е ске рге нде жа й па йызда р үшін
(d = 313).
S = 10 000 000 (1 + 313/360 * 0,30) = 12 565 574 те ңге .
Кре диттің ша ма ме н а лынға н күнде р са нын е ске рге нде жа й па йызда р
үшін (d = 280) құра йды.
S = 10 000 000 (1 + 280/360 * 0,30) = 12 333 333 те ңге .
№3 та псырма
N

Kn = 1+

 NtIt
t 1

Kn = 1+ 0,3+0,5(0,29+0,28+0,27+0,26+0,25)=1,975.
S=20 000 000 * 1,975=39 500 000 те ңге .
№4 та псырма
n=

SP
P *i

n= (40 000 000 – 25 000 000)/ (25 000 000 * 0,28) = 2,14 жыл.
№5 та псырма
Жа й па йыздық мөлше рле ме ле р үшін:
S = P (1 + ni)
S = 200 000 (1 + 5 * 0,28) = 480 000 те ңге .
Күрде лі па йыздық мөлше рле ме ле р үшін:
S= P (1+ic)n
S =200 000 (1+0,28)5 = 687 194,7 те ңге .
Жа рты жыл бойынша е се пте у үшін
S= P (1+j/m)mn
S =200 000 (1+0,14)10 = 741 444,18 те ңге .
Әрбір тоқса н бойынша е се пте у үшін
S= P (1+j/m)mn
S =200 000 (1+0,07)20 = 773 936,66 те ңге .
Үздіксіз е се пте у үшін
S= P * ejn
S =200 000*e 1,4= 811 000 те ңге .
№6 та псырма
Қа рызды жа бу жоспа рын әзірле п көре йік
Жыл Жылдың соңына Же де л төле м Па йызда р (І) Өте у е се біне н
(Y)
қа рыздың
болға н
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сома сы D
1
8 500,0
2 000,0
500,0
2
6 925,0
2 000,0
425,0
3
3 271,25
4 000,0
346,25
4
1934,81
1 500,0
163,56
5
0
2031,55
96,74
Бірінші жыл үшін па йызда рдың құра мда с бөлігі:
І 1 = D * і с = 10 000 * 0,05 = 500 (долл). құра йды.
Бұда н:
Р 1 = Y1 – I 1 = 1 500 долл.
D 1 = D - Р 1 , = 8 500 долл.
Ода н ке йінгі жылда р үшін:
I2 = D1ic = 8 500 долл. * 0,05 = 425 долл.;
P2 = Y2 – I2 = 2 000 - 425 = 1 575 (долл.);
D 2 = D 1 - Р 2 = 8 500 – 1 575 = 6 925 (долл.);
I3 = D 2 ic = 6 925 долл. * 0,05 = 346,25 долл;
P3 = Y3 – I3 = 4 000 – 346,25 = 3 653,75 (долл.) ;
D 3 = D 2 - Р3 = 6 925 – 3 653,75 = 3 271,25 (долл.);
I4 = D3 ic = 3 271,25 долл. * 0,05 = 163,56 долл.;
P4 = Y4 – I4 = 1500 - 163,56 = 1 336,44 (долл.);
D 4 = D 3 - Р4 = 3 271,25 - 1 336,44 = 1 934,81 (долл.);
I5 = D4 ic = 1 934,81 долл. * 0,05 = 96,74 долл.;
Y5= D4 + I5 = 1 934,81 + 96,74 = 2 031,55 (долл.);
P4 = D4 = 1 934,81 долл.

төле мде р
(Р)
1 500,0
1 575,0
3 653,75
1 336,44
1 934,81

ІІІ та қырып. Корпора цияның та быста ры, ола рдың жоспа рла нуы
ме н қолда нылуы
№1 та псырма
Өткізілге н өнімнің са ны ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды:
Р = О1 + В – О2
Р - өткізілге н өнімнің көле мі.
О1 - көте рме - са ту ба ға ла рдың не гізінде жоспа рлы ке зе ңнің ба сында
өткізілме ге н өнімнің қа лдықта ры.
В - көте рме - са ту ба ға ла рдың не гізінде жоспа рлы жылда өнімді
өткізуде н түсе тін түсім.
О2 - көте рме - са ту ба ға ла рдың не гізінде жоспа рлы ке зе ңнің
а яғында өткізілме ге н өнімнің қа лдықта ры.
Көте рме - са ту ба ға ла рдың не гізінде 01.01.10 ж. ба сында тие лге н
та уа рла р ме н қойма да ғы өнімнің қа лдықта рына н түсе тін түсім 45000 ш.б.
құра йды, а л 10.01.11 ж. ба сында 55000 ш.б. құра йды. Көте рме - са ту
ба ға ла рдың не гізінде өткізуде н түсе тін түсім 2010 жылы 1100000 ш.б.
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ша ма сында жоспа рла нып отыр. Жоспа рла на тын ке зе ңде гі өнімді өткізуде н
(жұмыста р, қызме тте р) түсе тін түсімнің мөлше рін а нықта у қа же т.
О1 = 10000 + 25000 + 7000 + 3000 = 45000 (ш.б.).
2010 жылы өнімді өткізуде н түсе тін түсім жыл бойында ғы өнімді
өткізуде н түсе тін жа лпы та бысты құра йды. Яғни, біздің жа ғда йымызда бұл
сома 2010 жылдың бірінші жа ртысында , үшінші ме н төртінші тоқса нда :
В = 50000 + 23000+37000 = 110000 (ш.б.) құра йды.
Жоспа рла нға н 2010 жылдың а яғында са тылма ға н өнімде рдің
қа лдығы 31.12.10 ж. да йын өнімде р сома сын және төле м ме рзімі 31.12.10 ж.
ке йін төле не тін не сие лік бе ре ше к көле мін құра йтын бола ды.
О2 = 15000 + 40000 = 55000 (ш.б.).
Яғни, «А рома ты ва нили» корпора циясының а уа ны та за рту
құра лда рын өткізуде н түсе тін түсім:
Р = 45 000 ш.б. + 110 000 ш.б. – 55 000 ш.б. = 100 000 ш.б. құра йды.
№2 та псырма
Ба за лық ба ға ның (Р0) құра мына қа же тті минима лды па йда ның
мөлше рін қосу а рқылы толық шығында р әдісін қолда на отырып,
та псырма ны орында йық. Яғни, ол жиынтық шығында р ме н па йда ның
сома сын құра йды:
Р0 = өзге рме лі шығында р + тұра қты шығында р + па йда .
А кционе рле рдің мүдде ле рін қа на ға тта ндыру ме н корпора цияның
бола ша қта дұрыс да муы үшін, па йда ның мөлше рі жиынтық шығында рдың
25 % құра у қа же т е ке ндігі бе лгілі, ол ке ле сіде й түрде бола ды:
Па йда = 25% * (80 + 45)
= 31,25 те ңге өнім бірлігіне ке ле тін
па йда
100%
Яғни, толық шығында р әдісінің не гізінде ба за лық ба ға :
Р0 = 80 те ңге + 45 те ңге + 31,25 те ңге = 156,25 те ңге құра йды.
Өзіндік құн әдісі бойынша ба за лық ба ға тұра қты және өзге рме лі
шығында рдың сома сыме н а нықта ла ды Р0 = 80 те ңге + 45 те ңге = 125
те ңге . Және кәсіпорынның за ла лсыз қызме ті үшін минима лды ба ға ның
мөлше рін білдіре ді.
№3 та псырма
Түсімді бөлу жоспа рын құру үшін е ң а лдыме н «Тяже лый ве с»
корпора циясының қызме тіне н түсе тін жоспа рла нға н жиынтық та быстың
мөлше рін а нықта у қа же т. Яғни, өнімді өткізуде н, өткізуде н тыс,
опе ра циялық және төте нше та быста рда н түсе тін сома . Өнімді өткізуде н
түсе тін жа лпы түсім өндірілге н спорт өнімде рін са туда н түске н сома ны
құра йды:
Өнімді өткізуде н түсе тін түсім = 50 млн.тг + 60 млн.тг + 90 млн. тг =
200 000 млн. тг.
Әрі қа ра й бе рілге н та псырма ла р бойынша ба рлық өндірілге н өнімнің
өзіндік құнын а нықта йық:
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Өнімнің өзіндік құны = 20 млн. тг. + 30 млн.тг. + 50 млн.тг. = 100
млн.тг.
Шығында рды е ске рме ге нде жиынтық та быс:
ЖТ = 200 млн.тг. + 2 млн.тг. + 4 млн.тг. = 206 млн.тг. құра йды.
Жиынтық шығында р:
ЖШ = 100 млн.тг. + 3 млн.тг. + млн.тг. = 106 млн.тг. құра йды.
Жа лпы та быс жиынтық та быста р ме н шығында р а ра сында ғы а йырма
ре тінде а нықта ла ды:
ЖТ = 206 млн.тг. – 106 млн.тг. = 100 млн.тг.
Әрі қа ра й па йда ға са лына тын са лықты а нықта ймыз, оның ішінде
КПС кіре ді. Соныме н қа та р КПС са лына тын ба за а кционе рле р
дивиде ндте рінің мөлше ріне қа ра й а за яды, ол жа лпы та быс пе н
дивиде ндтте р а ра сында ғы а йырма ны құра йды.
КТС са лына тын ба за сы = ЖТ – дивиде ндтте р = 100 млн.тг. – 10
млн.тг. = 90 млн.тг.
Корпора тивті та быс са лығы = 90 млн.тг. * 15 %
= 13,5 млн.тг.
100 %
Қосылға н құнға са лына тын са лық а йна лыстың 12 %-ын және
өткізілге н өнімне н түске н түсімнің 12 %- ын құра йды:
ҚҚС = 200 млн.тг. * 12 % құра йды = 24 млн.тг.
100 %
Та за бөлінбе ге н та быс:
ТП = 100 млг.тг. – 10 млн.тг. – 13,5 млн.тг. = 76, 5 млн.тг.
Осы бөлінбе ге н па йда ны қорла р бойынша бөліп көре йік:
Жина қта у қоры ТП-ң 70 % құра йды:
ҚҚ = 76,5 млн.тг. * 70 %
= 53,55 млн.тг.;
100 %
Ода н ке йін ре зе рвтік қор құрыла ды, ол ТП-ң 10% құра йды:
РҚ = = 76,5 млн.тг. * 10 %
= 7,65 млн.тг.;
100 %
Тұтыну қоры е ң соңында құрыла ды және ТП-ң 20% құра йды:
ФП = 76,5 млн.тг. * 20 %
= 15,30 млн.тг.;
100 %
2010 жылы өткізілге н өнімне н түсе тін жоспа рлы түсімді бөлу жоспа ры
ке ле сіде й түрде бе ріле ді
№
млн.тг
Көрсе ткіште р
1
224
Өткізуде н түске н түсім ҚҚС-н
е ске рге нде
2
24
Жа на ма са лықта р (ҚҚС)
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3
4
5
6
7
8
9
10
11 1
112
113
114
115
16
17
18
19

Өткізілге н өнімнің өзіндік құны
Ба сқа да опе ра циялық та быста р
Ба сқа да опе ра циялық шығында р
Ба сқа да өткізуде н тыс та быста р
Ба сқа да өткізуде н тыс шығында р
Ба сқа да төте нше та быста р
Ба сқа да төте нше шығында р
Жа лпы па йда (та быс)
Қа ржы
нәтиже ле ріне
жа та тын
са лықта р
Дивиде ндтте р
Па йда ға са лына тын са лық
Та за бөлінбе ге н па йда
А йыппұлда р, өсім, тұра қсыздық
төле мі
Та за па йда ға жа та тын жина қта р
ме н са лықта р
Жина қта у қоры (70%)
Ре зе рвтік қор (10%)
Тұтыну қоры (20%)

100
2
3
4
3
100
10,0
13,5
7665
53,55
7,65
15,30

№4- та псырма
Е се пте уле рді же ңілде ту ма қса тында ке ле сіде й ке сте ні құра мыз
кг.
Бұйымда р
Бұйым бірлігіне е се пте ге нде
Па йда , тг.
Өзіндік
Өнімнің
Көте рме
құны
бірлігіне
ба ға сы
ке ле тін
па йда
400
300
100
15000 1 500 000
А рктиче ский
fresh
300
180
120
20
2 400 000
За крома
000
450
320
130
5 000 650 000
Совиное око
Воздушный
50
25
25
200.0 5 000 000
00
ра й
9 550 000
Па йда
Өткізілге н өнімнің қа лдықта рын е ске рге нде , 2010 ж. ба сы ме н
а яғында өткізілге н өнім бойынша па йда :
Пр = 400 000 + (9 550 000 – 1 200 000) = 8 750 000.
№5 та псырма
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Та псырма ның ша рты бойынша е ң а лдыме н, 2010 жылғы ба за лық
ре нта бе лділік коэффицие нтін а нықта у қа же т. Ре нта бе лділік ке ле сі
формула бойынша а нықта ла ды:
Ре нта бе лділік =
Па йда
өткізілге н өнімнің өзіндік құны
;
Бе рілге н мәнде рді (па йда және өзіндік құны) а нықта у үшін №4та псырма ның ке сте сіне ұқса с ке сте ні құра йық.
Бұйымда р
Бұйым бірлігіне е се пте ге нде кг.
Бе рілге н Па йда ,
көле мде гі тг
Көте рме Өзіндік Өнімнің
құны
өзіндік
бірлігіне
ба ға сы
құнның
ке ле тін
мөлше рі,
па йда
тг
300
100
15 000 4 500 000 1500000
А рктиче ский 400
fresh
300
180
120
20 000 3 600 000 2400000
За крома
320
130
5 000
1 600 000 650 000
Совиное око 450
Воздушный
350
250
100
10 000 2 500 000 1000000
ра й
12200000 5550000
Па йда
Ре нта бе лділік = 5550000 тг.
* 100% = 45 %.
12200000 тг.
Ба за лық ре нта бе лділік коэффицие нтінің мөлше ріне не гізде ле
отырып, жоспа рла нға н 2010 жылғы па йда ның мөлше рін а нықта у үшін
жоспа рла на тын жылдың өнімінің өзіндік құнын е се пті жылдың өзіндік құны
бойынша қа йта е се пте у қа же т, а л жоспа рла на тын жылы өнімнің өзіндік
құны 5% төме нде уі тиіс.
Жоспа рла на тын жылдың өзіндік құны = 12200000 х 100%
100% - 5%
=
12842105 тг.
45% құра йтын ба за лық ре нта бе лділіктің де ңге йіне қа ра й,
жоспа рла на тын жылы «Ра ха т» фа брика сының та уа рлық шыға рылымы
бойынша па йда ның сома сы ке ле сіде й:
Па йда = 45 % х 12842105 тг. = 5778947 тг.
100%
А лынға н па йда ны сома сы өнімнің өзіндік құнын төме нде ту,
а ссортиме нтте гі қоға лыста р, сорттылық, көте рме ба ға ла р ме н па йда ға
әсе р е туші ба сқа да фа кторла рдың өзге руінің е се біне н түзе тіле ді.
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V та қырып. Корпора цияның өндіріске және өнімді өткізуге
жұмса йтын шығында ры
№1 та псырма
Бе рілге н та псырма ны ше шуде гі не гізгі ке зе ң өнімнің бірлігіне ке ле тін
өзіндік құнның тұра қты және өзге рме лі шығында рдың үле сін а нықта у
болып та была ды. Біздің жа ғда йымызда , ол бір бума ға ке те тін, бір те ңге ге
ке ле тін шығын болып та была ды. Көле мі 1000 бума болса , бір бума ның
өзіндік құны 25 те ңге ні құра йды, ола рдың 15-і өзге рме лі және 10-ы
тұра қты шығында рды құра йды, сәйке сінше өзге рме лі шығында рдың үле сі
15/25 =0,6, а л тұра қты шығында рдң үле сі 10/25=0,4 құра йды. Соныме н
қа та р ке з ке лге н көле мде өзге рме лі шығында рдың үле сі өзге рме йтіндігі
бе лгілі. А л тұра қты шығында рдың үле сі көле мде рдің өзге ру са лда рына н
өзге ріп отыра ды, өйтке ні тұра қты шығында р а бсолютті түрде бе ріле ді,
мыса лы те ңге түрінде өзге рме йді. Ма ржина лды па йда жа лпы шыға рылым
ме н өзге рме лі шығында р а ра сында ғы а йырма ны білдіре ді, жа лпы па йда
жа лпы шыға рылым ме н жиынтық шығында рдың а ра сында ғы а йырма ны
білдіре ді. Яғни, бір бума ның құны 25 те ңге құра йтын 1000 бума өндірісінің
көле мі үшін кәсіпорын өндірісінің көле мі а лдын а ла бе лгіле нге н жа ғда йда
нөлдік па йда ға ие бола ды, тұра қты шығында рдың үле сі (FC) 0,4-ке те ң
бола ды, ма ржина лды па йда :
МП = 1000 * 25 – 1000 * 15 = 10000 те ңге құра йды.
Жа лпы па йда :
ЖП = 1000 * 25 – 1000 * 25 = 0 те ңге .
Бір те ңге ге ке ле тін тұра қты шығында рдың үле сі сәйке сінше , 25000 –
15000 = 10000 те ңге . Яғни, өндірістің ке з ке лге н мәні үшін, бе рілге н
ке зе ңде өнімді шыға рудың ке з ке лге н көле мі үшін тұра қты шығында рдың
көле мі 10 000 те ңге ні құра йды. Осы мәліме тте рді қолда на отырып, ке сте
құруға бола ды, ол үшін бір бума ның құны 25 те ңге болға нда ғы 500, 3000,
10000 бума ла р үшін па йда ның көле мін а нықта у қа же т.
Бума
түрінде 500
бе рілге н жоспа рлы
шыға рылымның
көле мі
Те ңге
түрінде 12500
бе рілге н
шыға рылымның
көле мі
Өнімнің
өзіндік 1
құны

1000

3000

10000

25000

75000

250000

1

1

1
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Өзге рме лі
шығында р
Өзге рме лі
шығында р, тг
Ма ржина лды па йда
Тұра қты шығында р
FC
Өнім
бірлігіне
ке ле тін FC
Жа лпы па йда

0,6

0,6

0,6

0,6

7500

15000

45000

150000

5000
10000

10000
10000

30000
10000

100000
10000

0,2

0,1

0,033

0,010

- 5000

0

20000

90000

№2 та псырма
Өнімнің өндірілуі па йда лы е ме с болып та была тын де ңге йде өнімнің
минима лды көле мін а нықта у үшін ре нта бе льділік ше гінің көрсе ткішін
қолда ну қа же т:
РШ = тұра қты шығында р/жа лпы ма ржа ның са лыстырма лы түрде
өнімді өткізуде н түсе тін түсімге қа тына сы.
Өндірістің бе рілге н көле мінде гі шығында р бойынша мәліме тте рді
қолда на отырып, өнімді өндіруде гі за ла лдылық болып та была тын көле мді
а нықта у қа же т және оның өндірілу де ңге йіне н төме н болма йтында й болуы
тиіс. Ол үшін біз жа лпы ма ржа (ма ржина лды па йда ), түсім және тұра қты
шығында рды а нықта уымыз қа же т.
Біздің жа ғда йымызда 15000 бума ның әрқа йсысын 50 те ңге де н
са тқа нда ғы жа лпы түсім 75000 те ңге ні құра йды.
Түсім = 15000 * 50 = 750000 те ңге .
Жа лпы ма ржа түсім ме н өзге рме лі шығында р а ра сында ғы а йырма ны
білдіре ді, өзге рме лі шығында р: 20 * 15000 = 300000 те ңге ге те ң,
сәйке сінше , жа лпы ма ржа 750 000 те ңге – 300 000 = 450 000 құра йды.
Тұра қты шығында р: 5 * 15000 = 75000 те ңге .
Сәйке сінше ре нта бе льділік ше гі:

РШ =
те ңге ге те ң бола ды.
Яғни қа рбыздың дәмі ба р қытырла қ на нның өндірісі 2500 бума да н
төме н болса , за ла лды болып са на ла ды (125000 : 50).
№3 та псырма
Жоспа рла на тын 2010 жылғы өзіндік құнның төме нде уіне қа тысты
е ңбе к өнімділігі өсуінің ықпа лы не ме се е ңбе к өнімділігін а рттыру е се біне н
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өзіндік құнның төме нде уіне н туында йтын үне мде удің сома сы ке ле сі
формула бойынша а нықта ла ды:
Эз = [(Зт

Зт * Рз
)Т ], мұнда :
Рв

Зт – бұйымның бірлігіне жұмса ла тын шығында р не ме се өнімнің 1
те ңге сіне жұмса ла тын шығында р 2010 жылы 7,5 те ңге не ме се бір те ңге ге
ке ле тін 25 тиынды құра йды.
Рз – 2010 жылдың % түрінде бе рілге н орта ша жылдық
е ңбе ка қысыме н са лыстырға нда 2010 жылдың бір жұмысшысына ке ле тін
орта ша жылдық е ңбе ка қысы.
Рв – % түрінде бе рілге н 2010 жылме н са лыстырға нда бір жұмысшыға
ке ле тін орта ша жылдық өнімнің шыға рылымы.
Т – 1 млн бума не ме се 30 млн. тг құра йтын 2011 жылы жоспа рла нып
отырға н шыға рылым.
Сәйке сінше е ңбе к өнімділігін а рттыру е се біне н бола тын үне мде у
ке ле сіде й:
Эз = [(7,5тг - 7,5 тг * (75000тг / 50000тг.))1 млн. бума ] = 2678571 те ңге ;
не ме се
7000000 тг./3000000 тг.
Эз = [(0,25тг - 0,15 тг * (75000тг / 50000тг.))30 млн. бума ] = 2678571
те ңге .
7000000 тг./3000000 тг.
№4 та псырма
2010 жылы қор қа йта рымдылығын а рттыру е се біне н өзіндік құнның
төме нде уіне н бола тын үне мде удің сома сы, біздің жа ғда йымызда өндірістік
а ла ңда рдың ұлға юы, жа ңа құра л-жа бдықта рды са тып а лу ме н е скі құра лжа бдықта рдың же тілдірілуі ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды.
Эз = [(З А

З А * РА
)Т ], мұнда :
Рф

ЗА
- бұйымның бірлігінің құнына қа тысты а мортиза циялық
а уда рымда р не ме се 2010 жылы та уа рлы өнімнің 1 те ңге сіне біздің
жа ғда йымызда 500 те ңге не ме се өнімнің 1 те ңге сіне ке ле тін 20 тиынды
құра йды.
РА
- 2 млн. тг. құра йтын 2010 жылы
а мортиза циялық
а уда рымда рдың жа лпы сома сына 2010 жылы 5 млн.тг. құра йтын
а мортиза циялық а уда рымда рдың жа лпы сома сының қа тына сы.
РФ – 2010 ж. қор қа йта рымдылық көрсе ткішіме н са лыстырға нда .
2010 жылы қор қа йта рымдылық көрсе ткіші. Қор қа йта рымдылық өткізілге н
өнімнің сома сының не гізгі өндірістік қорла рдың орта жылдық құнына
қа тына сыме н а нықта ла ды. Біздің жа ғда ймызда
2010 ж. қор
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қа йта рымдылық де ңге йі: 25 млн.тг./10 млн.тг. = 2,5; сәйке сінше , 2011 ж. 75
млн.тг. / (10 млн.тг + 15 млн.тг.) = 3
Онда өндірістік қорла рдың ұлға юы ме н ола рдың нәтиже ле рінің
жа қса руының е се біне н бола тын үне мде у ке ле сіде й бола ды:
ЭА = [(500 тг- 500 тг * (5 млн.тг. / 2 млн.тг..))30000 да на ] = 16250000
тг.;
3/2,5.
ЭА = [(0,2тг- 0,2 тг * (5 млн.тг. / 2 млн.тг..)) 75000000 млн.тг.] = 16250000 тг.
3/2,5
Осыла йша ,
а мортиза циялық
а уда рымда рдың
өсімі
қор
қа йта рымдылығының өсіміне н а ртық бола ды, онда не гізгі қорла рды
ұлға йту және же тілдіру бойынша ша ра ла р за ла лды болып та была ды.
№5 та псырма
Та псырма ны ше шу үшін, біз, бір иіс су бұйымын өндіруге ке тке н
шығында рдың көле мі ме н косме тика лық ба ғытта ғы ба сқа да бұйымда рды
өндіруге жұмса лға н шығында рдың көле мін а нықта уымыз ке ре к. Өйтке ні
бізге өнімне н түсе тін бір те ңге ге ке ле тін шығында р бе лгілі, сонда ола рдың
сома сы өнімді өндіруге жұмса ла тын жиынтық шығында ры не ме се өзіндік
құны ке ле сіде й түрде бола ды:
10 тиын + 35 тиын + 5 тиын = түсімнің 1 те ңге сіне 50 тиын не ме се 0,5
те ңге ге .
Яғни, шығында р түсімнің 50%-ын құра йды. Осыға н ора й, иіс судың
бірлігін өндіру шығында ры: 1500 : 0,5 = 750 те ңге /бұйым, а л ба сқа
бұйымда рға жұмса ла тын шығында р орта ша ма ме н, 400*0,5 = 200 те ңге /
бұйымды құра йды.
Өнімді өткізу шығында рының көле мі жоспа рла на тын жылдың ба сы
ме н а яғында өткізілме ге н өнімнің қа лдықта ры е се біне н өнімді өндіруге
жұмса ла тын шығында рдың көле міме н сәйке с ке лме йтіндігі бе лгілі.
Сондықта н 2011 жылғы жоспа рлы шығында рдың мөлше рі ке ле сі
формула бойынша а нықта ла ды:
Зр = З1 + Т – З2 + С, мұнда ,
З1 = өзіндік құны бойынша жоспа рла на тын жылдың ба сында ғы
өткізілме ге н өнімнің қа лдығы:
З1 = 2500 * 750 + 5000 * 200 = 2875000 те ңге .
З2 = жоспа рлы өзіндік құны бойынша жоспа рла на тын жылдың
соңында ғы та уа рлы өнім, өйтке ні жоспа рлы 2011 жылғы өзіндік құны
өзге рме йді, онда өндіріске жұмса ла тын шығында рдың мөлше рі өзге рме йді
және төме нде гіде й түрде бола ды:
З2 = 3000 * 750 + 4000 * 200 = 3050000 те ңге .
Т - өзіндік құны бойынша жоспа рла на тын жылдың та уа рлы өнімі:
Т = 20000 * 750 + 25000 * 200 = 20000000 те ңге .
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С – бір жылдың жоспа ры бойынша өндірістік е ме с шығында р
та псырма ның ша рты бойынша 1 млн.тг. құра йды.
Зр = 2875000 + 20000000 – 3050000 + 1000000 = 20825000 те ңге .
VI та қырып. Кәсіпорынның не гізгі қорла рының құрылуы және
қолда нылуы
№ 1 та псырма
Не гізгі қорла рды қолда нудың тиімділігі қор қа йта рымдылық, қор
сыйымдылық және қорме н қа рула ну сияқты көрсе ткіште рме н а нықта ла ды.
Бе рілге н көрсе ткіште рдің, е кі бәсе ке ле с компа ния мәліме тте рінің
көме гіме н не гізгі қорла рды қолда нудың тиімділігін а нықта йық.
1)
Қор қа йта рымдылық - өткізілге н өнім сома сының не гізгі
өндірістік қорла рдың орта ша жылдық құнына қа тына сы ре тінде
а нықта ла ды:
«А рма н» үшін қор қа йта рымдылық :
«А та ме ке н» үшін қор қа йта рымдылық:

;
= 4,5 құра йды;

қор қа йта рымдылық көрсе ткіші не гізгі қорла рдың құнына н бір те ңге
қа нша та быс әке ле тіндігін көрсе те ді. Яғни, көріп отырға нымызда й та быс
а з болға н уа қытта , «А та ме ке н» корпора циясында не гізгі қорла рда н
түсе тін та быс «А рма н» корпора циясына қа ра ға нда а ртық.
2) қор сыйымдылығы – қор қа йта рымдылыққа қа ра ма -қа рсы
көрсе ткіш. Ол не гізгі қорла рдың орта ша жылдық құнының өткізілге н
өнімнің құнына қа тына сыме н а нықта ла ды:
«А рма н» үшін қор сыйымдылығы:
«А та ме ке н» үшін қор сыйымдылығы:

= 0,25;
= 0,2.

Өткізуде н түске н та быста бе рілге н көрсе ткіш не гізгі қорла рға
жұмса ла тын шығында рдың үле сін сипа тта йды. Не ме се өнімді өткізуде н
түсе тін 1 те ңге та бысына не гізгі қорла р құнының тиында рын құра йтынын
көрсе те ді. «А та ме ке н» үшін бұл шығында р «А рма нға » қа ра ға нда , 3
тиынға ке м.
3) қорме н қа рула ну – не гізгі өндірістік қорла рдың орта ша жылдық
құнының жұмыске рле рдің орта ша тізімдік са ны не ме се өндірістікөне ркәсіптік пе рсона лға қа тына сын білдіре ді.
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«А рма н» үшін қор сыйымдылығы:
«А та ме ке н» үшін қор сыйымдылығы:

= 25000 тг;
= 25000 тг;

Бұл жа ғда йда , бір қызме тке рге не гізгі қорла рдың шығын мөлше рі
е кі корпора ция үшін бірде й бір а да мға 25000 те ңге ні құра йды.
№2 та псырма
Құнды бірқа лыпты (тік сызықты) е се пте н шыға ру әдісі бойынша жыл
са йынғы а мортиза циялық а уда рымда рдың мөлше рі ке ле сі формула
бойынша а нықта ла ды:
А = Ба ста пқы құны – Та ра ту құны
а ктивтің қызме т е ту ме рзімі
А = 12100000 - 100000
6

= 2000000 тг.

Құнды е се пте н шыға ру ке сте сі төме нде гіде й болуы мүмкін:
жыл

Ба ста пқы құны

А мортиза цияның А мортиза цияны Қа лдық
жылдық сома сы ң жина лға н
сома сы
сома сы
1
12100000
2000000
2000000
10100000
2
12100000
2000000
4000000
8100000
3
12100000
2000000
6000000
6100000
4
12100000
2000000
8000000
4100000
5
12100000
2000000
10000000
2100000
6
12100000
2000000
12000000
100000
Жоға рыда
а мортиза цияның
жылдық
сома сы
а нықта лға н.
Жина қта лға н сома бе рілге н ке зе ң ме н ба рлық а лдыңғы жылда рда ғы жыл
са йынғы а мортиза циялық а уда рымда рдың сома ла рына те ң (мыса лы,
үшінші жылы жина қта лға н сома үш жыл бойы жина қта лға н
а мортиза циялық а уда рымда рдың сома сына те ң бола ды). Қа лдық құны
ба ста пқы құн ме н а мортиза цияның жина қта лға н сома сы а ра сында ғы
а йырма ға те ң.
№3 та псырма
А мортиза цияны өндірістік әдіспе н е се пте у не гізгі қорла рды
қолда нуда ғы
те хника лық
көрсе ткіште ріме н
ше кте лге н,
біздің
жа ғда йымызда бұл ста ноктың қызме т е ту ме рзімінде ста нокты қорға у
қа пта ма сыме н жа бу мүмкіндігі ба р дискіле рдің са ны болып та была ды. Ол
үшін, өндірістік әдісті қолда на отырып, а мортиза цияның жылдық норма сын
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а нықта у үшін, біз ста ноктың қа нша лықты те ңге мөлше рін өзінің құнына н
өнімнің өзіндік құнына а уда ра тындығын а нықта уымыз қа же т:
Өндірістік әдіс бойынша құнның е се пте н шыға рылу ке сте сі
ке ле сіде й түрде бола ды:
жыл
Ба ста пқы Жылдық
А мортиза ци А мортиза ц Қа лдық
са ны
құны
яның
ияның
сома сы
жылдық
жина лға н
сома сы
сома сы
1
5800000
150000
150000
450000
5350000
2
5800000
350000
350000
1500000
4300000
3
5800000
200000
200000
2100000
3700000
4
5800000
350000
350000
1050000
2650000
5
5800000
450000
450000
1350000
1300000
6
5800000
300000
300000
900000
400000
№4 та псырма
Са нда рдың сома сы (кумулятивті әдіс) бойынша қа лдықты е се пте н
шыға рудың әдісі - е се птік коэффицие нтті а нықта у, оның бөлімі па йда лы
ме рзімнің жылда рына те ң болса , а лымы ке рі тәртіпте бе рілге н қызме т е ту
ме рзімінің а яғына де йін қа лға н са нда рды білдіре ді. Біздің жа ғда йымызда
бұл 5 жылды құра йды. Онда коэффицие нттің бөлімі 15 (1+2+3+4+5),
мұнда ғы 15 кумулятивті са нды білдіре ді, а л әрбір жылдың е се птік
коэффицие нті 5/15, 4/15,3/15,2/15,1/15 құра йды.
Кумулятивті әдіс бойынша құнды е се пте н шыға ру ке ле сі ке сте
түрінде бола ды:
Жыл
Ба ста пқы құны
А мортиза цияның А мортиза цияны
жылдық сома сы
е се пте у
1
3300000
1000000
3000000*5:15
2
3300000
800000
3000000*4:15
3
3300000
600000
3000000*3:15
4
3300000
400000
3000000*2:15
5
3300000
200000
3000000*1:15
6
3000000
Ба рлығы
3000000 (қа лдық
құны)
№5 та псырма
Бірқа лыпты әдіс бойынша а мортиза цияның норма сы па йыз түрінде
ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды 1/n *100, мұнда , n – қызме т е ту
ме рзімі. Біздің мыса лымызда ол ша ма ме н, 12,5 %-ға те ң. Бұл әдіс бойынша
қа лдықтың ке митін әдісі ке зінде а мортиза цияның норма сы е кі е се ге
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ұлға яды және әрқа ша н а мортиза цияла на тын қа лдық құнға қа тысты
қолда ныла ды. Бірқа лыпты әдісте а мортиза цияның қа лыпты норма сы
(12,5%) е кі е се а рта ды (25%) және қа лдық құнға қа тысты тірке лге н
мөлше рле ме сі болып та была ды.
Қа лдықтың ке муші әдісінде құнды е се пте н шыға ру ке сте сі ке ле сіде й
бола ды:
Жыл Ба ста пқы құны
А мортиза цияның сома сы
Қа лдық
құны
1
8800000
2200000 = (25%*8800000)
6600000
2
8800000
1650000 = (25%*6600000)
4950000
3
8800000
1237500 = (25%*495000)
3712500
4
8800000
928125 = (25%*3712500)
2784375
5
8800000
696094 = (25%*2784375)
2088281
6
8800000
522070 = (25%*2088281)
1566211
7
8800000
391553 = (25%*1566211)
1174658
8
8800000
374465 = (1174658 –
800000
800000)
Бірінші жылы а мортиза цияның жылдық сома сы ба ста пқы құнға
а мортиза цияның е кі е се ле нге н туындысына те ң. Ба сқа жа ғда йла рда ол
а мортиза цияның е кі е се ле нге н норма сының а лдыңғы жылғы қа лдық
құнының туындысына те ң. Соңғы жылы а мортиза цияның жылдық норма сы
соңғы жылдың а лдында ғы жылдың қа лдық құны ме н та ра ту құнының
а ра сында ғы а йырма сына те ң.
VII та қырып: Кәсіпорында ғы а йна лым құра лда р, ола рды
ұйымда стыру, норма ла у және қа ржыла ндыру көзде рі
№1 та псырма
А йна лым қорла ры а йна лыс қорла ры ме н өндірістік а йна лым
қорла рына н тұра ды. Өндірістік а йна лым қорла р: өндірістік қорла р
(шикіза т, не гізгі ма те риа лда р), а яқта лма ға н өндіріс болып е кі топқа
бөліне ді.
Біздің жа ғда йымызда өндірістік а йна лым қорла р мына ға н те ң
бола ды:
Ө а йна лым қорла ры = 35 млн.тг. + 15 млн.тг. = 50 млн.тг.
А йна лыс қорла ры өткізу үшін да йын өнім қорла ры, ка сса да ғы
а қша ла й қа ра жа т, ба нкте рде гі шотта рда н тұра ды.
А йна лыс қорла ры = 10000 бұйымда р * 1000 тг. + 500 000 тг. + 12
млн.тг. = 22 500 000 тг.
А йна лым қорла ры = а йна лыс қорла ры + өндірістік а йна лым қорла ры.
А йна лым қорла ры = 50 000 000 + 22 500 000 = 72 500 000 тг.
А йна лыс қорла рының үле сі 22 500 000 тг. 72 500 000 тг. = 0,31
не ме се 31%- ға те ң.
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Өндірістік а йна лым қорла рдың үле сі 50 000 000 тг / 72 500 000 тг. =
0,69 не ме се 69%.
№2 та псырма
Шикіза т, не гізгі ма те риа лда р және ба сқа да а йна лым құра лда р
бойынша ме ншікті а йна лым құра лда рдың норма тиві күнде р түрінде
бе рілге н қорла рдың боса лқы қорла рына көбе йтілге н ма те риа лда рдың
орта ша тәуліктік шығында рының туындысы ре тінде а нықта ла ды.
Ма те риа лда рдың орта ша тәуліктік норма сы ма те риа лда рдың
шығында рының сома сын төртінші тоқса н бойынша жоспа рла на тын жылда
90 күнге бөлу а рқылы а нықта ла ды.
Ма те риа лда рдың орта ша тәуліктік норма сы =
= 500000 тг.
Яғни, орта ша ша ма ме н «Водна я гла дь» тәулігіне 500 000 тг. сома ны
құра йтын а йна лым құра лда рды тұтына ды.
Күнде рме н бе рілге н қорла рдың норма сы ба рлық қорла рдың сома сын
білдіре ді, ба сқа ша а йтқа нда , тра нспортта уға қа же тті күнде рдің сома сы,
қа былда у, жүкті түсіру және өндіріске шикіза тты да йында у ме н
са қта ндыру қоры. Біра қ біздің жа ғда йымызда шикіза тты да йында уға
қа же тті уа қыт е ске рілме йді, өйтке ні ол а ғымда ғы қойма да ғы қордың
уа қытына н ке м болып та была ды. Ба сқа ша а йтқа нда , қойма да ғы
қорла рдың уа қытына н шикіза тты да йында уға қа же тті уа қыт а зыра қ болып
та была ды, соға н сәйке с, қойма да шикіза т пе н ма те риа лда р болға н уа қыт
оның а йна лымда ғы ме рзімді ұза ртудың қа же ттілігінсіз өндіріске қа же тті
шикіза тты да йында у уа қыты же ткілікті. А ғымда ғы қойма да ғы қор
жа бдықта у циклінің 50 %-ын құра йды, біздің жа ғда йымызда 20 күннің 50%ы = 10 күн. Са қта ндыру қоры а ғымда ғы қойма да ғы қордың 50% - на те ң,
біздің жа ғда йымызда 10 күннің 50%-ы = 5 күн.
Күнде рме н бе рілге н қорла рдың норма сы = 3 күн + 2 күн + 10 күн + 5
күн = 20 күн құра йды.
Шикіза т пе н ма те риа лда р бойынша норма тив = 500000 тг. * 20 күн =
10000000 млн.тг.
№3 та псырма
А яқта лма ға н өндіріс бойынша норма тив (А өн) – на тура лды түрде
бе рілге н өнімнің орта ша тәуліктік шыға рылымы ме н өндірістік циклдің
ұза қтығына көбе йтіндісі ме н бұйым бірлігінің өзіндік құнына көбе йтіндісі
болып та была ды.
Орта ша тәуліктік көле мі – тоқса н ішінде өндіріс көле мін 90- ға , жыл
ішінде 360 – қа бөлу а рқылы а нықта ла ды.
1 тоқса н үшін орта ша тәуліктік көле мі =
2 тоқса н үшін орта ша тәуліктік көле мі =
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1000м2 /күн.
1200м2 /күн.

3 тоқса н үшін орта ша тәуліктік көле мі =

1400м2 /күн .

4 тоқса н үшін орта ша тәуліктік көле мі =

1300м2 /күн.

Жыл

ішінде гі

орта ша

тәуліктік

көле м

=

Өндірістік циклдің ұза қтығы күнде р түрінде а нықта ла ды, біздің
жа ғда йымызда ол 20 күнге те ң. Сонда оны е ске ре отырып, 1 м2 орта ша
өзіндік құны 250 те ңге ге те ң бола ды:
Ннп 1 тоқса н = 1 күнде 1000м2 * 20 күн * 250 тг. = 5000000 тг.
Ннп 2 тоқса н = 1 күнде 1200м2 * 20 күн * 250 тг. = 6000000 тг.
Ннп 3 тоқса н = 1 күнде 1400м2 * 20 күн * 250 тг. = 7000000 тг.
Ннп 4 тоқса н = 1 күнде 1300м2 * 20 күн * 250 тг. = 6500000 тг.
Ннп 1 жылда = 1 күнде 1225м2 * 20 күн * 250 тг. = 6125000 тг.
№4 та псырма
Бола ша қ ке зе ңде гі шығында рдың норма тиві жа ңа өндірісте рді
да йында у бойынша , өнімнің жа ңа түрле рін шыға ру, да йында у жұмыста ры
бойынша шығында рда н тұра ды.
Бола ша қ ке зе ңнің шығында рының шотында ғы қа лдықты а нықта ймыз,
оға н жоспа рла на тын жылдың бола ша қ ке зе ңінде гі шығында рды (БКШ)
қоса мыз және жоспа рла на тын жылда ғы өнімнің өзіндік құнына кіре тін
жоспа рлы жылдың бола ша қ ке зе ңінің шығында рын қоса мыз. 01.01.2010 ж.
қа лдығы 20 млн.тг. құра йды. 2010 жылы. жа ңа те хнологияны е нгізудің
жиынтық шығында ры 640 млн.тг. құра йды (жа ңа өнімді өндіру үшін жа ңа
те хнологияны е нгізуге қа же тті ба рлық шығында рдың жиынтығы). Жа ңа
ра да рла р түрінде гі жа ңа өнімнің өзіндік құнына кіре тін шикіза т пе н
ма те риа лда рдың шығында ры және ба сқа да шығында р, жа ңа өндірістік
а ла ңда рдың а мортиза циясы сияқты шығында рдың бөлігі 420 млн. тг.
құра йды. БКШ бойынша норма тив ке ле сіге те ң бола ды:
Н рбп = 20 млн.тг + 640 млн.тг – 420 млн.тг = 240 млн.тг.
№5 та псырма
А йна лым құра лда рды норма ла удың коэффицие нттік әдісі өндіріс
көле мде рінің өсу қа рқыны ме н жоспа рла на тын а йна лым құра лда рдың
мөлше рі а ра сында ғы іріле ндірілге н а ра қа тына сыме н а нықта ла ды. Осы
ма қса тпе н а йна лым құра лда р: өнім көле міне тәуе лді және өнім көле міне
тәуе лсіз сияқты е кі топқа бөліне ді.
Мұнда а яқта лма ға н өндіріс
норма тивте рі және БКШ же ке ле ге н түрде а нықта ла ды.
А йна лым құра лда рды коэффицие нттік әдіспе н е се пте луі ке сте де
көрсе тілге н:
2009
ж.
2010 ж.
Көрсе ткіште р
жоспа ры
Сома сы
Е се пті жылға
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1
2

3

4

5
6

бойынша
(млн. тг.)
3000
Та уа рлық өнімде р
240
БКШ,
а яқта лма ға н
өндіріс
бойынша
норма тиві
120
Өндіріс
көле міне
ба йла нысты
норма тивте р
А йна лым
құра лда рының
а йна лымдығын
же де лде ту, %,
а қша ға
ша ғылуы,
млн.тг.
Же де лде туме н
ба йла нысты норма тив
80
Өндіріс
көле міне
ба йла ныссыз
норма тивте р
440
Ба рлығы

(млн.тг.)

% түрінде

3450
276

115
115

138

115

5%
6,9

-

131,1

-

86

107,5

493,1

112%

IX та қырып: Корпора цияның ме ншікті ка пита лы
№1 та псырма
Бе рілге н та псырма ны ше шу үшін жа рғылық ка пита лы, қосымша
ка пита л, бөлінбе ге н па йда , ма қса тты қа ржыла ндырудың қа ра жа тына н
тұра тын ме ншікті ка пита лдың құрылымын а нықта у қа же т.
«Қуа т» А Қ жа рғылық ка пита лы ба ста пқы қе зе ңде 8 млн.тг құра йды.
Қосымша эмиссия жүргізілге нне н ке йін ол 2 млн.тг ұлға йтылып, 10 млн.тг
құра ды (100 мың а кция * 20 тг).
Біздің жа ғда йымызда қосымша ка пита л толық ба ға ла уға де йінгі және
са ту шығында рын ше ге рге нде гі а кцияла рдың номина лды құнына н а ртық
а лынға н сома да н мүліктің құнының өсіміне н тұра ды. Мүліктің құнының
өсімі 1 100 000 тг құра йды (1 300 000 тг же р уча ске ле рі ме н ғима ра тта р
бойынша ба ға ла рдың өсіміне н 200 000 тг құра л жа бдықтың ба ға сының
төме нде уін ше ге рге нде ). А кцияла рдың номина лды құнына н а ртық
а лынға н сома 900 000 тг құра йды.
(10 тг. * 100 мың а кцияла р – (10%*10 тг*100 мың а кция)).
100%
Соныме н, қосымша ка пита л 11 000 000 тг + 900 000 тг = 2 000 000 тг
құра йды.
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Өтке н жылда рда ғы бөлінбе ге н па йда ме н қосқа нда жиынтықты
бөлінбе ге н па йда 10 млн.тг құра йды, Ұлттық инве стициялық қорда н
а лынға н ма қса тты қа ржыла ндырудың қа ра жа ты 15 млн тг.құра йды.
Ба рлық ме ншікті ка пита л:
МК = 10 млн.тг + 2 млн.тг + 10 млн.тг +15 млн.тг = 37 млн.тг- ге те ң
№2- та псырма
Ме ншікті не гізгі ка пита лдың мөлше рі ке ле сі формула бойынша
а нықта ла ды:
МНК = А ТА – ҰМ, мұнда :
А ТА – 2010 ж. соңында ғы ба ла нс бойынша а йна лымна н тыс
а ктивте р.
А ТА 2010 ж. ба сы = 3,5 млн.тг. + 6 млн.тг. + 1,5 млн.тг. = 11 млн.тг.
А ТА 2010 ж. а яғы = 3,5 млн.тг. * 0,6 + 6 млн.тг. * 1,2 + 2,7 млн.тг. =
12 млн.тг.
ҰМ – а йна лымна н тыс а ктивте рді қа ржыла ндыру үшін ұза қме рзімді
мінде тте ме ле р.
ҰМ 2010 а яғы = 3 млн.тг. + 24 а й * 250000 тг. = 12 млн.тг.
МНК = 12 млн.тг. – 9 млн.тг. = 3 млн.тг.
МК мөлше рінің а йна лымна н тыс а ктивте рдің мөлше ріне н а ртық
болуы бос а қша ла й қа ра жа тты сипа тта йтын та за а йна лым ка пита лды
(ТА К) білдіре ді, корпора ция е се пті жылы ол қа ра жа тты оңта йла ндыра
а ла ды. 2009 жылдың а яғында ме ншікті ка пита л 1 млн.тг. өсті. (А ТА 2010
ж. а яғы – А ТА 2010 ж. ба сы ) және 30 млн. тг. құра ды.
ТА К = МК – А ТА – ҰМ = 30 млн.тг. – 12 млн.тг. – 9 млн.тг. = 9 млн.тг.
МК оңта йла ндыру коэффицие нті (Кмск) =

ТАК
9 млн.тг

 0,3
МК 30 млн.тг.

Коэффицие нт норма ға сәйке с, сондықта н «Бөбе к» ме ншікті
ка пита лы оңта йлы және инке мді ныса нда е ке ндігі көрініп тұр.
№3 та псырма
Па йда өсімінің қа рқыны ме н ме ншікті ка пита л өсімінің қа рқыны
және а ктивте рдің өсімі ме н са ту көле мінің а ра сында ғы оңта йлы мәні
ке ле сіде й:
ПӨҚ > СТТ > СТК> СТТҚ > 100%
5 млн.тг  2,5 млн.тг.
*100%  150%
5 млн.тг.
25 млн.тг.
Стт – са туда н түсе тін түсімнің өсу қа рқыны Стт =
*100%  125%
20 млн.тг.
12 млн.тг.
Стк– са туда н түсе тін түсімнің өсу қа рқыны Стк =
*100%  120%
10 млн.тг.

Пөқ – па йда ның өсу қа рқыны Пөқ =

СТТҚ

–

са туда н

түсе тін

түсімнің

55 млн.тг.
*100%  110%
50 млн.тг.
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өсу

қа рқыны

СТТҚ

=

150% > 125% > 120% > 110% > 100% - а ра қа тына сы са қта лға н және
оңта йлы.
К МҚР =



10 млн.тг.
 0,5
20 млн.тг.

МҚР – ба зисті жылдың МҚР, біздің жа ғда йымызда 2010 ж. МҚР 10
млн.тг. құра йды.
– болжа на тын ке зе ңде гі а ктивте рдің өсімі (2011 ж.) е се пті жылме н
са лыстырға нда (2010 ж.) 20 млн.тг. құра йды.
№4 та псырма
Ме ншікті қа ржы ре сурста рының сыртқы көзде ріне қа тысты қа же ттілік
ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды:
МҚР сыртқы = Жқ МҚР – МҚР ішкі
МҚР ішкі көбіне се а мортиза циялық а уда рымда р, қызме ттің ба сқа
түрле ріне н түсе тін та за па йда ме н па йда және ба сқа да ме ншікті қа ржы
ре сурста рының көзде ріне н тұра ды. Біздің жа ғда йымызда бұл та за па йда ,
а мортиза циялық а уда рымда р ме н қа ржылық қызме тте н түсе тін та быстың
сома сы.
МҚР ішкі (88 млн.тг. – 55 млн.тг.) + 33 млн.тг. + 11 млн.тг. = 77
млн.тг.
МҚР қа тысты жа лпы қа же ттілік та псырма ның ша рты бойынша 99
млн.тг. құра йды:
МҚР сыртқы = 99 млн.тг. – 77 млн.тг. = 22 млн.тг.
№5 та псырма
1) К уэр =

ТП   Д
МК

 Д - 2010 ж. а кционе рле рге төле нге н дивиде ндте рдің сома сы
 Д - 10 млн.тг. * 0,05 + 12 млн.тг. * 0,06 + 15 млн.тг. * 0,05
млн.тг. * 0,07 = 2810000 тг.
МК - 2009 ж. МК орта ша құны
МК =

50475000тг.  65000000тг.
 57737500тг.
2

ТП – 2010 ж. та за па йда
ТП – 10 млн.тг. + 12 млн.тг. + 15 млн.тг. + 12 млн.тг. = 49 млн.тг.
ОЭӨК =

49000000тг  3810000тг.
 0,8
57737500тг.

2) е се пті жылы (2010 ж.) қолда ныла тын МК құнын е се пте у:
МКЕ К =

ТП * 100%
МК
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+ 12

ТПА = та за па йда ны қолда ну үрдісінде а кционе рле рге төле нге н та за
па йда ның сома сы, біздің жа ғда йымызда төле нге н дивиде ндте рдің
көле міне эквива ле нтті.
МК - е се пті жылы (2010 ж.) МК орта ша мөлше рі
МКЕ К =

2810000тг. *100%
 4,87%
57737500тг.

№6 та псырма
МКЕ К =

ТПа * 100
МК

ТПа – та за па йда ны қолда ну үрдісінде а кционе рле рге төле нге н та за
па йда ның сома сы
ТПа = 0,3 * ТП = 30 млн.тг. * 0,3 = 9 млн.тг.
МК - 2010 ж. МК орта ша мөлше рі = 45 млн.тг.
КҚЕ К =

9 млн.тг. *100
 20%
45 млн.тг.

2) 2010 ж. қолда ныла тын ка пита лдың құны:
КҚИП = КҚЕ К * I
КҚЕ К – 2009 ж.қолда ныла тын ка пита лдың құны па йызбе не н,
ҚКЕ К = 20%
I – жа лпы а лға нда А Қ бойынша та за па йда да н
а лына тын
төле мде рдің болжа мды өсу инде ксі, бірліктің үле сі. Өзге руі ке ле сіде й: І =
25%/30%=0,833
КҚИП = 20%*0,833 = 16,66%.
№7- та псырма
Та ртылға н а кционе рлік ка пита лдың құны жа й және а ртықшылығы ба р
а кцияла р бойынша же ке ле ге н түрде е се пте ле ді.
А кцияла р эмиссиясының көме гіме н қосымша ка пита лдың құны:
КҚОА =
А С – жа й а кцияла рдың қосымша шыға рылымының са ны = 200 мың
да на
Дс – е се пті жылы бір жа й а кцияға ке ле тін дивиде нте рдің сома сы = 50
тг./а кция.
I – дивиде ндте рдің өсуінің жоспа рлы инде ксі = 1,05.
– жа й а кцияла рды шыға рудың е се біне н та ртыла тын КҚ
сома сы
– 200 мың а кция * 1000 тг. = 200 млн.тг.
Эш – а кцияла р эмиссиясының жа лпы сома сына қа тысты жа й а кцияла р
эмиссиясының шығында ры. Та псырма ның ша ртына сәйке с 7% құра йды.
КҚОА =

200 мын * 50тг. *100%
 5,65%
200 млн.тг.(1  0,07)
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А ртықшылығы ба р а кцияла рдың е се біне н қосымша
ка пита лдың құны ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды:
КҚПА =

та ртылға н

Дс – қоға мның жа рғылық мінде тте ме ле ріне сәйке с қа ра стырылға н
төле нуге тиісті дивиде ндте рдің сома сы. Ша ртқа сәйке с 25 млн.тг. құра йды.
Эш – эмиссияның жа лпы сома сына қа тына сы бойынша бірлікте рдің
үле сінде бе рілге н эмиссиялық шығында р. Та псырма ның ша рты бойынша
8% құра йды.
№8 - та псырма
Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе лділік көрсе ткіште рінің құра мына
ке ле сіде й көрсе ткіште р кіре ді:
ТП
*100%
МК
ТП
а кционе рлік ка пита лдың ре нта бе льділігі А кр =
*100%
АК
ТП
та за а ктивте рдің ре нта бе льділігі ТА р =
*100%
ТП

ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі Мкр =

ТП – е се пті ке зе ңде гі та за па йда = 25 млн.тг.
МК - 2009 ж. ме ншікті ка пита лдың орта ша құны = 20 млн.тг.
- е се пті ке зе ңде гі а кционе рлік ка пита лдың орта ша құны = 12,5
млн. тг.
- е се пті ке зе ңде гі та за а ктивте рдің орта ша құны = 15 млн. тг.
25 млн.тг.
100%  125%
20 млн.тг.
25 млн.тг.
100%  200%
А кр =
12,5 млн.тг.
25 млн.тг.
ТА р=
100%  167%
15 млн.тг.

Мкр =

Ме ншікті ка пита лдың а йна лымдылығы а йна лымдылық коэффицие нті
ме н күнде р түрінде бе рілге н бір а йна лымның ұза қтығыме н а нықта ла ды.
ме ншікті ка пита лдың а йна лымдылық коэффицие нті МКа к =

Т Т
Мк

а кционе рлік ка пита лдың а йна лымдылық коэффицие нті А Ка к =
та за а ктивте рдің а йна лымдылық коэффицие нті ТА а к =

Т Т
ТА

Т Т
Ак

КС
МКак
Кс
а кционе рлік ка пита лдың бір а йна лымының ұза қтығы А Ка ұ =
АКак
Кс
та за а ктивте рдің бір а йна лымының ұза қтығы ТА а ұ =
МКак

ме ншікті ка пита лдың бір а йна лымының ұза қтығы МКа ұ =
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ТӨТ – на рық ба ға сында бе рілге н та уа рла рды өткізуде н түсе тін түсім
= 75 млн.тг.
Д – е се пті ке зе ңде гі күнде рдің са ны, біздің жа ғда йымызда – 360 күн.
75 млн.тг.
75 млн.тг.
75 млн.тг.
 6 ТА а к =
 3,75 А Ка к =
5
12,5 млн.тг.
20 млн.тг.
15 млн.тг.
360кун.
360кун.
360кун.
 96к. А Ка ұ =
МКа ұ =
 60к. ТА а ұ =
 72к.
3,75
6
5

МКа к=

X та қырып. Корпора цияның қа рыз ка пита лы
№1 та псырма
Ба нк кре диті түрінде та ртылға н қа рыз ка пита лдың құны, ҚКБК
қа рызды қызме т е ту бойынша қа рыз а лушының не гізгі шығынын құра йтын
па йыздық мөлше рле ме нің (кре диттің ба ға сы) не гізінде а нықта ла ды:
ҚК БК =

ПМ (1  СМ )
1  УРбк

ПМ – ба нк кре диті үшін па йыздық мөлше рле ме = 20%.
ПСМ – па йда ға са лына тын са лық мөлше рле ме сі, бірліктің үле сі (КТС
=15%)
ШДБК = ба нк кре дитін та рту бойынша қа рыз а лушының
шығында рының де ңге йі, бірліктің үле сі = 10%.
ҚК БК =

20%(1  0,15)
 18,89%
1  0,1

№2 та псырма
Бізге облига циялық қа рыздың е кі нұсқа сы бе рілге н, ола рды са лыстыру
үшін қа рыз ка пита лды та ртудың әрбір нұсқа сының құнын ба ға ла у қа же т.
Ол үшін ке ле сіде й қа да мда р қа же т:
1) Купондық облига цияла р түрінде та ртыла тын қа рыз ка пита лдың
құны купондық па йыздың мөлше рле ме сі не гізінде а нықта ла ды.
ҚКо =

КПм(1  ПСм)
1  ЭШд

КПм– облига цияла р бойынша купондық па йыздың мөлше рле ме сі =
15%.
ПСм – па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рле ме сі = 15%.
ЭШд = жа лпы эмиссияға қа тысты эмиссиялық шығында рдың де ңге йі
ЭШд =

5 млн.тг
 0,05
100 млн.тг

Осыға н ора й, купондық облига циялық қа рыздың құны ке ле сіде й.
ҚҚО =

15%(1  0,15)
 13,42%
1  0,05

2) Е кінші жа ғда йда дисконттық облига циялық қа рыз құнның
е се пте луі ке ле сі формула бойынша а нықта ла ды:
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ҚҚ1О =

Д *100%
( НО  Д )(1  УЗэ)

Д – дисконт сома сы, облига цияла р бойынша % = 20 мың тг.
ОН – облига цияла р номина лы 120 мың тг.
ЭШд -

7 млн.тг.
 0,07
100 млн.тг.

Дисконттық облига циялық қа рыздың құны ке ле сіде й:
ҚҚ1О =

20 мын.тг. *100%
 21,51%
(120 мын.тг.  20 мын.тг.)(1  0,07)

13,42% < 21,51%
ҚҚО<ҚҚ1О, яғни купондық облига циялық
қа рыз түрінде қа рызды та рту па йда лы болып та была ды, ол қа рызға
ба йла нысты қызме т көрсе туде гі төме н шығында рдың са лда рына н бола ды.
№3 та псырма
Бе рілге н та псырма ның ше шімінің ыңға йлылығы үшін төме нде гіде й
ке сте құра мыз.
«Iron Body»
Көрсе ткіште р
«Golden Hea lth»
25%
25%
1
А ктивте рдің
ре нта бе льділігі
100 млн.тг.
100 млн.тг.
2
Ба ла нстың
па ссиві
млн.тг.
оның ішінде
100 млн.тг.
60 млн.тг.
2.1.Ме ншікті
ка пита л
40 млн.тг.
2.2
қа рыз
ка пита л
100 млн.тг.
100 млн.тг.
Ба ла нстың
а ктиві
25 млн.тг.
25 млн.тг
Бухга лте рлік
па йда
Бухга лте рлік па йда = 100 млн.тг. * 25% = 25 млн.тг.
Қа ржы те тігінің мөлше рін е се пте у үшін ме ншікті қа ра жа ттың
ре нта бе лділік көрсе ткіште рі қолда ныла ды (МҚР), ол ме ншікті ка пита лға
қа тысты а лынға н па йда ға те ң.
«Бөбе к» үшін МҚР: МҚР =

25 млн.тг.
*100%  25%
100 млн.тг.

«Шипа » үшін МҚР е се пте у тәртібі өзге ше болып ке ле ді.
Бухга лте рлік па йда EBIT ре тінде не ме се са лық пе н па йызда рды төле уге
де йінгі па йда ре тінде бе лгілі. Е кі компа нияның да са лықта ры жоқ, біра қ
«Шипа » компа ниясының па йызда рды төле у бойынша па йызда рдың
шығында ры 20% құра йтын па йызда рдың орта ша е се птік мөлше рле ме сіне
те ң. Сол уа қытта «Бөбе к» компа ниясында мұнда й шығында р жоқ. «Шипа »
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компа ниясы үшін ме ншікті қа ра жа тта н а лына тын па йда ның мөлше рін
а нықта ймыз. Қа рыз ка пита л бойынша па йызда рды төле удің шығында ры:
25 млн.тг. * 20% = 5 млн.тг. Па йызда рды ше ге рге нне н ке йінгі қа лға н
па йда ның мөлше рі ке ле сіде й: 25 млн.тг. – 5 млн.тг. = 20 млн.тг. онда
«Golden Hea lth» үшін МҚР:
МҚР =

20 млн.тг.
*100%  33,3% құра йды.
60 млн.тг.

Қа ржы тұтқа сы нәтиже сінің мөлше рі (ҚТН):
ҚТН = (1-ППС)(Ра - ПСОЕ )
ҚТН = (1 – 0)(33,3 – 20,0)

40 млн.тг.
 8,86%
60 млн.тг.

Осыла йша , 25% құра йтын а ктивте рдің бірде й ре нта бе льділігінде
ме ншікті ка пита лдың та быстылығында а йырма шылықта р ба р е ке ндігі
ба йқа лды. «Шипа » ме ншікті ка пита лдың та быстылығы «Бөбе к» ме ншікті
ка пита лдың та быстылығына қа ра ға нда 8,3% - ға жоға ры.
№4 та псырма
№3 та псырма ның мәліме тте рін қолда нып, па йда ға са лына тын
са лықты е ске ре отырып, ке сте құра мыз:
«Iron Body»
Көрсе ткіште р
«Golden Hea lth»
25 млн.тг.
25 млн.тг.
Бухга лте рлік па йда
5 млн.тг
Қа ржы шығында ры
(кре дит үшін %)
25 млн.тг.
20 млн.тг
А ғымда ғы нәтиже
3,75 млн.тг.
3 млн.тг
Па йда ға са лына тын
са лықтың
сома сы
(15%)
21,25 млн.тг.
17 млн.тг
Та за па йда
21,25млн.тг./100мл
17млн.тг/60млн.тг.=28
Ме ншікті
н.тг. = 21,25%
,33%
қа ра жа ттың
ре нта бе льділігі
(МҚР)
Ке лтірілге н мыса лда «Шипа » ҚТН ме н па йда ға са лына тын са лықты
е ске рге нде МҚР «Бөбе к» қа ра ға нда ба ла нс па ссивінің ба сқа да й
құрылымының е се біне н 7,8%-ға а ртық е ке ндігі көрініп тұр.
Жа лпы формула бойынша ҚТН е се пте йміз:
ҚТН = (1 – ПСС)*(А Р – ПСОЕ )*

ЗС
СС

ПССм – па йда ға са лына тын са лық мөлше рле ме сі = 15%
А р – а ктивтің ре нта бе льділігі, 28,33%
ҚҚ – қа рыз қа ра жа т 40 млн.тг.
МҚ– ме ншікті қа ра жа т 60 млн.тг.
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ҚТН = (1-0,15 )*(28,33 – 20%)*

40 млн.тг.
 4,72%
60 млн.тг.

№5 та псырма
Ше кті па йыздық мөлше рле ме нің мөлше рі корпора цияның ба нкпе н
кре диттік ке лісімша ртқа отыруға па йда лы е ме с де ңге йде н а ртық
кре диттік мөлше рле ме ні не ме се кре диттік ке лісімша ртта корпора цияға
ме ншікті ка пита лының ре нта бе лділік де ңге йін ұста нуға қа же тті кре диттік
мөлше рле ме ні білдіре ді.
Шпм ше кті па йыздық мөлше рле ме нің мөлше рі ке ле сі формула
бойынша а нықта ла ды:
Шпм = ҚҚм +
ҚҚм – қа йта қа ржыла ндыру мөлше рле ме сі ҚРҰБ = 9%
ИС – ме ншікті қа ра жа ттың (ме ншікті ка пита л) көзде рі 50 млн.тг.
(та псырма ның ша ртына сәйке с, жиынтық қа ржы көзде рінің 50%)
И – қолда ғы қа ра жа т көзде рінің жиынтық көле мі = 100 млн.тг.
ТПб – кре дитті қолда нба ға н ке зе ңде гі корпора цияның ба зистік
жа ғда йла рда ғы та за па йда сы. Біздің жа ғда йымызда 2010 жылы та за па йда
20 млн.тг. құра йды.
ТП – 2011 жылы кре дитті та рту ке зе ңінде гі е се пті ке зе ңнің та за
па йда сы 25 млн.тг. құра йды.
Шпм = 9% +

[25 млн.тг  (

50 млн.тг. * 20 млн.тг.
)]
100 млн.тг.
*100%  39%
50 млн.тг.

Яғни, корпора ция ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігін са қта й
отырып, па йыздық мөлше рле ме сі 30%-ға де йінгі кре дитті та ртуға
мүмкіндігі ба р.
№6 та псырма
Қа ржы тұра қтылығын ка пита л құрылымын та лда у а рқылы, яғни
ба ла нстың а ктивте рі ме н па ссивте рі не гізінде ба ға ла йды.
Қа ржы тұра қтылығының е ң ма ңызды көрсе ткіші тұра қтылық
коэффицие нті болып та была ды:
150 млн.тг.
*100%  60%
250 млн.тг.
175 млн.тг.
«Шипа » үшін ҚТк =
*100%  58%
300 млн.тг.

«Бөбе к» үшін ҚТк =

Төле мқа біле ттілік ба ла нстың өтімділігіме н, яғни а ктивте рді же де л
түрде а қша ла й қа ра жа тқа түрле ндірудің мүмкіндігіме н сипа тта ла ды. Ол
үшін ке ле сіде й коэффицие нтте р қолда ныла ды:
А бсолютті өтімділіктің коэффицие нті =
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А ғымда ғы өтімділіктің коэффицие нті =
Жа лпы өтімділіктің коэффицие нті =
А Қ – ба нкте рде гі е се п а йырысу, ва люта лық, а рна йы шотта рда ,
ка сса да ғы а қша ла й қа ра жа т.
ҚҚС – қысқа ме рзімді қа ржы са лымда ры.
ДҚ – де биторлық қа рыз.
МӨҚ – ма те риа лды - өндірістік қорла р.
ҚММ – қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р.
«Бөбе к» бойынша өтімділік көрсе ткіште рі
А бсолютті өтімділіктің коэффицие нті =
А ғымда ғы

5 млн.тг.  12,5 млн.тг.
 0,35
50 млн.тг.

өтімділіктің

коэффицие нті

=

5 млн.тг.  12,5 млн.тг.  15 млн.тг.
 0,65
50 млн.тг.

Жа лпы өтімділіктің коэффицие нті =
5 млн.тг.  12,5 млн.тг.  15 млн.тг.10 млн.тг
 0,85;
50 млн.тг.

«Шипа » бойынша өтімділік көрсе ткіште рі
А бсолютті өтімділіктің коэффицие нті =
А ғымда ғы

7,5 млн.тг.  7,5 млн.тг.
 0,3
50 млн.тг.

өтімділіктің

коэффицие нті

=

7,5 млн.тг.  7,5 млн.тг.  15 млн.тг.
 0,6;
50 млн.тг.

Жа лпы өтімділіктің коэффицие нті =
7,5 млн.тг.  7,5 млн.тг.  15 млн.тг.  25 млн.тг
 1,1;
50 млн.тг.

Жа лпы кре дитті өте у қа біле ттілік ба ллда р түрінде бе ріле ді. Ол
кре дитті өте у қа біле ттілік са на та тына қа тысты әрбір көрсе ткіштің
ре йтингінің туындысының жа лпы сома сын көрсе те ді.
Бірінші са на ты 100-де н 150 ба лға де йін.
Е кінші са на ты 151-де н 250 ба лға де йін.
Үшінші са на ты 251 ба ллда н жоға ры.
Өтімділік коэффицие нті ме н қа ржы тәуе лсіздік коэффицие нтіне қа ра й
қа рыз а лушыны үш са на тқа бөлуге бола ды:
Коэффицие нт
Са на ты
1
2
2
>0,2
0,15<0,15
А бсолютті өтімділік
0,20
>0,8
0,5-0,8
<0,5
А ғымда ғы өтімділік
>2
1-2
<1,0
Жа лпы өтімділік
>60
50-60
<50
Қа ржы тұра қтылығы
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Біздің жа ғда йымызда төме нде гі ке сте ні құра отырып, әрбір
кәсіпорынның ре йтингін а нықта ймыз:
1) «Бөбе к» бойынша кре дитті өте у қа біле ттілігінің жа лпы ре йтингі
Ба нктің
мәліме тте рі
Ба лда рдың
Коэффицие нт
Са на ты
бойынша
сома сы
көрсе ткіште р
ре йтингі
1
10
10
А бсолютті
өтімділік
2
20
40
А ғымда ғы
өтімділік
3
30
90
Жа лпы өтімділік
4
20
40
Қа ржы
тұра қтылығы
80
180
Ба рлығы
2) «Шипа » бойынша кре дитті өте у қа біле ттілігінің жа лпы ре йтингі
Ба нктің
мәліме тте рі
Ба лда рдың
Коэффицие нт
Са на ты
бойынша
сома сы
көрсе ткіште р
ре йтингі
1
10
10
А бсолютті
өтімділік
2
20
40
А ғымда ғы
өтімділік
2
20
40
Жа лпы өтімділік
2
20
40
Қа ржы
тұра қтылығы
100
130
Ба рлығы
Жоға рыда а лынға н мәліме тте рге сүйе не отырып, «Шипа »
корпора циясы «Бөбе к» корпора циясына қа ра ға нда , се німді қа рыз а лушы
е ке ндігі а ңға рылып тұр, бұл а лынға н ре йтингте н көрсе тіліп тұр. Өйтке ні
«Шипа » корпора циясы «Бөбе к» корпора циясына қа ра ға нда , кре дитті өте у
қа біле ттілігінің бірінші са на тына ие , а л «Бөбе к» е кінші са на тқа ие .
XI та қырып. Корпора ция ка пита лының құны
№1 та псырма
МКҚ а нықта у ке зінде ке ле сі формула қолда ныла ды:
МКҚ =

n

 Цi *Уi; мұнда :
i 1
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Ці = бе лгілі қа ржы көзінің ба ға сы.
Уі = қа ра жа ттың жа лпы көле мінде гі бе лгілі қа ржы көзінің үле с
са лма ғы, бірліктің үле сі.
Әрбір қа ржы көзінің ба ға сы та псырма ның ша ртына сәйке с па йыз
түрінде бе рілге н. Осыға н сәйке с, мұнда ка пита лдың жа лпы көле мінде гі
әрбір қа ржы көзінің үле сін а нықта у ма ңызды болып та была ды. Осы
ма қса тқа са й қа ржы көзде рінің құнда ры бойынша қа ржы көзде рінің
үле сіне н тұра тын ке сте ні құра мыз:
01.01.10 жылғы Қа ржы
Қа ржы мөлше рі Па ссивте гі
қа ржы көзде рі
тг.
көзде рінің
қа ржы
көзінің
орта ша құны %
үле сі, бірліктің
үле сі
15
40
0,4
Жа й а кцияла р
10
15
0,15
А ртықшылығы
ба р а кцияла р
20
5
0,05
Корпора тивті
а кцияла р
10
30
0,3
Ба нкте рдің
қысқа ме рзімді
кре дитте рі
25
10
0,1
Ба рлығы
100
1
МКҚ
2010
ба сында
=15%*0,4+10%*0,15+20%*0,05+10%*0,3+25%*0,1=14%.
Е кінші тоқса нда болға н өзге рісте рге сәйке с, 30.06.11. МКҚ
а нықта ймыз.
01.01.10 жылғы Қа ржы
Қа ржы мөлше рі Па ссивте гі
қа ржы көзде рі
тг.
көзде рінің
қа ржы
көзінің
орта ша құны %
үле сі, бірліктің
үле сі
15
42
0,35
Жа й а кцияла р
10
18
0,15
А ртықшылығы
ба р а кцияла р
20
6
0,05
Корпора тивті
а кцияла р
10
30
0,25
Ба нкте рдің
қысқа ме рзімді
кре дитте рі
20
24
0,2
Ба рлығы
120
1
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МКҚ
30.06.10.=15%*0,35+10%*0,15+20%*0,05+10%*0,25+20%*0,2=14,25%
Осыла йша , ка пита л 20 млн.тг. ұлға йға н уа қытта е кінші тоқса нда МКҚ
те к 0,25%-ға а ртты, бұл а лдыңғы та быстылықтың са қта лу не ме се ұлға ю
жа ғда йында жа ғымды болып та была ды.
№2 та псырма
Бе рілге н та псырма ны ше шу үшін дәрістік ке ше нне н ке сте ні қолда ну
орынды болып та была ды, же де лде ту ме н же ңілде ту үшін е се пте уле р
жүргізе міз. Бе рілге н ке сте ні құра отырып, ме ншікті ка пита лдың
ре нта бе льділігінің а лынға н көрсе ткіште ріне та лда у жүргізе міз.
«Pa cKing»
«Ба мбук»
«Диоге н»
Көрсе ткіште р
АҚ
АҚ
АҚ
50
50
50
1. Ме ншікті ка пита л
0
50
100
2. Қа рыз ка пита лдың көле мі
50
100
150
3. Ка пита лдың жа лпы көле мі
4. ҚК/МК қа рыз коэффицие нті,
0
1
2
бірліктің үле сі
50
50
50
5. А ктивте рдің ре нта бе льділігі %
6. Кре дит үшін орта ша па йыздық
0
15
15
мөлше рле ме сі
7.
Кре дит
үшін
па йызды
2500
5000
7500
е ске рге нде гі бухга лте рлік па йда
(3*5 жолы)
8. Кре дит үшін па йыздың сома сы
0
750
1500
(2*6 жолы)
9.
Кре дит
үшін
па йыздың
2500
4250
6000
сома сын
е ске рме ге нде гі
бухга лте рлік па йда (7-8 жолы)
10. Па йда ға са лына тын са лық
0,15
0,15
0,15
мөлше рле ме сі
11. Па йда ға са лына тын са лықтың
375
637,5
900
сома сы (9-10 жолы)
2125
3612,5
5100
12. Та за па йда (9-11 жолы)
13. Ме ншікті ка пита лдың та за
42,5
72,25
102
ре нта бе льділігі (12/1 жолы) %
14. Ме ншікті ка пита лдың та за
0
29,75
29,75
ре нта бе льділігінің өсімі
Бұл жа ғда йда , «Жа на р» А Қ а гре ссиялық са яса ты өзінің нәтиже сін
бе ре ба ста ды, өйтке ні ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі бірне ше е се
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өсті. Біра қ а гре ссиялық са яса т өте жоға ры тәуе ке лме н ба йла нысты,
өйтке ні қа рыз қа ра жа ттың үле сі ме ншікті ка пита лдың көле міне н жуық
ша ма ме н е кі е се ге а ртық, ол А Қ қа ржы тұра қтылығын бұза ды. Сондықта н
тәуе ке л ме н та быстылықтың а ра қа тына сы жа ғына н, «Ба мбук» А Қ са яса ты
жа ғымды болып ке ле ді.
№3 та псырма
Бе рілге н та псырма ны ше шу үшін ка пита лдың орта ша өлше нге н
құнын ба ға ла удың қорытындысы бола тында й ке сте ні құру қа же т:
«Ба мбук»
«Жа на р»
Көрсе ткіште р:
«Диа с» А Қ
АҚ
АҚ
1. Ка пита лдың жа лпы құны
50
100
150
(млн.тг.)
2.
Ка пита л
құрылымының
100%
100%
100%
нұсқа ла ры
2.1 ме ншікті а кционе рлік ка пита л
100
50
33,33
%
0
50
66,67
2.2 қа рыз ка пита л, %
10
10
10
3. Дивиде нд мөлше рі, %
4.
Кре диттік тәуе ке л үшін
сыйа қыны
е ске рге нде гі
0
17,5
20
минима лды
па йыздық
мөлше рле ме
5. Па йда ға са лына тын са лық
0,15
0,15
0,15
мөлше рле ме сі
0,85
0,85
0,85
6. Са лық түзе тушісі (1-0,15)
7.
Са лық
түзе тушісін
0
14,875
17
е ске рге нде гі кре дит үшін па йыз
мөлше рле ме сі (4*6 жолы)
8.
Қа рыз
ка пита лдың
құра ушыла рының ба ға сы, %
8.1. Ме ншікті ка пита л (2.1*3
10
5
3,33
жолы)
0
7,4375
11,33
8.2. Қа рыз ка пита л (2.2*7 жолы)
9. МКҚ (8.1*2.1+8.2*2.2 жолы),%
10
6,21875
8,67
№2 та псырма ның МКҚ ме н ме ншікті ка пита лдың та за ре нта бе лділік
мәліме тте рін са лыстыра отырып, а гре ссиялық са яса т та ртыла тын
қа ра жа ттың құнының ұлға юына әке лге ндігін ба йқа уға бола ды, өйтке ні
«Жа на р» А Қ МКҚ көрсе ткіші «Ба мбук» А Қ көрсе ткішіме н са лыстырға нда
ұлға йды. Біра қ МКҚ (8,67/6,21875=1,3936) 50 млн.тг. орнына 100 млн.тг.
та ртуда ғы өсімі ме ншікті ка пита лдың та за ре нта бе лділік өсіміне
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қа ра ға нда ке м (102/72,25=1,4118). Біра қ бұл жа ғда йда те к осы
мәліме тте рге сүйе ніп, а гре ссиялық са яса ттың орынды е ке ндігі тура лы
қорытынды жа са удың қа же ті жоқ.
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ҚОСЫМША :
1-қосымша . «На рықты ре тте уге ба нк және са лық жүйе ле рінің
ықпа лы» іске рлік ойыны
Бе рілге н ойында на рық экономика сының орта лық орга нда рының:
Қа ржы министрлігі және ба нк жүйе сі қызме тте рі үлгі ре тінде ке лтіріле ді.
А шық на рықта са лық са яса ты, ба нк опе ра цияла рын жүргізу
ме ха низмде рі ме н ма қса тта ры қа ра стырыла ды. Ла ффе р қисығының
за ңдылықта ры, ба нк «ма ржа сының» па йда болу үрдісте рі көрсе тілге н.
Ойынның ша рты:
Ме мле ке ттің өндіріс көле мі ме н а втокөлік компа нияла рының
па йда сына ықпа лы е ту үрдісі ұқса тыла ды.
Ба ста пқы топ төрт бөлікке бөліне ді, ола р:
1. – Қа ржы министрлігі (ҚМ)
2. – Қа за қста н Ре спублика сының Ұлттық ба нкі (ҚРҰБ)
3. – комме рциялық ба нкте р (КБ)
4. – а втокөлік фирма ла рының ме шік ие ле рі ме н ба сқа рушыла ры –
а вто өне ркәсібінің ие сі (А Ө). Ойын ба рысында топтың әрқа йсысы өзінің
функцияла рын а тқа ра ды, біра қ ба рлығы ұқса стық жа ғда йды және ба сқа
топта рдың іс-әре ке тте рінің ма змұнын түсінуі қа же т.
А втокөлікті жа са уда бе рілге н өнімнің е ле улі түрде а ртық өнімнің
па йда болуына әке ле тін өндіріс көле мінің жа ғда йы қа лыпта сты (ойында
әле мдік на рық, экспорт ме н импорттың ықпа лы е ске рілме йді). Осы
жа ғда йла рда ме мле ке т, қа лыпта сқа н шуды «са лқында ту» бойынша
ша ра ла рды қа былда йды. А втокөлікке де ге н қа же ттілікті а нықта й отырып,
ме мле ке т ҚМ а рқылы А Ө па йда ға са лына тын са лықтың е се біне н бе рілге н
са ла ға са лына тын же ке ка пита л са лымда рын төме нде те ді. Біра қ
са лықта рды ше ксіз көте руге болма йды, ола рдың ше кті мөлше рі –
па йда ның 25%-ы. Біра қ бұл ҚМ е се пте уле рі бойынша инве стицияла рдың
де ңге йін төме нде ту үшін же ткілікті е ме с. Сондықта н са лыққа қосымша
ре тінде ықпа л е тудің кре диттік әдісте рі қолда ныла ды.
Ұлттық ба нк комме рциялық ба нкте рдің а ртық кре дит ре сурста рын
жою үшін облига цияла рды шыға ра ды. Соныме н қа та р ҚРҰБ же ке
ба нкте рге
ұсына тын
кре дитте р
бойынша
па йыздың
е се птік
мөлше рле ме сін көте ре ді. КБ өз ке зе гінде , А Ө үшін ұсыныла тын кре дитте р
бойынша па йыздың де ңге йін көте руге мәжбүр.
КБ-де н кре диттің е ле улі сома сын а луға жоспа рла п отырға н А Ө
па йыздық мөлше рле ме нің көте рілуіне н ке йін ба нкте н а ла тын қа рызда рын
ше кте йді.
А втокөлік на рығында сұра ныс пе н ұсыныстың те пе -те ңдігін са қта у
ме н қа йта өндірістің а лдын а лу үшін ме мле ке ттік орга нда рдың
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е се пте уле рі бойынша , қа же тті мөлше рде ка пита л са лымда рын төме нде ту
ша ра ла ры қолда ныла ды. Ойынның ба рысы осында й.
На қты е се пте уле р үшін ба ста пқы мәліме тте рді е ске ру қа же т. Жыл
бойы а втокөлікте рге де ге н болжа мды сұра ныс – 10 млн.тг. А втокөліктің
орта ша ба ға сы (ойында ғы ба ға оның құныме н сәйке с ке лме йді) – 2,2 мың
долл. Са ла да ғы па йда ның норма сы – 10%. Па йда ға са лына тын са лық –
15%. Ме мле ке ттік орга нда рдың мәліме тте рі бойынша а втоөне ркәсіптің
өндіріс көле мін бір жа рым е се ге төме нде туге мүмкіндігі ба р. Осы
жа ғда йда әрбір топтың іс-әре ке тте рі қа нда й?
Қа ржы министрлігі
1. Әрбір а втокөлік үшін па йда ның мөлше рі 10%, Б= Р+К=2,2 мың долл.
те ң болса , а втокөлікте рдің мүмкін бола тын өндірісі 15 млн да на болса , Р1
па йда ның сома сы ме н К1 (ка пита л) инве стициялық ре сурста рдың сома сын
е се пте ңіз.
2. 10 млн. да на а втокөлікте рдің өндірісінде Р2 ме н К2 ұқса с мөлше рін
е се пте ңіз. Бұл на рықтың те пе -те ңдігі са қта луы үшін ка пита л са лымда рын
қа нша лықты төме нде ту қа же ттілігін а нықта у үшін қа же т. Мына мөлше рді
е се пте ңіз: К1 – К2 – ка пита л са лымда рының а ртығы.
3. Па йда ға са лына тын са лықтың де ңге йі – 15%. ҚМ экономика лық
е се пте уле рі бойынша са лықты 2 па йыздық пунктке көте ру өндіріске
са лына тын ка пита л са лымда рының 2%-ға төме нде уіне әке ле ді, біра қ
са лықты 25% жоға ры де ңге йде н а ртық көте руге болма йды: бұл
инве стицияла рдың күрт төме нде уіне , іске рліктің төме нде уіне әке луі
мүмкін. ҚМ са лықты 15-те н 25%-ға көте рге н уа қытта инве стицияла рдың
қа нша лықты төме нде йтіндігін е се пте ңіз. КЗ са лынға н көле мі қа же тті К2
көле міне н а ртық болуы мүмкін ба ? Е ге р, мүмкін болса , ҚРҰБ КЗ және К2 –
онда әрі қа ра й іс-әре ке тте р ола рдың құзыре тінде бола ды.
4. Бюдже тке түсе тін са лық түсімде рінің сома сын е се пте ңіз:
- са лық мөлше рле ме сі 15% және өндіріс көле мі 15 млн.тг. болса ;
- са лық мөлше рле ме сі 25% және өндіріс көле мі 10 млн.тг. болса ;
5. Са лық мөлше рле ме сі көте рілге н уа қытта , бюдже тке түсе тін
түсімде рдің өсуі е ме с, ке му үрдісін түсіндіріп бе ріңіз.
ҚР Ұлттық ба нкі
1. ҚМ са лықтық ықпа л е туде н ке йінгі КБ ме н А Ө қолда рында қа лға н
ка пита л ре сурста ры және рыноктың те пе - те ңдігін қа мта ма сыз е ту үшін
қа же тті ка пита л са лымда рының көле мі тура лы мәліме тте рді а лыңыз.
2. ҚРҰБ комме рциялық ба нкте рде н ке ле сі мәліме тте рге сұра у са ла ды:
- КБ жүйе сінде бос а қша ла й қа ра жа ттың қа нша мөлше рі ба р (ол
мөлше рді Д1 де п бе лгіле йік);
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- А Ө ба нкте рде н кре диттің қа нда й көле мін а луға жоспа рла п отыр
(бұл мөлше рді Г2 де п бе лгіле йік).
3. А Ө ка пита лдың ме ншікті ре сурста рының қа нша лықты е ке ндігін
е се пте ңіз (МК= КЗ –Д2).
4. ҚРҰБ өзінің іс-әре ке тте ріме н, е ң бірішіде н, КБ кре дит
ре сурста рының са нын, е кіншіде н, өне ркәсіп ие ле ріне қа тысты кре дитті
а лудың қиыншылықта рын туғызуы қа же т. Ол үшін ҚРҰБ жоға ры
па йызда рдың не гізінде облига цияла рды шыға ра ды.
Ола рды КБ са тып а ла ды – ола р үшін бұл па йда лы, өйтке ні
ме мле ке ттік облига цияла рға са лына тын қа ржы, а втоөне ркәсіп ие ле ріне
кре дит е се біне н а лына тын қа ра жа тқа қа ра ға нда , көбіре к па йда әке ле ді.
Біра қ облига цияла р сома сы 4 млрд. долл. а спа уы тиіс, өйтке ні ме мле ке т
үшін облига цияла р бойынша па йызда рды төле у қиындық туғыза ды. КБ
қа ра жа ттың қа нша мөлше рі қа ла тындығын е се пте ңіз (ДЗ = Д1 – 4 млрд.
долл.).
5. А Ө ка пита л са лымда ры (ме ншікті МК және қа рыз Д3) қоға м үшін
қа же тті инве стицияла рдың көле міне н а спа у үшін, ба нкте рдің кре дит
ре сурста рын төме нде тудің осында й мөлше рі же ткілікті ме ? Е ге р МК+Д3 >
Д2 сома сы болса , онда кре дитті а лудың қиыншылықта рын туғызу үшін
қа же тті ша ра ла рды қа былда у қа же т.
6. ҚРҰБ же ке ба нкте рге ұсыныла тын кре диттік па йыздың е се птік
мөлше рле ме сін көте ре ді. Бұл жа ғда йда же ке ба нкте р де А Ө үшін кре дит
бойынша па йызда рды көте руі қа же т, болма са КБ ба нкроттыққа
ұшыра йды. Ке ле сі ша ртта р:
- ҚРҰБ кре дит үшін е се птік мөлше рле ме сі көте рілге н уа қытта
комме рциялық ба нктің кре диттік мөлше рле ме сі бір па йыздық пунктке ;
- а втоөне ркәсіп ие ле ріне бір па йыздық пункт;
- КБ кре дитте рі бойынша па йыз көте рілге н уа қытта ба нк е се пте уле рі
көрсе тке нде й, - А Ө өне ркәсіп ие ле рі бір па йыздық пунктке өзде рінің
қа рызда рын 2,5 млрд.долл. де йін ке міте ді. Же ке ба нкте рге А Ө үшін
кре дит қымба т болуы үшін ҚРҰБ кре диті бойынша па йызда рдың е се птік
мөлше рле ме сі ҚРҰБ мөлше ріне сәйке с бола тында й өне ркәсіп ие ле ріне
ұсыныла тын ссуда ның мөлше рін қа нша лықты көте ру қа же т және же ке
ба нкте рдің, яғни КБ кре дитте рі бойынша е се птік па йызда ры қа нда й болуы
тиіс е ке ндігін е се пте ңіз. ҚРҰБ – КБ ссуда ла ры бойынша е се птік
мөлше рле ме (01) 6 % құра йды, а л КБ – А Ө кре дит бойынша (П1) – 7%
құра йды. Осыла йша , 02 және П2 – па йызды көте рге нне н ке йінгі орта лық
және комме рциялық ба нкте рдің мөлше рле ме сі не ге те ң?
Осыла йша , кре диттік әдістің көме гіме н өне ркәсіп ие ле рінің ка пита л
ма сса сы ке миді, соның са лда рына н ме мле ке ттің ма қса ты болып отырға н
өндірістің көле мінің қысқа руына әке ле ді.
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Комме рциялық ба нкте р
КБ ка пита лының жа лпы көле мі 24,4 млрд. долл. Біра қ оның бөлігін
КБ ҚРҰБ ре зе рві түрінде са қта луы тиіс, оның үле сі 1/10.
1. КБ қолда нуға құқылы – А 1 бос а қша ла й қа ра жа ттың сома сын
е се пте ңіз. Ол са нды ҚРҰБ ха ба рла ңыз.
2. Сізге кре дит а луға а втоөне ркәсіп ие ле рі ке лді. Ола рдың а ла тын
сома ла ры қа нда й? Ол са ндық мәліме тті (А 2) ҚРҰБ-ге ха ба рла ңыз.
3. Ұлттық ба нк 4 млрд. долл. сома ны құра йтын облига цияла рды
шыға ра ды, КБ ола рды са тып а ла ды, өйтке ні ола рдың па йызы сіздің
па йызыңызға қа ра ға нда жоға ры және көбіре к па йда әке ле ді.
КБ са тып а луда н ке йін А 3 қа нша қа ра жа ты қа ла тындығын е се пте ңіз.
(А 3 = А 1-4 млрд.тг.)
4. ҚРҰБ-і КБ үшін е се птік мөлше рле ме ні көте ре ді.
Сізге қа нша лықты көте рілудің мөлше рін ҚРҰБ ха ба рла йды. Бұл
жа ғда йда КБ а втоөне ркәсіп ие ле ріне ұсына тын кре дит үшін па йызды
көте ре ді. Па йыздың әрбір пунктіне ба нкте р сол сияқты бір па йыздық
пунктіге па йызды көте ре ді. П2 па йыздың жа ңа мөлше рле ме сін е се пте ңіз
+, е ге р а лдыңғы па йыздық мөлше рле ме П1 =7%, а л 01 – 6% те ң болса .
5. А Ө А 4 мөлше ріне қа тысты сізге ұсынылға н ссуда ның сома сын
төме нде туге мәжбүр. КБ ол сома ны па йыздың жа ңа мөлше рле ме сі
бойынша ұсына ды – П2. Сіздің кре дитіңіз бойынша а втоөне ркәсіп
ие ле рінің па йызда рды төлге нне н ке йін қа нша қа ржы қа ла тындығын
е се пте ңіз.
А втоөне ркәсіптің ие ле рі
1. А Ө 15 млн. да на а втокөлік шыға руды жоспа рла п отыр. Ол үшін
қа нша ка пита л К1 қа же т е ке ндігін және оның нәтиже сінде , па йда ның
мөлше рі 10% (Р:К=0,1), а л бір а втокөліктің ба ға сы Б = Р+ К= 2,2 мың долл.
болса , қа нша па йда Р1 а ла тындығын е се пте ңіз.
2. Қа ржы министрлігі па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рін
көте рді. А Ө а лдыңғы уа қытта бюдже тке па йда ның 15% төле йтін, е нді
па йда ның 25% төле уге тиіс. Бұл жа ғда йда Сіз ка пита л са лымда рын
төме нде туге мәжбүрсіз.
Е ге р са лықтың е кі па йыздық пунктке
көте рілуі Сіздің
инве стицияңыздың 2% -ға төме нде уіне әке лсе , мүмкін бола тын ка пита л
са лымда рдың (КЗ) жа ңа сома сын е се пте ңіз.
3. Ка пита л ре сурста рының КЗ қа же тті мөлше рін а нықта ңыз, ола рды
Сіздің қолыңызда ба р ме ншікті ка пита лме н МК (МК+7 млрд.долл.)
са лыстырыңыз. Е ге р МК КЗ төме н болса , онда А Ө же тіспе йтін қа ра жа тты
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КБ-те н а луы тиіс. Қа же тті сома ны а нықта ңыз (Д2 = КЗ - МК). КБ-ке Сізге
қа же тті кре диттің мөлше рін ха ба рла ңыз (А 2).
4. Облига цияла рды са тып а лға нна н ке йін кре дит ре суста ры а за йға н
комме рциялық ба нкте р Сізге қа нда й мөлше рде кре дит А ұсына тындығын
ха ба рла йды.
5. Сіз кре диттің ба рлық көле мін а луға да йынсыз. Сізге па йыздың
бұрынғы мөлше рле ме сін П және П2 ба нкте р ха ба рла йды. Сіз өзіңіздің
ссуда мөлше рін қысқа ртуға мәжбүрсіз. А рттырудың әрбір па йыздық пункті
П, А 3-ке қа тысты Сіздің қа рызыңызды 2,5 млрд. долл. қысқа рта ды.
Осы жа ғда йла рда Сіздің қа рызыңыздың сома сын е се пте ңіз А 4.
6. Сіздің жа лпы ка пита лыңыздың сома сын е се пте ңіз МК+А 4. Әрбір
а втокөлікке 2 000 долл. шығын жұмса лса , Сіздің қолыңызда ғы қа ра жа тқа
а втокөлікте рдің қа нша лықты мөлше рін шыға ру қа же ттілігін а нықта ңыз.
Осыла йша , ойынның ба рысында ме мле ке ттік орга нда р жа на ма
ре тте уіште рді қолда на отырып, дире ктивті жоспа рла усыз, а втона рықтың
те пе - те ңдігін қа мта ма сыз е тті.
Ойынның жа уа пта ры ме н ола рға түсінікте ме
Қа ржы министрлігі
1. Бір а втокөлікті шыға ру үшін өндіріске 2 000 долл. са лу қа же т, мұнда
па йда 0,2 мың долл. құра йды. Осы мәліме тте рге сүйе не отырып, 15 млн.
а втокөліктің өндірісінде гі шығында р ме н па йда ны сома сын е се пте уге
бола ды: К1 = 30 млрд.долл., Р1 + 3 млрд. долл.
10 млн. а втокөлік шыға ру үшін: К2 = 20 млрд. долл., Р2 = 2 млрд. долл.
Осыла йша , а втокөлік на рығының те пе -те ңдігін қа мта ма сыз е ту үшін
инве стицияла рды 30-да н 20 млрд. долла рға де йін қысқа руын ынта ла ндыру
қа же т.
10 млрд долл. а ртық қа ра жа т. ҚМ са лық мөлше рле ме сі 15-те н 25% -ға
де йін көте ріле ді, яғни 10 па йыздық пункітке . Ойынның ша ртына сүйе не
отырып, бұл өндіріске са лына тын ка пита л са лымда рының 10%-ға
төме нде уіне әке ле ді. Онда КЗ = К1 – 10% , К1 = 30 – 3= 27 млрд.долл.
Біра қ на рықтың те пе -те ңдігін қа мта ма сыз е ту үшін өндірістің көле мі 20
млрд. долла рда н а ртық болма уы тиіс. Яғни са лымда рды қосымша 7 млрд.
долла рға қысқа рту қа же т. Ода н а ртық са лықты көте руге болма йды,
өйтке ні ол ше кті мөлше рле ме нің де ңге йінде тұр. Сондықта н әрі қа ра й ісәре ке тті ҚРҰБ жүргізе ді.
3. 15 млн. ма шина шыға рға н уа қытта және са лық мөлше рле ме сі – 15%
болға нда , бюдже тке түсе тін са лық түсімде рінің сома сы – 1,2 млрд.долл.
құра йды, а л 10 млн. ма шина шыға рға н уа қытта және са лық мөлше рле ме сі
– 25% болса , - 1 млрд.долл. құра йды.

266

4. Па йда ға са лына тын са лықтың мөлше рле ме сі жоға ры болға н са йын,
бюдже тке түсе тін түсімде рдің а ртылма й, қысқа ра тындығына көңіл болу
қа же т. Бұл құбылыс «Ла ффе р қисығында » сипа тта лға н әсе рме н
ба йла нысты.
Қисық бюдже тке түсе тін са лық түсімде рінің сома сының па йда ға
са лына тын са лық мөлше рле ме сінің қа рқынына тәуе лділігін сипа тта йды.
Мөлше рле ме ле р төме н болса , бюдже тке түсе тін түсімде р са лық
па йызының ұлға юыме н бірге өсе ді, а л та быста рдың өсімі төме нде йді.
Бе лгілі мөлше рле ме нің де ңге йінде та быс ма ксима лды ше кті де ңге йде
бола ды. Әрі қа ра й мөлше рле ме ұлға йға н ке зде бюдже тке түсе тін түсімде р
төме нде йді.
Бұл
са лықтың
жоға ры
болға н
уа қытта
өндіріс
па йда лылығының төме нде уіме н, инве стицияла рдың ынта ла ндыруының
төме нде уіме н ба йла нысты. Өнім шыға рылымы қысқа ра ды, па йда ның
ма сса сы төме нде йді және па йыз жоға ры болға н ке зде бюдже тке түсе тін
түсімде р қысқа ра ды.
Бір түсімде рдің сома сы са лық са лудың әртүрлі а уқымда рына жа уа п
бе ре а лма йды, біра қ па йда ның е се біне н бола тын түсімде рдің па йызы
а йта рлықта й жоға ры болма са , іске рлік па йда бола ды және та уа рла рды
шыға ру ме н па йда ның ма сса сының өсуі е се біне н бюдже тке түсе тін
та быста рды ұлға йтудың мүмкіндікте рі па йда бола ды.
Осы за ңдылықта рды ойында са лық мөлше рле ме сі ме н бюдже тке
түсе тін а қша ла й қа ра жа ттың түсімде рі а ра сында ғы а ра қа тына сын та лда у
ке зінде гі ойында көруге бола ды.
Ұлттық ба нк
1. ҚМ іс-әре ке тте ріне н ке йін инве стициялық ре сурста р КЗ 27 млрд.
долл. құра йды, онда ола рдың қа же тті де ңге йі К2= 20 млрд.долл. жоға ры
болма уы тиіс.
2. КБ бос а қша ла й қа ра жа ттың мөлше рі А 1 = 22 млрд.долл.
А втоөне ркәсіп ие ле рі ба нкте н А 2= 20 млрд. долл. а луды жоспа рла п
отыр.
3. А Ө ка пита лының ме ншікті ре сурста ры а втоөне ркәсіп ие ле ріне
қа же тті инве стицияла р көле мі ме н ба нкте рде н а лына тын кре диттің
а ра сында ғы а йырма ны білдіре ді: МК = КЗ – А 2 + 27 – 20 = 7 млрд.долл.
4. А қша ла й ма сса ны ре тте у ме н бюдже тке түсе тін түсімде рді а рттыру
үшін ме мле ке ттік ба ға лы қа ға зда рды шыға ру – а шық рынокта ғы
опе ра цияла р са яса тының құра мда с бөлігі болып та была ды. Облига цияла р
жоға ры па йыз не гізінде шыға рыла ды, ола р өте жоға ры се німділікке ие ,
сондықта н са тып а лушыла р үшін та ртымды болып та была ды.
Бұл қа ға зда р көбіне се , ба нкте рдің а ра сында та ра тылды, өйтке ні
ола рдың па йызда ры ба нк па йда сының норма сына н а ртық, а л өндірісте гі
па йда лылықта н төме н бола ды. Да ғда рыс ке зе ңінде инве стицияла рды
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ынта ла ндыру үшін орта лық ба нк өзде рінің өтімділігін ұлға йту үшін КБ-ге
ҚРҰБ ба ға лы қа ға зда рын са тудың па йда лы бола тында й ша ртта рын қояды.
Ойында сома сы 4 млрд.долл. облига цияла рды шыға рға нна н ке йін,
комме рциялық ба нкте р жүйе сінде ГЗ=Г1–4= 22-4=18 млрд. долл.
мөлше рінде қа ра жа т қа ла ды.
5. Ме ншікті және қа рыз қа ра жа ттың (МК+ГЗ) сома сы К2-де н 5
млрд.долл. а ртық. Облига цияла рдың шыға рылымын ұлға йту орынды болып
та была ды, өйтке ні ол ме мле ке ттік қа рыздың өсуіне әке ле ді, оны төле у
қиындық туғыза ды.
Ба сқа те тікте рді де қолда нудың қа же ттілігі ба р.
6. На рықтың конъюнктура сына ықпа л е тудің мықты құра лы
«дисконттық са яса т», па йыздың е се птік мөлше рле ме сі болып та была ды.
Орта лық ба нк қа ра жа ттың жа лғыз монополиялық эмите нті болып
та была ды. ҚРҰБ шыға рыла тын ба нкнотта р – бұл кре диттік а қша болып
та была ды. Же ке ба нкте р ола рды а лу үшін төле м жүргізуі тиіс. КБ орта лық
ба нкке төле м құра лда рды – ве ксе лде рді ұсына ды. Ол ба нкте рдің ме ншікті
ве ксе лде рі, соныме н қа та р үшінші жа қты ба нкте рде гі бірінші са на тты
мінде тте ме ле р болуы мүмкін. ҚРҰБ ола рды са тып а ла ды, өзде рінің
па йда ла рына бе лгілі па йызды а ла отырып, ве ксе лде рді е ске ре ді. Е ге р
ве ксе ль бойынша 1000 долл. төле удің мінде тте ме сі болса , онда ҚРҰБ оны
са тып а ла ды, мыса лы, 950 долл. Онда е се птік (дисконттық) мөлше рле ме –
5%.
Осыла йша , е се птік мөлше рле ме – ҚРҰБ-і же ке ба нкте рге ұсына тын
кре дит үшін па йыз болып та была ды.
Орта лық ба нктің долла рлық ве ксе лде рді 950 долл. е ме с, 900 долл.
са тып а лудың мүмкіндігі ба р. Мүмкін, ҚРҰБ монополист болға ндықта н,
де рбе с түрде па йыздық мөлше рле ме ле рді орна та ды. Біра қ ме мле ке ттік
ба нк комме рциялық ұйым е ме с, ме мле ке тте гі жа лпы экономика
ше ңбе рінде а қша ның а йна лымы бойынша ұйымда стырушылық, ре тте у,
ба қыла у функцияла рын қолда на тын институт болып та была ды.
Ба нк ба сшылығы е се птік мөлше рле ме ні 10%-ға де йін көте рудің
орынды е ме стігін түсіне ді. Бұл, КБ орта лық ба нкпе н іс-әре ке т жүргізге нде
за ла лға ұшыра ма у үшін, КБ кре дит үшін өзде рінің па йызда рын көте руді
қа же т е те ді. Онда кре дитте р қымба т бола ды, фирма ла р өзде рінің
қа рызда рын қысқа рта а лма йды, соныме н қа та р өндіріске қа же тті
са лымда рды да қысқа рта а лма йды.
Инве стицияла р, соныме н қа та р, көпте ге н ре нта бе льді кәсіпорында р,
тәуе ке лі ба р фирма ла р, қа ра жа ты ба р ме ншік ие ле рі үшін,
инве стицияла уға қа ра ға нда қа ра жа тты жоға ры па йыз бойынша ба нкте
са қта у па йда лы болудың са лда рына н қысқа ра ды.
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Осыла йша , жиі орта лық ба нктің комме рциялық па йда ны көзде у үрдісі
экономика үшін жа ғымсыз са лда рды туғызуы мүмкін, ола р ка пита л
са лымда рының және өндіріс өсімінің қысқа руына әке ліп соға ды. ҚРҰБ
а лынға н қа ра жа т қа рыз болып та была ды. Осы кре диттің ба ға сы –
па йыздық мөлше рле ме сі – е се птік мөлше рле ме де н жоға ры болуы тиіс,
болма са КБ за ла лды бола ды.
Сондықта н, е ге р ҚРҰБ е се птік мөлше рле ме ні көте рсе , ол же ке
ба нкте рдің клие нтте рі үшін кре диттің қымба тта уына әсе р е те ді. Ол өз
ке зе гінде қа рыз мөлше рінің төме нде уіне әке ліп соға ды, сәйке сінше
инве стицияла р қысқа ра ды. Е се птік мөлше рле ме ні а йла -ша рығы жа са у
а рқылы, ҚРҰБ өндіріске са лына тын ка пита л са лымда рына ықпа л е тудің
мүмкіндігі па йда бола ды.
Е нді ойынның ша ртына қа йтып ке ле йік. А Ө ба нкте рде гі қа рызын 5
млрд. долл. қысқа рту қа же т (5-та псырма ны қа ра ңыз). Ол үшін П па йызы –
А Ө кре диті бойынша па йыз – е кі пунктке а ртуы қа же т. Бұл жа ғда йда
ҚРҰБ е се птік мөлше рле ме сін – сол сияқты е кі пунктке көте ру қа же т.
Осыла йша , П2 = П1+2= 7+2=9%; 02=01+2=6+2=8%.
Комме рциялық ба нкте р
1. КБ ие ле лігінде бос а қша ла й қа ра жа т А 1=22 млрд. долл. құра йды.
КБ-тің ҚРҰБ-не мінде тті ре зе рві ойын ба рысында өзге рме йді. На қты
өмірде бұл на рыққа ме мле ке ттік ықпа л е тудің өте ма ңызды құра лы.
Мыса лы, А ҚШ орта лық ба нкінің Фе де ра лды ре зе рвті жүйе де п
а та луы жа й е ме с. Қа за қста н Ре спублика сында осында й жа ғда й орын
а ла ды.
Е ң ба сында қа ра жа тты са қта удың тәжірибе сі же ке ба нкте рді
са қта ндыру үшін ба ғытта лға н. Са лымшының ба рлық қа ра жа ты, ба нк
а рқылы кре дитте уге ба ғытта луы ықтима л, а л бе лгілі жа ғда йла рға
ба йла нысты са лымшыла р өзде рінің де позитте ріне н қа ра жа тты а лу
мүмкіндікте рі бола ды. Мұнда й жа ғда йда ба нктің төле мқа біле ттілігі
болма йды. Ол жа ғда йдың а лдын а лу үшін, ҚРҰБ кре дитте у үшін қолда нуға
жа тпа йтын минима лды ре зе рвті шоғырла ндырудың функциясын өз
мойнына а ла ды.
Осыға н ұқса с са қта удың ба сқа да й функциясы ке ле сіде й.
Ре зе рвтің па йызын өзге рте отырып, ҚРҰБ КБ бос а қша ла й
қа ра жа тының сома сына ықпа л е те ді, соңғыла ры ола рды өндіріске
ба ғытта уы мүмкін.
Шуды болдырма у үшін ҚРҰБ ре зе рвтің норма сын көте ре ді, а л
да ғда рыс ке зе ңінде ке рісінше .
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1.
А 3 = 22-4=18 млрд.долл. – облига цияны са тып а лға нна н ке йін
КБ қа ла тын а қша ның мөлше рі.
2.
Ұлттық Ба нк, е се птік мөлше рле ме ні 6-да н 8 %-ға де йін көте рді.
Бұл жа ғда йда , е ге р кре дит бойынша па йыз П өзге рме се КБ-А Ө, онда
комме рциялық ба нкте р ҚРҰБ-ме н са лыстырға нда а втоөне ркәсіп ие ле ріне н
а зыра қ па йда а ла ды. Сондықта н П е кі пунктке көте ру қа же т (өйтке ні О
өсімі е кі пунктті құра йды). Осыла йша , П2=7+2=9%.
А втоөне ркәсіп ие ле рі
1.
Бұл та псырма да ғы е се пте уле рді ҚМ сәйке стікте жүргізу қа же т.
2.
Са лықтың 15-те н 25%-ға өсуі инве стицияла рдың 10%-ға ке муіне
әке ле ді. Яғни, КЗ=30-3=27 млрд.долл.
3.
Ба нкте рде н а лынға н қа рыздың сома сы: А 2=КЗ-МК=27-7=20
млрд. долл.
4.
18 млрд.долл. құра йтын кре дитті ұсынуға да йын комме рциялық
ба нкте р ПА ол сома ны 7% бойынша а луға да йын, біра қ КБ па йызды 9-ға
де йін көте ре ді. Ссуда ла р көле мі 5 млрд. долл. де йін төме нде йді. А 4=185=13 млрд.долл.
5.
Инве стицияла рдың жа лпы көле мі 13+7=20 млрд. долл. құра йды.
Өйтке ні бір а втокөлікке 2000 долл. қа же т, онда А Ө 10 млн.а втокөлік
шыға ра ды.

ДЕ КУРСИВТІ

2-қосымша :
Корпора тивті
қа ржыны
ше шу
ба рысында
қолда ныла тын көрсе ткіште р ме н қа ржы коэффицие нтте рінің
жиынтық ке сте сі
А нтисипа тивті және де курсивті әдісте рді қолда нуда е се птік және
ссуда лық мөлше рле ме ле рдің опе ра цияла ры (ІІ та қырып)
Жа й (і)
Күрде лі (іс)
Ұлға йтылға н сома S
S = P(1+ni)
S = P(1+ic)n
S = P(1+j/m)mn
S = P*ejn (үздіксіз ұлға юдың
ке зінде )
Дисконтта у опе ра циясы Р
P = S / (1+ni)
P = S (1+ic)n
P = S (1+j/m)mn
Ұлға ю коэффицие нті Kn
Kn = 1 + ni
Kn = 1 + ∑nі іі

Кнс = (1+ic)n
Кнс = (1+j/m)mn
Кнс = П(1+nricr)
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Кнс = ejn
Кнс = (1+ic)nf(1+icnb)
Кнс = (1+j/m)mn Кнс = (1+l*j/m)mn
Ме рзімді а нықта у (ке зе ң (n))
n=

SP
P *i

ln S / P
ln(1  i)
ln S / P
n=
m * ln(1  j / m)

n=

Па йыздық мөлше рле ме ні а нықта у
i=

SP
P*n

ic = n S  1
j =m

P
 S

 тn 1
 P




69/72 е ре же
72



ic
i  100% болға нда
69
n
 35

ic

n

Ұлға йтылға н сома S
S = P /(1-nd)

S = P /(1-d)n
S = P /(1- f/m)mn

Дисконт сома сы D
D=S–P
D = ndS
Дисконтта у опе ра циясы P
P = S (1-nd)

P = S (1-d)n
P =S (1- f/m)mn

Ұлға ю коэффицие нті Kn
1
(1  d )n
1
Kn =
(1  d )n(1  dnb)
1
Kn =
П (1  nrdr )
1
Kn =
(1  f / m)mn
1
Knс =
(1  f / m)mn(1  t * f / m)

А НТИСИПА ТИВТІ

Kn =

Kn =

1
1  nd

Ме рзімді а нықта у (ке зе ң (n))
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n=

SP
S *d

ln P / S
ln(1  d )
ln P / S
n=
m * ln(1  f / m)

n=

Па йыздық мөлше рле ме ні а нықта у
D=

SP
S *n

d= 1 -

n

P
S


P
f = m 1  mn 


S

і – ссуда лық мөлше рле ме нің % са лыстырма лы мөлше рі.
d – е се птік мөлше рле ме нің % са лыстырма лы мөлше рі.
n – е се пте у ке зе ңі.
m – е се пте у а ра лығы.
I/D – е се пте у ке зе ңінде гі па йыздық қа ра жа ттың жа лпы сома сы.
Р – ба ста пқы ка пита л/а қша ла й сома .
S – ұлға йтылға н сома .
Кn – ұлға ю коэффицие нті.
j/f – номина лды жылдық мөлше рле ме .
Корпора тивті қа ржыда қолда ныла тын қа ржы ма те ма тика сының
ба сқа да формула ла ры
№
Көрсе ткіштің
Көрсе ткіштің е се пте луі (формула )
а та уы
Корпора тивті қа ржыда қолда ныла тын қа ржы ма те ма тика сында ғы
ба за лық е се птік формула ла р
d
i
1Жа й е се птік және
i=
d=
1  ni
1  nd
.
ссуда лық
мөлше рле ме ле рдің
эквива ле нттілігі
2Жа й және күрде лі
1  ic   1
1  j / m  1
i
=
i=
.
мөлше рле ме ле рдің
n
n
n
эквива ле нттілігі
mn
ic = 1  ni  1
j = m  1  ni  1
n

.

.

.

3Күрде лі
па йызда рдың
тиімді
мөлше рле ме сі
4Күрде лі
е се птік
және
ссуда лық
мөлше рле ме нің
эквива ле нттілігі
5Те ңде стіру
мөлше рле ме сі

mn

ic = 1  j / m  1
m

ic =

io =

dc
1 dc

n 2 n1

d=

S 2 / S1  1
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iс
1  iс

.

Инфляциялық құнсызда нуды е се пке а лу
1Инфляция
Инфляцияны е ске рге нде гі сома – Инфляцияны
қа рқыны (а )
е ске рме ге нде гі
сома /Инфляцияны
е ске рме ге нде гі сома =
2Инфляция инде ксі

IИ = 1 + 
IИ = (1 +  )na (1+nb  )
IИ = (1 +  m)m

3Фише р
формула сы:
4
Инфляцияны
е ске рге нде гі
ссуда лық
мөлше рле ме ле р
5Инфляцияны
е се ке рге нде гі
е се птік
мөлше рле ме ле р

ia =i +   ia

.

.
.

.

ia =

1  ni Iи  1

n
ica = 1  ic n Iи  1

ja =m 1  j / mmn Iи  1
da =

Iи  1  nd
Iи * n
1  dc

da = 1 -

n

.

.

.

.

А ннуите тте р
1Постнуме ра ндо
а ннуите тінің
ұлға йға н ба рлық
сома сы
2Постнуме ра ндо
а ннуите тінің
за ма на уи мөлше рі
3Постнуме ра ндо
а ннуите тінің әрбір
төле мінің за ма нуи
мәні
4Постнуме ра ндо
а ннуите тінің
ке зе кті төле мінің
мөлше рін а нықта у
5Постнуме ра ндо
а ннуите тінің
ме рзімі

Iи

 1 f / m 

fa = m 1 



.

S
S

S=P

Iи

mn




1  ic n  1
ic

1  1  ic 
A= P
ic

n

Ak =

P=
P=
n=

P

1  ic k

S *i

1  ic n  1
A * ic

1  1  ic 

n

lnS / P ic  1
ln(1  ic )
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ln1   A / P ic 
n=
ln(1  ic )

1

.

6Пре нуме ра ндо
а ннуите ті

Пре нуме ра ндо
а ннуите тін
а нықта у үшін
ұлға йға н
сома
не ме се
постнуме ра ндо
а ннуите тінің за ма нуи құнын (1+іс)формула сына
көбе йту қа же т

P
7Мәңгі
A =
ic
.
постнуме ра ндо
а ннуите ті
P
8Мәңгі
A  =P+
ic
.
пре нуме ра ндо
а ннуите ті
9Әрбір а ра лықпе н


h
nh
h
nh
 P   K in 
 P   Ain 
S
=
A
=
.
бірге а ннуите ттің
ic 
ic
ic 
ic (1  ic )n


бе лгілі мөлше рге
ұлға юы
1А ннуите тте рдің
1  (1  ic )  n
PA = P
0.
конве рсиясы
1  (1  ic ) ni
Ба ға лы қа ға зда р бойынша дивиде ндте р ме н па йызда р. Ба ға лы
қа ға зда рме н бірге опе ра цияла р бойынша та быстылық.
Po
1Облига цияла р
Pk =
100
N
.
ба ға мы
2Облига цияла р
Io= N(1+i)n
Pk 
.
бойынша та быс
Io= N 1  i n 
Io=Po (1+ic)n – Po

1 i

.

.

.

.

100 

3Облига цияла р
ic =
Pk
бойынша та бысқа
n
100
эквива ле нтті
ссуда лық
мөлше рле ме
4А кцияла рды са тып
Ia = IF+Q – Pa
а луда н
түсе тін
жа лпы та быс
5А кцияла рда н
ic = n Pa  Ia -1
Pa
түсе тін
та бысқа
эквива ле нтті
ссуда лық
мөлше рле ме
Ре нта бе лділік коэффицие нтте рі (III, IV, V та қырыпта ры)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің е се пте луі (формула )
1Са ту
ре нта бе льділігі
(ma rgin on sa les, ROS)

Та за па йда / Түсім
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.
.

2А ктивте р
ре нта бе льділігі
(ROA )
3А ктивте рдің па йда тудыру
қа бе ле ті
(ba sic
ea rning
power,BEP)
4Ка пита л мультиплика торы

Та за па йда /А ктивте р

5МК ре нта бе лдлігі (ROE)

Та за па йда /МК

ТП (са лыққа де йін)/А ктивте р

А ктивте р/МК

.
.
6Ре нта бе лділік ше гі

РШ=тұра қты
шығында р/жа лпы
.
ма ржа ның өткізуде н түсе тін түсімге
са лыстырма лы түрде гі қа тыстылығы
7Инве стицияла рдың
Эп=П (па йда ) / Иш(инве стициялық
.
тиімділігі
шығында р)
8Шығында р ре нта бе льділігі
Шр= Па йда / Өткізіле тін өнімнің
.
өзіндік құны
Шығында рды ба қыла у ке зінде қолда ныла тын формула ла рдың е се бі
(IV та қырып)
№
Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің е се пте луі (формула )
1Жоспа рла на тын
жылға

Зт * Рз  
 Зт
Т 
Эз
=



өзіндік құнды төме нде туге
Рв

 
е ңбе к
өнімділігі
өсуінің
ықпа лы
2Өндірістік қорла рды жа қсы

За * Ра  
 За
Т 
ЭА
=


қолда ну е се біне н өнімнің
Рф  

өзіндік
құнын
үне мде уді
е се пте у
3Өнім
бірлігіне
шикіза т,

ЗМ * Мр  
 ЗМ
Т 
ЭМ
=

отынға
жұмса ла тын

 
100

 
шығында рдың
норма ла рын
төме нде ту е се біне н а лынға н
өнімнің
өзіндік
құнын
үне мде у
4Жоспа рлы
Зр = З1+Т-З2+С
шығында рдың
мөлше рі
Не гізгі қорла рды қолда ну тиімділігінің көрсе ткіште рі (V та қырып)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің е се пте луі (формула )
1
Қор қа йта рымдылығы
Түсім/Не гізгі құра л-жа бдықта р
.
2

Қор сыйымдылығы

Не гізгі құра л-жа бдықта р/Түсім
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.
Не гізгі құра л-жа бдықта р/Өндірістік
.
пе рсона лдың орта ша са ны
А йна лым құра лда рын қолда ну тиімділігінің көрсе ткіште рі (VI
та қырып)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің
е се пте луі
(формула )
1
А йна лымдылық коэффицие нті
Түсім/А йна лым құра лда р
.
2
Бір күнде гі а йна лым ұза қтығы
А йна лым
құра лда р
*
.
Ке зе ңде гі күнде р са ны (360
не ме се 90)/Түсім
3А йна лым
құра лда рды
жүкте у А йна лым құра лда ры/Түсім
.
коэффицие нті
Корпора цияның ме ншікті ка пита лын ба ға ла уда қолда ныла тын
формула ла р (VIІI та қырып)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің е се пте луі
(формула )
1
Ме ншікті не гізгі ка пита л
МНК = А ТА – ҰМ
.
2
Ме ншікті а йна лым ка пита л
МА К= А А – ҰМ – ҚМ
.
3
Та за а йна лым ка пита л
ТА К = МК – А ТА – ҰМ
.
4Ме ншікті
ка пита лдың
оңта йлы
(МКок = ТА К/ МК)
.
коэффицие нті
МҚР са яса тының құрылуы ме н ба ға ла у
1Әртүрлі
көрсе ткіште р
өсімде рінің Тп > Твп > Тск > Та >
.
100%
қа рқыны а ра сында ғы оңта йлы мәні
Тп – па йда ның өсу
қа рқыны
Твп – са туда н түске н
түсімнің өсу қа рқыны
Тск
–
ме ншікті
ка пита лдың өсу қа рқыны
Та – а ктивте рдің өсу
қа рқыны
2Өзін-өзі қа ржыла ндыру коэффицие нті
Көөқ = МҚР/∆А (И)
.
3
Қмқр
=
МҚР жа лпы қа же ттілігі
.
3

Қорме н қа рула нуы
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.
.
.

.
.
.

.

4СФР
та ртуда
ма ксима лды
көле мді
А А +ТП   МҚР 
қа мта ма сыз е ту
ma x
5Сыртқы қа ржы көзде ріне н та ртылға н СФР
МҚРсырт = ОПМҚР
–МҚРішкі
көле мі
ТП  Д
6Тұра қты экономика лық өсу коэффицие нті
Ктэд =
МК

Ме ншікті ка пита лдың же ке ле ге н эле ме нтте рін ба ға ла у
ТПа * 100
1Е се пті ке зе ңде қолда ныла тын ме ншікті
ПМКҚ =
МК
ка пита л құны
2Бола ша қ ке зе ңде қолда ныла тын ка пита л
ПКҚ = ПМКҚ *I
құны
3Қосымша та ртылға н а кционе рлік ка пита л
Қкқ
құны
4А ртықшылығы ба р а кцияла рдың е се біне н
қосымша та ртылға н а кционе рлік ка пита л
құны
Ме ншікті ка пита лдың тиімділігі
1Қа рыз коэффицие нті

.

Кқт =

3Тұра қты экономика лық өсу коэффицие нті

ТпР
МК

.

.

=

Кқк=

2Қа ржылық тәуе лсіздік коэффицие нті
.

.

ҚТКҚ

=

МК
ВБ

4Ме ншікті
ка пита л
коэффицие нті

құрылымының инве стициялық
ка пита л/жина қта лға н
па йда
Инве стициялық ка пита л
= жа рғылық ка пита л х
қосымша
ка пита л
х
ма қса тты қа ржыла ндыру
Жина қта лға н па йда =
Ре зе рвті
ка пита л
х
Бөлінбе ге н па йда
ТП
5Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі
МкР=
100%
МК
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6А кционе рлік ка пита лдың ре нта бе льділігі
.
7Та за а ктивте рдің ре нта бе льділігі
.
8

Ка пита лдың а йна лымдылығы

.

ТП
100%
АК
ТП
ТА Р=
100%
ЧА
СТ
МКА =
Ме ншікті
МК

А кР=

ка пита лдың
а йна лымдылығы
КА =

СТ
А кционе рлік
АК

ка пита лдың
а йна лымдылығы
КА =

СТ
Та за а ктивте рдің
ТА

а йна лымдылығы
9Ка пита лдың бір а йна лымының ұза қтығы
.

МКа к=
МК
бір
а йна лымының ұза қтығы
А Ка к=
АК
бір
а йна лымының ұза қтығы

ТА а к=
ТА
бір
а йна лымының ұза қтығы
Қа рыз ка пита лдың құра мын а нықта у ме н оны та ртуда құнын
ба ға ла у ке зінде гі көрсе ткіште рдің е се бі (ІХ та қырып)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің е се пте луі
(формула )
1Ба нк
кре дитінің
түрінде
қа рыз ҚҚБК = ПМ 1  ПСМ 
1  ШДбк
.
ка пита лдың құны
2Та ртыла тын облига цияла рдың түрінде ҚҚқ= КПМ 1  ПСМ 
1  Эшд
.
қа рыз ка пита лдың құны
Купондық облига цияла р
Оққ=

ДОС * 100%
Он  ДОС1  Эшд

Дисконттық
облига цияла р
3Корпора цияның орта ша өлше нге н құны
.
.

КОӨҚ =

n

 Бі * Бкус
i 1

4Кре дит үшін па йыздың орта ша е се птік
мөлше рле ме сі
5Ше кті па йыздық мөлше ре ле ме

.
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ПОЭМ =
Кпм=

*100%
Қа рыз ка пита л/Ме ншікті
ка пита л
ҚТН=(1-ПСМ)*(А Р-

6Қа рыз коэффицие нті
.
7Қа ржы те тігінің әсе рі
.

ПСОМ)*
Корпора цияның қа ржы тұра қтылығы ме н төле мқа біле ттілікті
(кре дитті өте у қа біле ттілігі) ба ға ла уда қолда ныла тын көрсе ткіште рдің
е се бі
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің
е се пте луі (формула )
МК
1
Тұра қтылық коэффицие нті
КТК=
 0,5
ББВ
.
2
А болютті өтімділік коэффицие нті
.
3
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті
.
4
Жа лпы өтімділік коэффицие нті
.
Қа рыз қа ра жа ттың тиімділігін ба ға ла у
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің
е се пте луі (формула )
1
Ке рне улік коэффицие нті
.
2Ұза қме рзімді
және
қысқа ме рзімді Ұза қме рзімді
қа рыз
.
қа ра жа т
(ка пита л)
а ра сында ғы ка пита л/Қысқа ме рзімді
қа тына стың коэффицие нті
қа рыз ка пита л
3Қа рыз ка пита лды та рту коэффицие нті
Қысқа ме рзімді
қа рыз
.
ка пита л/А йна лым
құра лда р
4Қорла рды өте у бөлігінде қа ра жа тты та рту Қа рыз ка пита л/Қорла р
.
коэффицие нті
5Қа ржы
тұра қтылығының
жа лпыла ма (Ме ншікті
.
коэффицие нті
ка пита л+Ұза қме рзімді
Мінде тте ме ле р)/
А ктивте р
6
Ка пита лда ндыру коэффицие нті
Ұза қме рзімді
.
мінде тте ме ле р/
(Ұза қме рзімді
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мінде тте ме ле р+Ме ншікті
а кционе рлік ка пита л)
7Қа рыз және
са ту көле мінің а ра - Мінде тте ме ле р/Са тудың
.
қа тына сының коэффицие нті
та за көле мі
8
Кре дит ке зе ңі
Ке зе ңде гі
ссуда лық
.
қа рыздың
орта ша
қа лдығы х Д/Та уа рла рды
са туда н түске н орта ша
күндік түсім
Корпора цияның қа ржы жа ғда йын ба ға ла уда қолда ныла тын
көрсе ткіште р (XI та қырып)
№ Көрсе ткіштің а та уы
Көрсе ткіштің
е се пте луі (формула )
Мүліктік жа ғда йды ба ға ла у көрсе ткіште рі
1Ұйымның
ие лігінде гі
ша руа шылық Ұйымның ба ла нсында ғы
.
қа ра жа ттың сома сы
а ктивте рдің жа лпыла ма
құндық
ба ға ла удың
көрсе ткіші
(Ва люта
ба ла нсы)
2Не гізгі қа ра жа ттың бе лсе нді бөлігінің Не гізгі
қорла р/ва люта
.
үле сі
ба ла нсы
3Не гізгі қорла рдың тозу коэффицие нті
(Не гізгі
қорла р
–
.
А мортиза ция)/не гізгі
қорла р
4Жа ңа ру коэффицие нті
(Не гізгі қорла р е се пті
.
жылы-Не гізгі
қорла р
а лдыңғы жылы)/ Не гізгі
қорла р е се пті жылы
Өтімділік коэффицие нті
1
Ме ншікті а йна лым құра лда ры
А йна лым
.
құра лда ры/Қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле р
2
Оңта йлылық коэффицие нті
А қ/ҚММ
.
3А бсолютті өтімділік коэффицие нті
(А қ+ҚҚС)/ҚММ
.
4А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті
(А қ+ҚҚС+ДҚ)/ҚММ
.
5Жа лпы өтімділік коэффицие нті
(А қ+ҚҚС +ДҚ+З)/ҚММ
.
6Жылжыма лы коэффицие нт
А йна лым а ктивте рі/ББВ
.
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.

.

7А йна лым а ктивте рде қорла р үле сінің Қорла р/А йна лым
коэффицие нті
а ктивте рі
Қа ржы тұра қтылығын ба ға ла у (төле мқа біле ттілік)
МК
1Қа ржы тәуе лсіздігінің коэффицие нті
ҚТК.=
ББВ

2Қа ржы ке рне улігінің коэффицие нті
.
.

3Ме ншікті
ка пита л
ке рне улігінің
коэффицие нті
4Қа рызды өте у коэффицие нті

ҚКК =
МККК =

.
5Қа ржы тұра қсыздығының коэффицие нті
.
6Ба нкроттық коэффицие нті

Мінде тте ме ле р/ББВ

.
.
.

7Ұза қме рзімді са лымда р құрылымының
коэффицие нті
8Қа рыз қа ра жа тты ұза қме рзімді та рту
коэффицие нті
9Де биторлық қа рыздың үле сі

ҰмҚк=

.
0.

.

1Кре диторлық және де биторлық қа рыздың
а ра -қа тына сының коэффицие нті
К/Дк =
Ре нта бе лділік коэффицие нті
1
Та за па йда
ТП = Са лыққа де йінгі
па йда
–
Па йда ға
са лына тын са лық
2
Өнім ре нта бе льділігі
Түсім/Шығында р

.
3

Са ту ре нта бе льділігі

Та за па йда /Түсім

.
.
.

4Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе льділігі
(ROE)
5А йна лымна н
тыс
а ктивте р
ре нта бе льділігі
6Ме ншікті ка пита л ре нта бе льділігі

Та за па йда /ВБ

.
3 қосымша : А Қ қа ржы жа ғда йын та лда у мыса лы
ҚЕ ХС бойынша бухга лте рлік ба ла нс (миллион те ңге )
2011 ж.
А ктивте р
А йна лым а ктивте рі
281

279 109
А қша ла й қа ра жа т және ола рдың
эквива ле нтте рі
12 025
Қолда нуы
ше кте улі
а қша ла й
қа ра жа т
113 911
Қысқа ме рзімді қа ржы а ктивте рі
697 464
Де биторлық қа рыз және а лдын а ла
төле м
245 406
Та уа рлы-ма те риа лды қорла р
122 558
Өте у үшін ҚҚС
95 944
Ба сқа да а йна лым а ктивте рі
А йна лымна н тыс а ктивте р
3 490 477
Не гізгі құра л-жа бдықта р
670 403
Бірле ске н не гізде ба қыла на тын
компа нияла рға
са лына тын
инве стицияла р
402 382
Ұза қме рзімді де биторлық қа рыз
және а лдын а ла төле м
256 210
Са ту үшін қолда ғы ұза қме рзімді
қа ржы а ктивте рі
406 667
Ба сқа да а йна лымна н тыс а ктивте р
А йна лымна н
тыс
а ктивте рдің 5 226 139
ба рлығы
6 792 556
А ктивте рдің ба рлығы
Мінде тте ме ле р және ка пита л
Қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р
485 466
Кре диторлық
қа рыз
және
е се пте лге н мінде тте ме ле р
23 033
Па йда ға
са лына тын
а ғымда ғы
са лық бойынша қа рыз
50 530
Бюдже т және бюдже тте н тыс
қорла рме н е се п а йырысу бойынша
қа рыз
504 070
Қысқа ме рзімді
қа рыз
және
ұза қме рзімді қа рызда р бойынша
мінде тте ме ле рдің а ғымда ғы бөлігі
21 455
Төле нуге
тиісті
қысқа ме рзімді
ве ксе лде р
Қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле рдің 1 084 554
ба рлығы
Ұза қме рзімді мінде тте ме ле р
282

Ұза қме рзімді қа рызда р
Төле нуге
тиісті
ұза қме рзімді
ве ксе лде р
Бола ша қ
шығында р
ме н
төле мде рдің ре зе рвте рі
Па йда са лығы бойынша ке йінге
қа лдырылға н мінде тте ме
Ба сқа
да
ұза қме рзімді
мінде тте ме ле р
Ұза қ ме рзімді мінде тте ме ле рдің
ба рлығы
Ка пита л
Жа рғылық ка пита л
Са тып
а лынға н
ме ншікті
а кцияла р
Бөлінбе ге н па йда және ба сқа да
ре зе рвте р
Ме ншікті ка пита лдың ба рлығы
А зшылық үле сі
Ка пита лдың ба рлығы
Мінде тте ме ле р
ме н
ка пита лдың ба рлығы

981 408
3 555
79 213
308 353
1 394 905
2 479 459

325 194
20 801
3 646 396
3 950 789
362 308
4 313 097
6 792 556

Па йда ме н за ла лда р тура лы шоғырла нға н е се бі (миллион те ңге )
2010ж.
2 390 467
Са туда н түске н түсім
1 688 689
Опе ра циялық шығында р
701 778
Са туда н түске н па йда
50 853
Е ншіле с қоға мда үле сте н шығу
е се біне н түсе тін та быста р
50 738
Са тып
а луға
а рна лға н
опционның әділ құнының өзе руіне н
түсе тін па йда
44 692
«Га зфонд» ЖЕ Қ а йқында ла тын
тәртібінің өзге руі
159 380
Қа ржыла ндыруда н
түсе тін
та быста р
132 573
Қа ржыла ндыру шығында ры
24 234
Бірле ске н не гізде ба қыла на тын
компа нияла рдың та за па йда сының
үле сі
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Са ту үшін қолда ғы қа ржы
а ктивте рінің шығу е се біне н түсе тін
па йда
Са лық са луға де йін па йда
Па йда ға
са лына тын
а ғымда ғы
са лық
Па йда ға
са лына тын
ке йінге
қа лдырылға н са лық
Па йда са лығы
Жыл бойында ғы па йда
Жыл бойында ғы па йда , оның
ішінде :
А кционе рле р
А зшылық үле сі
А кционе рле рдің
па йда сына
жа та тын, бір а кцияға ке ле тін е се пте
ба за лық және ке мітілге н па йда
(те ңге )
Дивиде ндте р (1 мың а кцияға тг.)
А кцияла ры са ны (мың да на )
Төле нге н дивиде ндте р (мың тг.)

25 102

924 204
218 266
10 953
229 219
694 985

658 038
36 947
28,07

2 660
22 900
60 914

ҚЕ ХС бойынша а қша ла й қа ра жа т қозға лысы тура лы шоғырла нға н
е се бі (миллион те ңге )
2010 ж.
Опе ра циялық қызме т
598 508
Опе ра циялық қызме тте н түсе тін
та за а қша ла й қа ра жа т
Инве стициялық қызме т
543 420
Ка пита л са лымда ры
11 289
Бе рілге н қа рызда рда ғы та за
өзге рісте р
70 154
А лынға н па йызда р
19 661
Ка пита лда ндырылға н па йызда р
6 749
Са тып
а лынға н
қоға мда рда
а қша ла й қа ра жа тты ше ге рге нде
е ншіле с қоға мда рды са тып а лу
280 511
Бірле ске н
не гізде
қа уымда стырылға н
және
ба қыла на тын компа нияла рды са тып
а лу
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Бірле ске н
не гізде
қа уымда стырылға н
және
ба қыла на тын
компа нияла рға
са лына тын қосымша қа ржы
«Га зфонд» ЖЕ Қ а йқында ла тын
тәртібінің
өзге руінің
е се біне н
туында ға н а қша ла й қа ржа т е н
ола рдың
эквива ле нтте рінің
төме нде уі
Е ншіле с қоға мна н шығуда н түсе тін
түсімде р
Бірле ске н не гізде ба қыла на тын
компа нияла рдың түсімде рі
Са ту үшін қолда ғы ұза қме рзімді
қа ржы а ктивте рін са тып а лу
Ба сқа да ұза қме рзімді а ктивте рдің
өзге руі
Инве стициялық
қызме тте
қолда ну үшін а рна лға н та за
а қша ла й қа ра жа т
Қа ржы қызме ті
Ұза қме рзімді қа рызда р бойынша
түсімде р (оның ішінде ұза қме рзімді
қа рызда р
бойынша
мінде тте ме ле рдің а ғымда ғы бөлігі)
Ұза қме рзімді қа рызда рды
жа бу
(оның ішінде ұза қме рзімді қа рызда р
бойынша
мінде тте ме ле рдің
а ғымда ғы бөлігі)
Ве ксе лде рді шыға руда н түсе тін
та за (өте у) түсім
Қысқа ме рзімді қа рыз қа ра жа ттың
та за түсімде рі
Төле нге н дивиде ндте р
Төле нге н па йызда р
Ме ншікті а кцияла рды са тып а лу
Ме ншікті а кцияла рды са ту
Қолда нуы
ше кте улі
а қша ла й
қа ра жа т қа лдығының өзге руі
Қа ржы қызме тіне н а лына тын та за
а қша ла й қа ра жа т
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59 890

18 518

21 434
10 487
64 929
10 651
892 241

658 802

198 527

96 030
70 901
69 329
74 152
659 223
676 933
331
309 706

А йырба с ба ға мы өзге руінің
а қша ла й қа ра жа т пе н оның
эквива ле нтте ріне ықпа лы
А қша ла й қа ра жа т пе н оның
эквива ле нтте рінің көбе юі
Е се пті жылдың ба сында ғы а қша ла й
қа ра жа т және оның эквива ле нтте рі
Е се пті жылдың а яғында ғы а қша ла й
қа ра жа т және оның эквива ле нтте рі

6 088

9 885
269 224
279 109

1.1. Ба ла нс құрылымының тік та лда уы
2011 ж.
А ктивте р
А йна лым а ктивте рі
А қша ла й
қа ра жа т
және
ола рдың
эквива ле нтте рі
Қолда нуы ше кте улі а қша ла й қа ра жа т
Қысқа ме рзімді қа ржы а ктивте рі
Де биторлық қа рыз және а лдын а ла төле м
Та уа рлы-ма те риа лды қорла р
Өте уге а рна лға н ҚҚС
Ба сқа да а йна лым а ктивте рі
А йна лым а ктивте рдің ба рлығы
А йна лымна н тыс а ктивте р
Не гізгі құра лда р және мүлікте р
Бірле ске н
не гізде
ба қыла на тын
компа нияла рға са лына тын инве стицияла р
Ұза қме рзімді де биторлық қа рыз және
а лдын а ла төле м
Са ту үшін а рна лға н қолда ғы ұза қме рзімді
қа ржы а ктивте рі
Ба сқа да а йна лымна н тыс а ктивте р
А йна лымна н тыс а ктивте рдің ба рлығы
А ктивте рдің ба рлығы

279 109

17,82%

12 025
113 911
697 464
245 406
122 558
95 944
1 566 417

0,77%
7,27%
44,53%
15,67%
7,82%
6,13%
23,06%

3 490 477
670 403

66,79%
12,83%

402 382

7,70%

256 210

4,90%

406 667
5 226 139
6 792
556

7,78%
76,94%
100,00
%

Мінде тте ме ле р және ка пита л
Қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р
Кре диторлық қа рыз және е се пте лге н 485 466
мінде тте ме ле р
Па йда ға са лына тын а ғымда ғы са лық 23 033
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па йыз
түрінде

44,76%
2,12%

бойынша қа рыз
Бюдже т және бюдже тте н тыс қорла рме н
е се п а йырысула р бойынша қа рыз
Қысқа ме рзімді қа рыз қа ра жа т және
ұза қме рзімді
қа рызда р
бойынша
мінде тте ме ле рдің а ғымда ғы бөлігі
Төле нуге тиісті қысқа ме рзімді ве ксе лде р
Қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле рдің
ба рлығы
Ұза қме рзімді мінде тте ме ле р
Ұза қме рзімді қа рызда р
Төле нуге тиісті ұза қме рзімді ве ксе лде р
Бола ша қ шығында р ме н төле мде рдің
ре зе рвте рі
Па йда ға са лына тын са лық бойынша
ке йінге қа лдырылға н мінде тте ме
Ба сқа да ұза қме рзімді мінде тте ме ле р
Ұза қме рзімді мінде тте ме ле рдің ба рлығы
Мінде тте ме ле рдің ба рлығы
Ка пита л
Жа рғылық ка пита л
Са тып а лынға н ме ншікті а кцияла р
Бөлінбе ге н па йда және ба сқа да ре зе рвте р
Ме ншікті ка пита лдың ба рлығы
А зшылық үде сі
Ка пита лдың ба рлығы
Мінде тте ме ле р
ба рлығы

ме н

50 530

4,66%

504 070

46,48%

21 455
1 084 554

1,98%
43,74%

981 408
3 555
79 213

70,36%
0,25%
5,68%

308 353
22 376
1 394 905
2 479 459

325 194
20 801
3 646 396
3 950 789
362 308
4 313
097
6 792
ка пита лдың
556

22,11%
1,60%
56,26%
36,50%
8,23%
0,53%
92,30%
91,60%
8,40%
63,50
%
100,00
%

1.2. 2010 ж.және 2011 ж. ба ла нс өзге руін көлде не ң та лда у
2011 ж.
2010 ж.
А ктивте р
Қа рқыны
А йна лым а ктивте рі
269 224
3,67%
А қша ла й
қа ра жа т
және 279 109
ола рдың эквива ле нтте рі
12 356
-2,68%
Қолда нылуы ше кте луі а қша ла й 12 025
қа ра жа т
113 911
106 574
6,88%
Қысқа ме рзімді қа ржы а ктивте рі
662 040
5,35%
Де биторлық қа рыз және а лдын а ла 697 464
төле м
245 406
207 459
18,29%
Та уа рлы-ма те риа лды қорла р
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Өте уге а рна лға н ҚҚС
Ба сқа да а йна лым а ктивте рі
А йна лым а ктивте рдің ба рлығы
А йна лымна н тыс а ктивте р
Не гізгі құра л-жа бдықта р
Бірле ске н
не гізде
қа уымда стырылға н
және
ба қыла на тын
компа нияла рға
са лына тын инве стицияла р
Ұза қме рзімді де биторлық қа рыз
және а лдын а ла төле м
Са ту үшін а рна лға н қолда ғы
ұза қме рзімді қа ржы а ктивте рі
Ба сқа да а йна лымна н тыс а ктивте р
А йна лымна н
тыс
а ктивте рдің
ба рлығы
Ба сқа да а ктивте р
Мінде тте ме ле р және ка пита л
Қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р
Кре диторлық
қа рыз
және
е се пте лге н мінде тте ме ле р
Па йда ға са лына тын а ғымда ғы
са лық бойынша қа рыз
Бюдже т және бюдже тте н тыс
қорла рме н
е се п
а йырысула р
бойынша қа рыз
Қысқа ме рзімді қа рыз қа ра жа т және
ұза қме рзімді қа рызда р бойынша
мінде тте ме ле рдің а ғымда ғы бөлігі
Төле нуге
тиісті
қысқа ме рзімді
ве ксе лде р
Қысқа ме рзімді
мінде тте ме ле рдің ба рлығы
Ұза қме рзімді мінде тте ме ле р
Ұза қме рзімді қа рызда р
Төле нуге
тиісті
ұза қме рзімді
ве ксе лде р
Бола ша қ
шығында р
ме н
төле мде рдің ре зе рвте рі
Па йда ға са лына тын са лық бойынша

122 558
95 944
1 566 417

140 305
84 347
1 482 305

-12,65%
13,75%
5,67%

3 490 477
670 403

3 034 968
318 142

15,01%
110,72%

402 382

251 123

60,23%

256 210

150 874

69,82%

406 667
5 226 139

72 513
3 827 620

460,82%
36,54%

6 792 556

5 309 925

27,92%

485 466

398 126

21,94%

23 033

18 957

21,50%

50 530

49 423

2,24%

504 070

290 705

73,40%

21 455

102 859

-79,14%

1 084 554

860 070

26,10%

981 408
3 555

668 343
17 186

46,84%
-79,31%

79 213

119 578

-33,76%

308 353

275 508

11,92%
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ке йінге қа лдырылға н мінде тте ме
Ба сқа
да
ұза қме рзімді
мінде тте ме ле р
Ұза қме рзімді
мінде тте ме ле рдің
ба рлығы
Мінде тте ме ле рдің ба рлығы
Ка пита л
Жа рғылық ка пита л
Са тып а лынға н ме ншікті а кцияла р
Бөлінбе ге н па йда және ба сқа да
шығында р
Ме ншікті ка пита лдың ба рлығы
А зшылық үле сі
Ка пита лдың ба рлығы
Мінде тте ме ле р
ме н
ка пита лдың ба рлығы

22 376

19 420

15,22%

1 394 905

1 100 035

26,81

2 479 459

1 960 105

26,50%

325 194
20 801
3 646 396

325 194
41 801
2 905 065

0,00%
-50,24%
25,52%

3 950 789
362 308
4 313 097
6 792 556

3 188 458
161 362
3 349 820
5 309 925

23,91%
124,53%
28,76%
27,92%

2.1 Қа ржы жа ғда йын ба ға ла у көрсе ткіште рі
Ұйым ие лігінде орна ла сқа н ша ра ушылық қа ра жа ттың сома сы.
Жүргізілге н көлде не ң та лда уға сәйке с 2010 ж.са лыстырға нда 2011 ж. бойы
А Қ а ктивте рі 27,92%-ға а ртты.
Не гізгі құра лда рдың бе лсе нді бөлігінің үле сі. Жүргізілге н көлде не ң
та лда уға сәйке с 2010 ж. са лыстырға нда 2011 ж. бойы А Қ бе лсе нді не гізгі
құра лда ры 15,01% -ға а ртты.
Не гізгі құра лда рының тозу коэффицие нті. Көрсе ткіш ке йінгі
ке зе ңде рде шығында рды е се пте н шыға руға қа лдырылға н не гізгі құра лда р
құнының үле сін сипа тта йды. Әде тте , та лда у не гізгі құра л-жа бдықта р
жа ғда йының сипа тта ма сы ре тінде қолда ныла ды. Оны е се пте у үшін
а мортиза ция тура лы мәліме тте р қа же т, оны біз опе ра циялық шығында р
тура лы е се птің мәліме тте ріне сүйе ніп а нықта ймыз.
2011 ж.
2010 ж.
382 054
280 062
Са тып а лынға н мұна й және га з
248 894
199 588
Е ңбе ка қыны төле у шығында ры
196 993
187 245
Па йда са лығына н ба сқа са лықта р
183 577
167 446
А мортиза ция
152 093
156 489
Га з, мұна й және мұна йда қа йта өңде у
өнімде рінің тра нзиті
118 058
95 190
Жөнде у, па йда ла ну және құра лжа бдықтың
те хника лық
қызме т
шығында ры
94 520
81 810
Ма те риа лда р
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56 643
51 041
Қа йта са ту үшін та уа рла р, оның
ішінде қа йта өңде у өнімде рі
44 901
42 559
Эле ктрқуа ты ме н жылу эне ргиясына
жұмса ла тын шығында р
16 343
18 563
Әле уме ттік шығында р
15 486
13 123
Зе ртте у ме н әзірле у шығында ры
13 568
8 890
Жа лге рлік шығында ры
12 950
10 448
Са қта ндыру шығында ры
10 950
8 363
Қа йта өңде у қызме тте рі
7 708
14 384
Ба ға ла у ре зе рвте рінің өзге руі
6 675
6 130
Көлік шығында ры
128 136
22 592
Ба сқа ла ры
1 688 689
1 363 923
Ба сқа да опе ра циялық шығында р
2011 ж. не гізгі қорла рдың тозу коэффицие нті =
3490477 млн.тг. 183577 млн.т = 94,74%.
3490477 млн.тг.
Жа ңа ру коэффицие нті.
2011жылғы жа ңа ру коэффицие нті = 543 420 млн.тг. = 15,57%.
3 490 477 млн.тг.
2.2 Өтімділік көрсе ткіші
Ме ншікті а йна лым қа ра жа тының мөлше рі
2010 жылғы ме ншікті а йна лым қа ра жа тта ры = 1566417 млн.тг.
1,4444296;
1 084 554 млн.тг.
Қызме т е те тін ка пита лдың оңта йлылық коэффицие нті
оңта йлылық коэффицие нті = ДС = 291134 млн.тг. = 0,268437;
КО
1 084 54 млн.тг.
А бсоюлтті өтімділік коэффицие нті
А бсоюлтті өтімділік коэффицие нті = ДС + КВФ ;
КО
А бсоюлтті өтімділік коэффицие нті = 405045 млн.тг. = 0,373467;
1084554 млн.тг.
А бсоюлтті өтімділік коэффицие нті
А ғымда ғы өтімділік коэффицие нті = ДС + КВФ + ДЗ = ;
КО
А бсолютті өтімділік коэффицие нті = 1102509 млн.тг. = 1,016555;
1084554 млн.тг.
Жа лпы өтімділік коэффицие нті
Жа лпы өтімділік коэффицие нті = ДС + КВФ + ДЗ +З ;
КО
Жа лпы өтімділік коэффицие нті = 1347915 млн.тг. = 1,242829;
290

=

1084554 млн.тг.
ДС – ба нкте рде гі е се птік, ва люта лық және а рна йы шотта рда , ка сса да
орна ла сқа н қа ра жа т.
КВФ – қысқа ме рзімді қа ржы са лымда ры.
ДЗ – де биторлық қа рыз.
З – ма те риа лды-өндірістік қорла р.
КО – қысқа ме рзімді мінде тте ме ле р.
2009 жылғы жылжыма лы коэффицие нті = 1566471 млн.тг. =
0,230608
6792556 млн.тг.
2009
жылғы
а йна лым
а ктивте рінде гі
қорла р
үле сінің
коэффицие нті =
245406 млн.тг.
= 0,157
1566417 млн.тг.
2.3. Қа ржы тұра қтылығын ба ға ла у (төле мқа біле ттілік)
Қа ржылық тәуе лсіздік коэффицие нті.
К қа р.тәуе лсіздік = СК = 4 313 097 млн.тг. = 63,50%;
ВБ
6 792 556 млн.тг.
Қа ржы ке рне улігінің коэффицие нті (қа ржы тәуе лділігінің
коэффицие нті).
К қа рж. Ке рне улігі = ЗК
= 2 479 459
= 36,50%;
ВБ
6 792 556 млн.тг.
Ме ншікті ка пита лдың оңта йлылық коэффицие нті
К МСК = ОС = 3 490 477 млн.тг.
= 80,93%;
СК
4 313 097 млн.тг.
Қа рызды жа бу коэффицие нті
СК
= 4 313 097 млн.тг. = 2,855433;
Фин. Об.
1 510 488 млн.тг.
Қа ржылық тұра қсыздық коэффицие нті
Фин. Об. = 1 510 488 млн.тг. = 0,35021;
СК
4 313 097 млн.тг.
Ба нкроттық коэффицие нті Об
= 2 479 459 млн.тг. = 0,365026;
ВБ
6 792 556 млн.тг.
Ұза қме рзімді са лымда р құрылымының коэффицие нті
ДО = 1 394 905 млн.тг. = 0,266909;
ВОА 5 226 139 млн.тг.
Қа рыз қа ра жа тты ұза қме рзімді та рту коэффицие нті
К ДО = ДО = 981 408 млн.тг. = 0,266909;
ВБ 5 226 139 млн.тг.
Де биторлық қа рыздың үле сі
697 464 млн.тг. + 402 382 млн.тг. = 0,161919;
6 792 556 млн.тг.
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Кре диторлық және де биторлық қа рыздың
коэффицие нті
К К/Д = КЗ = 485 466 млн.тг. = 0,696045;
ДЗ
697 464 млн.тг.

а ра

қа тына с

2.4 Өтімділікті ба ға ла у
Та за па йда . Ба ла нс па йда сы ме н па йда да н туында йтын бюдже т
төле мде рі а ра сында ғы а йырма ре тінде а нықта ла ды.
ТП = Са лыққа де йінгі па йда – Па йда са лығы = 924204 млн.тг. –
229219 млн.тг. = 694985 млн.тг.
Са ту ре нта бе льділігі = 694985 млн.тг. = 41,16%;
1 688 689 млн.тг.
Са ту ре нта бе льділігі = (ma rgin on sa les, ROS)
Са ту ре нта бе льділігі = Та за па йда = 694 985 млн.тг.
Түсім
2 390 467 млн.тг.
Ка пита л ре нта бе льділігі
Ка пита л ре нта бе льділігі.

ТП 604985 млн.тг.

 10,23%
ВБ 6792556 млн.тг.

А йна лымна н тыс а ктивте р ре нта бе лдігі
А ТА Р=

ТП
694985 млн.тг.

 13,30%
АТА 5226139 млн.тг.

Ме ншікті ка пита лдың ре нта бе лдігі.
МКР =

ТП
694985 млн.тг.

 16,11%
МК 4313097 млн.тг.

2.5.Дюпон та лда уы
ROE = (Та за па йда / Түсім) * (Түсім / А ктивте р) * (А ктивте р/Ка пита л)
= (па йда норма сы) * (а ктивте р а йна лымдылығы) * (ка пита лда ндыру
коэффицие нті)
Таза.пайда 694985 млн.тг.

 29,07%
тусім
2390467 млн.тг.
Тусім 2390467 млн.тг
а ктивте рдің а йна лымдылығы =

 35,19%
ВБ
6792556 млн.тг.
ВБ 6792556 млн.тг.
ка пита лда ндыру коэффицие нті =

 1,57487
МК 4313097 млн.тг.

па йда норма сы (ROS) =

ROE = 0,2907*0,3519*1,57487=0,1611=16,11%
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Те рминологиялық – түсіндірме сөздік
А
А гре гирле у – же ке ле ге н көрсе ткіште рді бірыңға й жа лпы
көрсе ткішке біріктіру. Мыса лы, же ке ле ге н та уа рла рдың ба ға ла рын
(ола рдың қа рқынын) ба ға ла рдың жа лпы де ңге йінің (ба ға ла рдың инде ксі)
көрсе ткіште ріне біріктіру.
А ғымда ғы опе ра цияла р – та уа рла р ме н қызме тте рдің сыртқы
са уда сы, е рте ре кте шыға рылға н және ше тте н әке лінге н ка пита лда н
түске н та быста рды а уда ру, же ке тұлға ла рдың а қша ла й а уда рымда ры,
қа йта рымсыз не гізде жәрде м және т.б. қа мтитын төле м ба ла нсының бөлімі.
А жио – биржа да са тыла тын облига цияла рдың на қтылы құныме н
са лыстырға нда қымба тта уы.
А йна лым ка пита лы – өзінің құнын ме рзімі бір жылда н а спа йтын
да йында ла тын өнімге а уыстыра тын ка пита лдың бөлігі.
А йырба с – экономика лық қызме ттің бір қа тысушысына н е кіншісіне
та уа р ме н қызме т қозға лысының үрдісі; на рықтық экономика да
экономика лық қа тына ста рдың жүйе сі
А кцизде р – та уа рла р ме н қызме тте рдің ба ға сына қосыла тын са лық.
А кционе рлік қоға м (А Қ) – жа рғылық қоры бе лгілі а кцияла р
мөлше ріне бөлінге н ша руа шылық қоға м. А кционе рле р А Қ мінде тте ме ле рі
бойынша жа уа п бе рме йді және ола рға тие сілі а кцияла рдың құны ше гінде
за ла лда р тәуе ке ліне жа уа пты е ме с.
А кцияла р – а кционе рлік қоға мның ка пита лының па йына құқығын
білдіре тін және дивиде нд түрінде па йда а лу құқығы ба р ба ға лы қа ға зда р.
А қша – а йна лыс құра лы, қа зына ме н жина қта рдың құрылуының
құра лда ры, төле м құра лы, құнды өлше у фнукцияла рын а тқа ра тын е ре кше
та уа р.
А қша -кре диттік са яса т – экономика ны ре тте уге ба ғытта лға н а қша
а йна лысы ме н кре дит са ла сында ша ра ла рдың жиынтығы.
А қша жүйе сі – ме мле ке тте гі а қша ла й а йна лысты ұйымда стырудың
ныса ны, яғни а қша ла й қа ра жа ттың қолма -қол не ме се қолма -қолсыз
ныса ны. Ол ке ле сі эле ме нтте рде н тұра ды: а қша ла й бірлік, ба ға ла рдың
а уқымы, ме мле ке тте гі а қша ның түрі, эмиссия тәрәтібі ме н а қша а йна лысы,
соныме н қа та р а қша ла й а йна лыстың ре тте луін жүзе ге а сыра тын
ме мле ке ттік а ппа ра т.
А қша ла й ба за – ҚРҰБ комме рциялық ба нкте рдің мінде тті
ре зе рвте рі ме н қолма -қол а қша да н (МО а гре га ты) тұра тын қолда нба лы
көрсе ткіш.
А қша ла й рынок – е се птік, ба нк а ра лық және ва люта лық
рынокта рда н тұра тын қысқа ме рзімді кре дит (бір жылға де йін)
опе ра цияла рының рыногы.
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А қша ла й се ктор – е ң ба стысы та быста р, шығында р, қа ржының
қозға лысыме н түсіндірілге н экономика лық а уыспа лы а йна лымның
(экономика лық а уыспа лы а йна лымды қа ра ) бөлігі.
А қша ла й та быста р – е ңбе ка қы түрінде , кәсіпке рлік қызме тте н
а лына тын та быс, зе йне та қы, стипе ндия түрінде , ме ншік е се біне н та быста р
түрінде а лына тын қа ра жа т (па йызда р, дивиде ндте р, жылжыма йтын мүлікті
са туда н түске н та быс, а уылша руа шылық өнімді са туда н түске н та быс,
әртүрлі қызме т көрсе туде н түсе тін та быс).
А қша ла й түсімде р (а қша а ғыны) – фирма ның комме рциялық
қызме тінің та за (не тто) а қша ла й нәтиже сі.
А ра ла с кәсіпорында р – ме ншіктің әртүрлі ныса нда рының
үйле сіміне не гізде лге н кәсіпорында р.
А уқымның жа ғымды әсе рі – кәсіпорын мөлше рінің ұлға юына қа ра й
өндірістің орта ша жа лпы шығында рының төме нде уі.
А шық рынокта ғы опе ра цияла р – на рықтық не ме се а лдын а ла
жа рияла нға н ба ға м бойынша орта лық ба нктің комме рциялық ба нкте рде н
ме мле ке ттік ба ға лы қа ға зда рды са тып а луы не ме се са туы.
А шық экономика – әле мдік ша руа шылық ба йла ныста рға е нудің
жоға ры
де ңге йі
ба р
ме мле ке ттің
экономика сы
(ха лықа ра лық
экономика лық қа тына ста р).
Ә
Әкімшілік-кома нда лық жүйе , орта лықта ндырылға н жоспа рлы,
коммунистік жүйе – е рте ре кте КСРО, Шығыс және Орта лық Е уропа және
бірқа та р а зия ме мле ке тте рінде ба сым болға н экономика лық жүйе . Оның
а йырықша е ре кше лікте рі - өндірістік ре сурста рдың ба рлық түрле ріне
қа тысты «қоға мдық» (ме мле ке ттік) ме ншік, а йырықша ныса нда рды,
экономика ның монополиясы ме н бюрокра тиясы, ша руа шылық ме ха низм
ре тінде орта лықта ндырылға н жоспа рла у.
Әле мдік са уда ның та уа рлы құрылымы – бе рілге н ме мле ке тте
экспорт және импортта ғы та уа рла рдың же ке ле ге н түрле рі а ра сында ғы
а ра қа тына с.
Әле мдік экономика (әле мдік ша руа шылық, бүкіләле мдік
ша руа шылық ) – ке ң а нықта ма бойынша – әле мнің ба рлық ұлттық
экономика ла рының сома сы, та р а нықта ма бойынша – те к сыртқы әле мме н
іс-әре ке т е те тін ұлттық экономика ның бөлікте рінің жиынтығы. Біра қ е кі
а нықта ма а ра сында ғы а йырма шылықта р уа қыт өте ке ле күшін жоюда ,
өйтке ні ке з ке лге н ме мле ке тте сыртқы әле мме н тіке ле й не ме се жа на ма
түрде өза ра іс әре ке т е тпе йтін са ла ла р не ме се қосымша са ла ла р
ке зе де се ді.
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Әле уме ттік са лықта р – ме мле ке ттік бюдже тке төле не тін
әле уме ттік қа мсызда ндыруға ба ғытта лға н кәсіпорында рдың төле мде рі ме н
е ңбе ка қы ме н жұмыс күшіне са лына тын са лықта р.
Б
Ба ға дискримина циясы – са тып а лушыла рдың әртүрлі топта ры
үшін бір өнімнің ба ға сына әртүрлі ба ға бе лгіле у, мұнда ғы ба ға ла рдың
а йырма шылығы шығында рдың са лда рына н болма йды.
Ба ға ла рдың инде ксі – уа қытта ғы ба ға ла рдың а ра қа тына сын
сипа тта йтын са лыстырма лы көрсе ткіш.
Ба ға ла рдың те пе – те ң де ңге йі - жиынтық сұра ныстың қисығы
жиынтық ұсыныстың қисығын ке сіп өте тін ба ға ла рдың де ңге йі.
Ба ға ла уда ғы та бысты тәсілде ме – ба ға ла на тын кәсіпорынның
бола ша қ та быста рын ба ға ла уға не гізде лге н тәсілде ме .
Ба ға ла уда ғы шығын тәсілде ме сі – кәсіпорынның а ктивте рінің
ұда йы өндірісі үшін қа же тті шығында рды та лда у не гізінде кәсіпорынның
құнын а нықта уда н туында йтын тәсілде ме .
Ба ға лы қа ға зда р на рығы (Қор на рығы) – рынокта а кцияла р ме н
облига цияла р, де позиттік се ртифика тта р, қа зына лық мінде тте ме ле р ме н
ба сқа да ұқса с құжа тта рдың а йна лымы а рқылы қа ржы ре сурста рына
де ге н ұза қме рзімді қа же ттілікте рді қа мта ма сыз е те тін рынок.
Ба нк опе ра цияла ры – ба нкте рдің қызме тте рінің па йда лылығы ме н
қызме т е туін қа мта ма сыз е те тін опе ра цияла р. Па ссивті және а ктивті
опе ра цияла р, ба нк қызме тте рі ме н ба нктің же ке опе ра цияла рына
а жыра тыла ды.
Ба нка ра лық рынок – кре дит ме ке ме ле рінің уа қытша бос а қша ла й
ре сурста ры та ртылып, ба нкте р а ра сында ба сымды түрде ба нка ра лық
де позитте р ныса нында орна ла стырыла тын ссуда лық ка пита л рыногының
бөлігі.
Ба нкроттық – сот инста нциясыме н а йқында лға н, қа рыз
мінде тте ме ле рі бойынша төле мде рді жүргізудің қа біле тсіздігі.
Ба нкте р – өне ркәсіптік, са уда және ба сқа кәсіпорында р, е ң ба стысы
са лымда р түрінде а лына тын қа ра жа т е се біне н кре дитте у бойынша
әмбе ба п опе ра цияла рды жүргізе тін ұйымда р.
Ба нктік кре дит – а қша ла й қа ра жа ттың ие ле рі, ба сымды түрде ба нк
а рқылы а қша ла й ссуда ла р түрінде ұсыныла тын кре дит.
Ба сқа рудың ұйымда стырушылық сызба сы – кәсіпорынның
бөлімше ле рі а ра сында өза ра әре ке ттің қисынды құрылымы.
Бәсе ке ле стік - өнімді өндіру ме н өткізудің е ң үздік жа ғда йла ры үшін
рынокқа қа тысушыла р а ра сында ғы бәсе ке .
Бәсе ке ле стік а ртықшылық – рынокта тұра қты жа ғда йды
қа мта ма сыз е те тін және оны ба сқа бәсе ке ле сте рде н жа ғымды түрде
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а йыра тын, кәсіпорын өнімінің ба ға , са па лық және ба сқа да
сипа тта ма ла ры.
Бәсе ке ле стің (ба ғыттың) бе с күштің моде лі – рынокта фирма ның
жа ғда йын а нықта йтын не гізгі бәсе ке ле с күште рді та лда удың әдісі: ұқса с
өнімді өндірушіле рдің ба сқа жа бдықта ушыла рының бәсе ке ле с күште рі,
фирма ла р – әле уе тті бәсе ке ле сте р, фирма ла р – а лма стыра тын
жа бдықта ушыла р, соныме н қа та р ре сурста рме н жа бдықта ушы және өнімді
са тып а лушыла рдың бәске ле стік ұста нымда ры.
Бизне с-жоспа р – кәсіпорынның (фирма ла р) жа ғда йы, оның
ма қса ты ме н оға н же ту жолда ры ме н нәтиже ле рін сипа тта йтын е гже йте гже йлі, на қты құрылымды құжа т.
Биржа лық ба ға бе лгіле у – бе рілге н рынокта және бе рілге н уа қыт
ке зе ңінде та уа рла р не ме се ба ға лы қа ға зда рды са тушының минима лды
ба ға сы не ме се са тып а лушының ма ксима лды ба ға сы.
Биржа лық инде ксте р – ба ға лы қа ға зда рға қа тысты ба ға ла рдың
өзге ру бе та лысын а нықта удың әртүрлі тәсілде рі (А ҚШ-та Доу Джонс және
«Стэнда рд энд Пурс», Жа понияда – «Никке й», Ге рма нияда – ДА КС және
«Фра нкфурте А льге ма йне Ца йтунг», Ұлыбрита нияда – Ре йте р а ге нттігінің
инде ксі).
Бөлу – ша руа шылық қызме ттің қа тысушыла ры өндірілге н өнімге
қа тыса тын са ндық пропорцияла р, үле сте рін а нықта у үрдісі.
Броке рлік фирма – ба ға лы қа ға зда р, та уа рла р ме н ба сқа да
ме ншіктің түрле ріне қа тысты клие нтте рде н са ту не ме се са тып а лу
та псырысын және осы қызме тте рді көрсе ту е се біне н комиссиялық а лым
түрінде ма ра па тта у а ла тын а ге нт.
Бухга лте рлік па йда – жа лпы түсім ме н фирма ның шығында ры
а ра сында ғы а йырма .
В
Ва люта – ха лықа ра лық е се п а йырысула рда қолда ныла тын бе лгілі
бір ұлттық а қша ла й бірлік түрінде гі а қша ла й мінде тте ме ле р не ме се ке з
ке лге н төле м құжа тта ры.
Ва люта лық а рбитра ж – әртүрлі ва люта лық рынокта рда (ке ңістік
а рбитра ж) не ме се ба ға мда р қа рқынының а йырма сында (уа қытша
а рбитра ж) бір а қша ла й бірліктің ва люта лық ба ға мда рының а йырма сына н
па йда ны а лу ма қса тыме н ба йла нысты опе ра цияла р.
Ва люта лық ба ға бе лгіле у – ұлттық а қша ла й бірліктің ба ға мын ше т
е л а қша ла й бірліктің ба ға мына тірке у. Мұнда ұлттық а қша ла й бірлік
тіке ле й ба ға бе лгіле у (1, 10, 100 ше те л ва люта сының бірлігі = х ұлттық
ва люта ның бірлігі) ныса нында , соныме н қа та р а йна лым ба ға бе лгіле у (1,
10, 100 ұлттық ва люта ның бірлігі = х ныса нында ше т е лва люта сының
бірлігі) болып бе лгіле нуі мүмкін.
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Ва люта лық ба ға м – бір е лдің а қша өлше мінің е кінші бір е лдің
а қша өлше міне көрсе тілге н ба ға сы, са лыстырма лы а ра қа тына с құнының
өлше мі.
Ва люта лық жүйе – ішкі а қша ла й-кре дит қа тына ста ры ме н
ха лықа ра лық е се п а йырысула рды қа мтитын а қша ла й қа тына ста рды
ұйымда стыру ныса ны; ұлттық экономика сының ба за сында құрыла ды және
ха лықа ра лық экономика лық қа тына ста рдың да муыме н әле мдік ва люта лық
жүйе ге а йна ла ды.
Ва люта лық қоржын – же ке ле ге н ва люта ла рдың орта ша өлше нге н
ба ға мын өлше у үшін қолда ныла тын, бе лгілі әдіспе н а нықта лға н
ва люта ла рдың тірке лге н жиынтығы. Ха лықа ра лық шоттық бірлікте рін
құруда , са уда және кре дит қа тына ста рының са ла сында ғы са қта ндыру ме н
ва люта лық тәуе ке лде р, соныме н қа та р бірқа та р ме мле ке тте рде ұлттық
ва люта ба ға мын орна ту ке зінде қолда ныла ды.
Ва люта лық ре сурста рды са қта ндыру – ке лісімша ртқа отыру
ке зе ңі ме н оны орында у ке зе ңінде ва люта ба ға мда рының мүмкін бола тын
өзге рісте рме н
ба йла нысты
ва люта лық,
кре дит,
сыртқы
са уда
опе ра цияла рын жүргізуде ва люта лық жоға лтула рдың тәуе ке лін а лдын а лу
ма қса тыме н ба йла нысты опе ра цияла р.
Ва люта лық рынок – ва люта лық мәміле ле рдің субъе ктіле рінің
а ра сында туында йтын ба рлық қа тына ста р жиынтығы. Институциялық
көзқа ра сы жа ғына н, ва люта лық рынок ба йла ныс құра лда рын (те ле фон
ме н те ле ксте рде н ба ста п эле ктронды және спутника лық жүйе ле рге де йін)
қолда ну а рқылы ха лықа ра лық төле м а йна лысына қызме т көрсе ту үшін
сұра ныс пе н ұсыныс не гізінде ва люта ла рдың са тылуы ме н са тып а лу
үрдісі жүргізіле тін көпте ге н ірі комме рциялық ба нкте р ме н ба сқа да қа ржы
ме ке ме ле рі.
Ве ксе ль (жа й) – қа рыз мінде тте ме сінің бе ру уа қыты ме н орны,
сома сы, орны ме н төле м уа қыты көрсе тілге н кре дитордың а тына қа рыз
а лушыме н бе ріле тін мінде тте ме .
Ғ
ҒЗТКЖ (ғылыми – зе ртте у және тәжірибе лік – конструкторлық
жұмыста р) – жа ңа білімде рдің а шылуының ұйымда стырылға н үрдісі.
Д
Де фицит дохода (Та быс та пшылығы) – ха лықтың тұрмыс де ңге йі
төме н жікте рінің та быста рын өмір сүрудің минимум де ңге йіне де йін
же ткізуге қа же тті қосымша қа ра жа ттың мөлше рі.
Дивиде нд – а кционе рлік қоға мның ба ла нсында бе лгіле нге н па йда ға
ба йла нысты а кцияла р бойынша төле мде рдің мөлше рі.
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Диле р – ба ға лы қа ға зда рды са ту – са тып а лу опе ра цияла рын жүзе ге
а сыра тын және са ту ме н са тып а лу ба ға мда рының а ра сында ғы а йырма сы
түрінде та быс а ла тын биржа де лда лы.
Дисконтта у – күрде лі па йызды е се пте удің ке рі үрдісі (Күрде лі
па йызды е се пте уді қа ра ).
Е
Е ң а з шығында р – а қша ла й өлше мде ба ға ла нуы қиын, жоба да н
а лына тын па йда а лдын а ла бе лгіле нге н жа ғда йла рда қолда ныла тын
жоба лық та лда уда ғы тәсіл.
Е ңбе к биржа сы – жұмыс күшінің рыногында а за ма тта рды жұмысқа
орна ла стыру бойынша ма ма нда ндырылға н қызме тте рді көрсе те тін
ме ке ме .
Е ңбе к қа тына ста ры – е ңбе ка қыны төле м ме н е ңбе к жа ғда йла ры
бойынша жұмыс бе руші ме н жа лда ма лы жұмыске рдің а ра сында ғы
қа тына ста ры.
Е ңбе к өнімділігі – е ңбе к ре сурста рын қолда ну тиімділігінің
көрсе ткіші. Өнімнің құндық көле мі не ме се жұмыспе н қа мтылға н орта ша
жылдық са ныме н (жылдық е ңбе к өнімділігі) не ме се өңде лге н а да м/са ға т
(са ға т не гізінде гі е ңбе к өнімділігі) са нының а ра қа тына сының түрінде
а йқында ла ды.
Е ңбе к на рығы – жұмыс күшінің сұра нысы ме н ұсынысының
а ра қа тына сы.
Е ңбе ка қы – әртүрлі ма ма ндықта рдың жа лда ма лы жұмыске рле ріне
е ңбе к қызме тте рі үшін төле м жүргізуі.
Е ркін са уда а йма ғы – қа тысушы ме мле ке тте рдің а ра сында са уда
ше кте уле рі, е ң ба стысы ке де н ба жда ры жойыла тын экономика лық
инте гра цияның ныса ны.
Е ркін экономика лық а йма қ – са лық және ба сқа да же ңілдікте рді
қолда на тын, а йма қтың мәрте бе сіме н түсіндіріле тін, ше т е л және ота ндық
фирма ла рдың қызме ті жүзе ге а сырыла тын а йма қ.
Е се птік рынок – қа зына лық және комме рциялық ве ксе лде р,
қысқа ме рзімді мінде тте ме ле рдің ба сқа да түрле рінің рыногы.
Е се птік са яса т – кре дит опе ра цияла рына ықпа л е ту ма қса тында
орта лық ба нкпе н комме рциялық ба нкте рге ұсыныла тын кре дитте р
бойынша па йыздық мөлше рле ме ле рдің өзге руі.
Ж
Жа лпы та быс – өнім са нына ба ға ла рдың туындысы.
Жа лпы шығында р – тұра қты және өзге рме лі шығында рдың
сома сы.
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Жа лпы ішкі өнім – бе рілге н ме мле ке ттің а ума ғында орна ла сқа н,
кәсіпорынның ұлттық на қышына қа ра ма ста н ме мле ке т экономика сының
ба рлық са ла ла рында та уа рла р ме н қыме тте рдің ба рлық көле мде ріне
қосылға н құн.
Жа уа пке ршілігі ше кте улі қоға м – жа рғылық құжа тта рме н
а нықта лға н, бір не ме се біне ше тұлға ға жа рғылық ка пита лы бөлікте рге
бөлінге н ша руа шылық қоға мының ме ке ме сі; оның қа тысушыла ры
қоға мның мінде тте ме ле рі бойынша жа уа п бе рме йді және өзде рінің
жа рна ла рының ше гінде за ла лда р тәуе ке ліне жа уа п бе рме йді.
Же де лде тілге н а мортиза ция – а мортиза циялық а уда рымда рдың
норма ла рын а рттыру е се біне н өндіріле тін та уа рла р ме н қызме тте рге
же де лде тілге н түрде е ңбе к құра лда рының құнын а уда ру болып та была тын
экономика ны ме мле ке ттік ре тте удің ма ңызды құра лы.
Же ке кәсіпке р – за ңды тұлға ныса нынсыз кәсіпке рлік қызме тті
жүзе ге а сыра тын а за ма т.
Же ке тұлға ла рға са лына тын та быс са лығы – же ке тұлға ла рға
са лына тын та быс са лығы, әде тте прогре ссивті бола ды (Прогре ссивтік
са лық са луды қа ра ).
Же ке ше ле ндіру – же ке
не ме се
ұжымдық ша руа шылық
субъе ктіле рге ме мле ке ттік не ме се муниципа лды ме ншіктің әртүрлі
ша ртта рының не гізінде са ту не ме се та быста у жолыме н бола тын ме ншік
қа тына ста рының қа йта құрылуы.
Жина қ – тұтынуға қолда ныла тын та быстың бір бөлігі.
Жоба лық та лда у – на рыктық экономика сы ба р ме мле ке тте рде
инве стициялық жоба ла р не гізінде жа тқа н және инве стициялық жоба ға
жұмса ла тын шығында рды са лыстыру ме н ол жоба да н а лына тын па йда ны
са лыстыруға не гізде лге н тұжырымда ма
Жоба лық цикл – инве стициялық жоба ны әзірле у ме н жүзе ге
а сырудың уа қытша са тыла ры
Жоба ме н бірге - жоба сыз – е кі ба ла ма не гізінде фирма ның бола ша қ
та быстылығын са лыстыруға не гізде лге н жоба лық та лда уда ғы тәсіл: а )
фирма жоба ны жүзе ге а сыра ды; ә) фирма бұл жоба ны жүзе ге а сырма йды
Жоба ның ре нта бе льділігі – инве стициялық жоба да н түсе тін ба рлық
дисконтта лға н та быста р ме н ол бойынша ба рлық дисконтта лға н шығында р
а ра сында ғы а ра қа тына сы
Жұмыс күшінің құрылымы – са ла лық, кәсіптік, білікті және
де могра фиялық сипа тта ры бойынша жұмыс күшінің құра мы
Жұмыссыздық – қоға мдық өндірісте жұмыс күшінің (экономика лық
бе лсе нді ха лық) бір бөлігінің жұмыссыз болға нда ғы әле уме ттікэкономика лық құбылыс. Жұмыссыздық бірне ше түрле рге а жыра тыла ды:
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құрылымдық, циклдық, фрикциондық, ма уысымдық, бөлше кті, жа бық,
тоқыра у, те хнологиялық.
Жүкте лге н шығында р – фирма ның ме ншігі болып та была тын
ре сурста рды қолда нудың ба ла ма лы шығында ры.
З
За ла лсыздық нүкте сі – ба рлық шығында р ме н нөлдік па йда ның
орнын толтыруды қа мта ма сыз е те тін фирма өндірісінің көле мі ме н түсімі.
За ла лсыздық нүкте сіне сәйке с ке ле тін түсім – ше кті түсім де п а та ла ды, а л
сол нүкте де орна ла сқа н өндіріс көле мі (са ту) – өндірістің (са ту) ше кті
көле мі де п а та ла ды
За ма на уи на рыктық экономика (за ма на уи ка пита лизм) –
на рыктық экономика сы да мыға н е лде рде қа лыпта сқа н экономика лық
жүйе . Ұжымдық же ке ме ншік (а кционе рлік), ша ра ушылық қызме ттің
бе лсе нді ме мле ке ттік ре тте у, әле уме ттік са қта ндырудың да мыға н же ке
және ме мле ке ттік жүйе ме н әле ме уттік қа мта ма сыз е тілуінің
ба сымдылығыме н сипа тта ла ды.
Зиятке рлік ме ншік – зиятке рлік өнімге қа тысты ме ншік (зиятке рлік
өнімді қа ра )
И
Инве стициялық же ңілдікте р – ка пита л са лымда ры ме мле ке ттік
экономика лық ба ғда рла ма ла рдың ма қса тта ры ме н ша ртта рына сәйке с
ке ле тін жа ғда йда , инве сторла рдың са лық төле у ме рзімін ұза рту ме н
төме нде ту, субсидияла р түрінде ұсыныла тын же ңілдікте р
Инве стициялық клима т – өзде рінің ка пита лда рын ше те л
экономика сына са ла тын, ме мле ке тте гі жа ғда йға қа тысты ше те л
кәсіпке рле рінің көзқа ра сы
Инве стор – инве стицияла рды жүзе ге а сыра тын же ке не ме се за ңды
тұлға
Институтциона лды қа йта құрула р – ша руа шылық қызме ттің ре сми
және бе йре сми жа ғда йла рының өзге руі
Инфляция – біртінде п ба ғла рдың көте рілуінде ба йқа ла тын а қша ның
са тып а лушылық қа біле тінің төме нде уі
К
Ка лькуляция – та уа р бірлігін өндіру ме н өткізуге жұмса ла тын
шығында рдың е се бі. Толық өзіндік құнды ка лькуляцияла у әдісі – бұл әдіс
та уа рдың (қызме т көрсе ту) бірлігін өндіру ме н са туме н ба йла нысты,
ба рлық шығында рдың (тұра қты және өзге рме лі) е се бін қа ра стыра ды.
Жа бу мөлше рі бойынша ка лькуляцияла у әдісі та уа рдың (қызме т көрсе ту)
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бірлігін өндіру ме н са туме н ба йла нысты те к өзге рме лі шығында рын
қа ра стыра ды
Ка пита л – кәсіпке рлік қызме т үшін қолда ныла тын, ма те риа лды,
а қша ла й және зиятке рлік құра лда рдың сома сы ре тінде а нықта ла тын
экономика лық ре сурс
Ка пита л на рығы – орта және ұза қме рзімді кре дитте р, а кцияла р ме н
облига цияла р рыногы
Ка пита лды жоба (инве стициялық жоба ) – инве стицияла рды
жоспа рла у ме н жүзе ге а сыру ныса ны
Ка пита лды құрылыс – ка пита л са лымда рын жүзе ге а сыру және
не гізгі қорла рды іске қосу
Ка пита лдың қа шуы – ме мле ке тте н за ңсыз не гізде жина лға н
қа ра жа тты а лу үшін, жоға ры са лықта р, экономика лық және са яси
тұра қсыздық е се біне н ка пита лдың ке туі.
Ка пита лдың ха лықа ра лық қозға лысы – ше т е лде ка пита лдың
орна ла суы ме н қызме т е туі, е ң ба стысы оның өзін-өзі а рттыру ма қса тында
жүзе ге а сырыла ды
Күрде лі қа ржыла ндыру – не гізгі ка пита лдың (не гізгі қорла р) ұда йы
өндірісіне са лына тын инве стицияла р (инве стицияла рды қа ра .)
Ка сса лық опе ра цияла р – тіке ле й түрде те к мәміле ге отырға нна н
ке йін а тқа рыла тын қор рыногында ғы опе ра цияла р
Кәсіпке рлік қа біле ттілік – е ң ба стысы кәсіпке рле рді, соныме н
қа та р кәсіпке рлік инфра құрылымды, кәсіпке рлік әде п пе н мәде ние тті
қа мтитын экономика лық ре сурста рдың бір түрі
Кәсіпке рлік та быс – кәсіпке рлік қызме тте н а лына тын та быс
Кәсіпке рлік тәуе ке л – кәсіпорында қа ржы жоға лтула рдың
туында уының ықтима лдылығы
Кәсіпорын (фирма ) – комме рциялық қызме тті жүзе ге а сыру үшін
экономика лық ре сурста рды біріктіре тін де рбе с ша руа шылық бірлік.
Комме рциялық қызме т кәсіпорынға па йда әке луі тиіс, үшінші тұлға ла р,
же ке не ме се за ңды тұлға ла р үшін та уа рла р ме н қызме тте рді өндіру
бойынша қызме ті болып та была ды
Кәсіпорынды (фирма ны) ба ға ла у – уа қыттың бе рілге н ке зе ңінде
ме ншіктің на қты объе ктісінің құнын е се пте у.
Кәсіпорынды қа йта құрылымда у – экономика лық тиімділік,
на рыктық бәсе ке қа біле ттілік, на рыктық орта ға кәсіпорынның жа лпы
бе йімде луіне
ба ғытта лға н
ке ң
ша ра ла рдың
ше ңбе рі.
Қа йта
құрылымда удың не гізгі әдісте рі – ұйымда стырушылық құрылымды
оңта йла ндыру (ұйымда стырушылық қа йта құрылымда у) және қа ржылық
са уықтыру (қа ржылық қа йта құрылымда у).
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Кәсіпорынды қа ржылық не гізде қа йта құрылымда у – а ктивте рді
ре тте у ке зінде ба ла нста рды «та за ла у», соныме н қа та р көпте ге н
жа ғда йла рда – кәсіпорынды та ра ту ме н ба нкроттық тәртібі
Ке міме лі қа йта рымдылық за ңы – бір а уыспа лы ре сурсты ба сқа
ре сурста рдың өзге рме йтін мөлше ріме н бірге қолда нудың ұлға юы, бе лгілі
бір ке зе ңде қа йта рымдылықтың өсуін тоқта та ды, сода н ке йін оның
қысқа руына әке ле ді
Ке міме лі ше кті па йда лылылқ за ңы
– тұтыну көле мінің
ұлға юыме н, әрбір ке ле сі тұтыныла тын өнім бірлігінің па йда лылығы,
а лдыңғы тұтыныла тын бірлікке қа ра ға нда төме н бола ды
Комме рциялық кре дит – төле мнің ме рзімін ұза рту не гізінде
та уа рла рды са ту түрінде кәсіпорында рдың ба сқа ла рға ұсына тын кре диті
Комме рциялық қызме т – комме рциялық па йда а лу ма қса тыме н
үшінші тұлға ла р (же ке және за ңды) үшін та уа рла р өндіру ме н қызме т
көрсе ту бойынша қызме т
Конса лтинг (ке ңе с бе ру)
- кәсіпорында р, ұйымда р ме н
ме мле ке ттік ба сқа ру орга нда рына ке ңе с бе руші фирма ла р не ме се же ке
ке ңе с бе рушіле р а рқылы көрсе тіле тін экономика ме н ба сқа ру
са ла ла рында кәсіпқой ғылыми – қызме тте р.
Кре дит (Не сие ) – ссуда лық ка пита лдың қозға лысы, яғни па йыз
түрінде төле мді қа йта ру ша ртының не гізінде ссуда түрінде ұсыныла тын
а қша ла й ка пита л
Кре дит жүйе сі – кре дит-е се п а йырысу қа тына ста ры, кре дитте удің
ныса нда ры
ме н
әдісте рінің
жиынтығы
не ме се
кре дит-қа ржы
институтта рының жиынтығы
Кре дит-қа ржы құра лда ры – орта лық ба нкте р, комме рциялық
ба нкте р, ма ма ндырылға н кре дит-қа ржы құра лда ры (кре дит ұйымда ры)
Кре дитор - бе лгілі па йызды төле у ме н бе лгілі ме рзім ішінде қа йта ру
ша ртының не гізінде бе лгілі тұлға ға қа рыз қа ра жа тты ұсына тын же ке
не ме се за ңды тұлға .
Күрде лі па йызда рды е се пте у – па йызда рды жина қта у е се біне н
жина қтың не гізгі сома сының өсу үрдісі.
Қ
Қа лыпты па йда – фирма ның ба сшыла рыме н өндіріске са лынға н
мінде тті шығында рға те ң па йда .
Қа ржы – бюдже т пе н са лықта рдың синонимі, ке й ке зде – ба рлық
қа ржы-кре дит жүйе сі (Қа ржы-кре дит жүйе сін қа ра ).
Қа ржы-кре дит жүйе сі – бюдже ттік, са лық, а қша ла й және кре дит
жүйе сі.
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Қа ржы на рығы (ссуда лық ка пита л на рығы) – ка пита лдың
сұра нысы ме н ұсынысы не гізінде де лда лда рдың көме гіме н кре диторла р
ме н қа рыз а лушыла рдың а ра сында ка пита лды қа йта бөлу ме ха низмі.
Қолда ба р та быста р – са лықта р ме н ба сқа да мінде тті төле мде рді
ше ге рге нде гі номина лды та быста р.
Қолма -қолсыз а қша – ба нк шотта рында ғы жа зба ла р.
Қолма -қол а қша – моне та ла р, ба нк биле тте рі (ба нкнотта р) ме н
қа зына лық биле тте р.
Қор – құра стырушы, қа йырымдылық, мәде ни, білім бе ру және ба сқа
да па йда лы ма қса тта ғы өз е ркіме н са лына тын мүліктік жа рна ла рдың
не гізінде а за ма тта Рме н және за ңды тұлға ла р е се біне н құрылға н мүше лігі
жоқ комме рциялық е ме с ұйым.
Қор биржа сы – бе лгілі тәртіпте құрылға н ба ға лы қа ға зда р рыногы,
мұнда биржа ның де ла да лда ры ба ға лы қа ға зда рды қолда на отыра , са туса тып а лу мәміле ле рін жүзе ге а сыра ды.
Қор қа йта рымдылығы – шыға рылға н өнім құнының не гізгі
қорла рдың орта жылдық құнына қа тына сы.
Қоржынды инве стицияла р – ка пита л са лымының объе ктісіне
қа тысты оның ие сіне ұйымда струшылық ба қыла у құқығын бе рме йтін
кәсіпке рлік инве стицияла р.
Қорша ға н та биғи орта – та рихи да муында ғы бе рілге н ке зе ңде
өндірістік қызме т пе н а да ми қоға мның өзінің өмірінде гі же р та биға тыме н
өза ра әре ке ті.
Қорытынды ба ла нс (ре сми е се п а йырысула рдың ба ла нсы) –
«Ре зе рвті а ктивте р» ба бына н ба сқа , төле м ба ла нсының ба рлық
ба пта рының ба ла нсы.
Қосылға н құн – бе рілге н кәсіпорында өндірістің үрдісінде құрылға н
және шыға рыла тын на қты өнімнің құнын құруға на қты үле сін
а йқында йтын құны.
Қосылға н құн са лығы – та уа р не ме се қызме т өндірісінің үрдісінде
қосыла тын құн са лығы (қосылға н құнды қа ра .)
Құрылымдық а ссиме трия – рыноктың әртүрлі се гме нтте рінің
бірке лкі е ме с не гізде да муы (та уа рла р, қызме тте р, е ңбе к, ка пита л, же р
рынокта ры).
Құрылымдық жұмыссыздық – жұмыс күшінің сұра нысы ме н
ұсынысының сәйке ссіздіге не н туында ға н жұмыссыздық.
Құрылымдық са яса т – ұлттық мүдде ге қызме т е те тін не ме се ішкі
және сыртқы рынокта рда бәсе ке ге қа біле тті са ла ла рды қорға у ме н
ынта ла ндыру ма қса тында ха лық ша руа шылығының қа йта құрылуы ме н
тұра қты ұза қме рзімді экономика лық өсу үшін жа ғда йла рды құру
ма қса тында ме мле ке ттік ре тте у ша ра ла ры.
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М
Ма қса тты бюдже ттік қорла р – ме мле ке ттік бюдже ттің құра мда с
бөлігі.
Ма рке тинг – өнімді өткізу үшін на рықты қа мта ма сыз е ту ме н құру
са ла сында ғылыми не гізде лге н әзірле ме ме н ше шімде рді е нгізу бойынша
қызме тте р.
Ма те риа л сыйымдылығы – шикіза т, отын, эне ргия, ма те риа лда р
ме н жа ртыла й фа брика тта рды қолда ну құнының шыға рылға н өнімнің
құнына қа тына сы.
Ме мле ке т ие лігіне н а лу – ме ншіктің сипа тын өзге ртусіз
кәсіпорынның де ңге йіне тиісті өкіле ттікті та быста у жолыме н экономика ны
тіке ле й ме мле ке ттік ба сқа ру ме ха низмде рін жою.
Ме мле ке ттік бюдже тте н тыс қорла р – бюдже тке кірме йтін және
ма қса тты ба ғыты ба р ме мле ке ттің а қша ла й қа ра жа ты.
Ме мле ке ттік қа рыз - ме мле ке ттік орга нда рдың жина қта лға н
қа рызы.
Ме мле ке ттік қа рыз ме рзімінің ұза ртылуы – қысқа ме рзімді және
орта ме рзімді ме мле ке ттік қа рыздың ұза қме рзімді қа рызға а йна луы, яғни
жуық а ра да ғы төле нуге тиіс қа рыздың төле мінің ке йінгі ке зе ңге
а уыстырылуы.
Ме мле ке ттің қа ржы са яса ты – өзінің функцияла ры ме н
мінде тте рін жүзе ге а сыру үшін қа ржыны ұйымда стыру ме н қолда ну
бойынша ме мле ке ттің са яса ты.
Ме ншіктің ұйымда стырушылық-құқықтық ныса нда ры - өзінің
қызме тінде за ңдылық е ре кше лікте ріме н е ре кше ле не тін ме ншікті ныса н.
А шық ва люта лық ұста ным – уа қыттың бе рілге н ке зе ңінде бе лгілі
ва люта түрінде а йқында лма ға н мінде тте ме ле р (а ктивте р ме н па ссивте р)
ме н та ла пта рдың те пе -те ңсіздігі.
Мировой рынок (Әле мдік рынок) – та уа рла р ме н қызме тте рдің
ұлттық рынокта рының жиынтығы, та р а нықта ма бойынша – бұл те к cыртқы
рынокта са тыла тын және са тып а лына тын та уа рла р ме н қызме тте рдің
жиынтығы.
Монополия – жа қын а лма стырушыла ры жоқ, бе рілге н өнімнің те к
жа лғыз са тушы фирма болып та была тын на рыктық жа ғда й; бұл са ла ға
жа ңа фирма ла рдың кіруі үшін тосқа уылда рды а нықта п, ода н өту мүмкін
е ме с.
Монополиялық (на рықтық) билік – фирма үшін са ту көле мін
а рттыру не ме се төме нде ту а рқылы, па йда ны а рттыру ма қса тында өнімнің
ба ға сына ықпа л е тудің мүмкіндігі.
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Мультиплика тор (инве стициялық) – та быстың өсімі ме н бұл өсімді
инве стицияла р
көле мінің
ұлға юы
е се біне н
туында йтын
үрдіс
а ра қа тына сын білдіре тін коэффицие нт.
Мүлік са лығы – мүлік, сыйға бе ру, мұра ға са лына тын са лықта р.
Мінде тті ре зе рвте рдің норма сы – орта лық ба нкте па йызсыз
шотта рда комме рциялық ба нкте рме н са қта ла тын ре зе рвте рдің мөлше ріне
тіке ле й ықпа л е ту әдісі.
Н
На рық – институциона лды норма ла р ме н е ре же ле рге ре тте йтін
не гізде ықпа л е туші ба ға ла р қозға лысы а рқылы жүзе ге а сырыла тын
өндіруші ме н тұтынушыла р, са тып а лушыла р ме н са тушыла рдың өза ра
әре ке тте рінің ме ха низмі.
На рықтың
инфра құрылымы
–
же ке ле ге н
рынокта рда
ша руа шылық ба йла ныста рдың қызме т е тілуін орна ту ме ха низмі, мыса лы,
та уа рлы және қор биржа ла ры, комме рциялық ба нкте р және т.б.
На қты па йыздық мөлше рле ме – инфляцияны е ске рге нде гі
па йыздық
мөлше рле ме ;
инфляцияда н
та за ртылға н
номина лды
мөлше рле ме ге те ң.
На қты се ктор - е ң ба стысы өне ркәсіп, а уыл ша руа шылық, құрылыс,
көлік және т.б.
На қты та быста р – же ке а за ма т не ме се жа нұя бе лгілі уа қыт
ке зе ңінде өзде рінің номина лды та быста рына та уа рла р ме н қызме тте р
мөлше рін са тып а луы.
На рықтың же тілме уі – мүлтіксіз бәсе ке ле стікті қа мта ма сыз е те тін
жа ғда йла рдың а укытқуы.
Не гізгі ка пита лдың а мортиза циясы – оның физика лық, мора льдық
тозу үрдісі.
Не гізгі ка пита лдың тозу коэффицие нті – ме рзімі норма тивті
ме рзімне н а са тын не гізгі қорла рдың үле сі.
Не гізгі қорла рдың жа ңа ру коэффицие нті – жыл бойында не гізгі
қорла рдың е нгізілге н құнының ола рдың жылдың соңында ғы мөлше ріне
қа тына сы.
Не гізгі өндірістік құра лда рдың те хнологиялық құрылымы –
не гізгі қорла рдың бе лсе нді бөлігі (жұмыс ма шина ла ры, құра л-жа бдықта р
және т.б.) ме н па ссивті бөлігінің (ғима ра т, құрылыс) а ра сында ғы а ра –
қа тына сы.
Номина лды е ңбе ка қы – бе лгілі уа қыт а ра лығында жа лда ма лы
жұмыске рдің а ла тын а қша сының сома сы (а пта , а й, жыл және т.б.).
Номина лды та быста р – бе лгілі уа қыт а ра лығында а за ма т не ме се
жа нұяның а ла тын а қша ла й та быста рының сома сы; ба ға ла рдың
қозға лысын е ске рме йді.
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О
Облига цияла р - әде тте ірі топта ма ла р не гізінде шыға рыла тын
қа рыздық мінде тте ме ле р.
Облига цияла рдың ре йтингін ба ға ла у – уа қытында төле м жүргізу
және облига цияны жүзе ге а сыру ме рзімінде эмите нттің уа қытында
па йызда рды төле у қа біліттілігін а нықта у жүйе сі; яғни бұл се німділік
жүйе сі (көрсе ткіш).
Ове рдра фт – ба нктің өзінің клие нтіне оның а ғымда ғы шоты
бойынша қа лдығына н а ртық не гізде кре дит ұсыну.
Оңта йлы шыға рылым нүкте сі (өндіріс көле мінің е ң қа уіпті
нүкте сі) – ше кті та быс ше кті шығында рға те ң бола тын өндіріс көле мі.
Орнын толтыру коэффицие нті - өткізуде н түске н түсімге қа тысты
орнын толтыру сома сының үле сі не ме се (же ке ле ге н та уа р үшін) та уа р
ба ға сына қа тысты орнын толтырудың орта ша мөлше рінің үле сі
Орта лық ба нкте р – кре дит жүйе сінің орта лығы болып та была тын
және ба нкнотта рдың шыға рылуын жүргізе тін ме мле ке ттік ме ке ме .
Офшорлық компа ния – төме н са лық мөлше рле ме ле ріне ке пілдік
бе рілге н және ше те л ка пита лына қа тысты қа та ң ва люта лық ба қылуы жоқ
ме мле ке т не ме се а йма қта құрылға н ше т е л компа ниясы.
Ө
Өзге рме лі шығында р – фирма өндірісінің көле міне ба йла нысты
шығында рдың мөлше рі.
Өндіріс - қоға м мүше ле рінің қа же ттілікте рін қа на ға тта ндыру үшін
экономика лық игілікте рді құру үрдісі.
Өндірістік әле уе т (өндірістік қуа тта р) – кәсіпорынның бе лгілі
уа қыт ішінде қа же тті өнімнің са па сы ме н а ссортиме нт мөлше рін өндіру
қа біле ттілігі.
Өндірістік тұтқа – фирма түсімі өзге рісінің, оның па йда сының
өзге рісіне ықпа л е туі.
Өсу қа рқыны – 100-ге көбе йтілге н өсу коэффицие нтіне те ң
көрсе ткіш
Өсім қа рқыны – 100-ді ше ге рге нде гі өсу қа рқынына те ң көрсе ткіш
Өтімділік да ғда рысы – кре диттік ұйымда р өзде рінің а ғымда ғы
мінде тте ме ле рін а тқа ра а лма йтын жа ғда й.
Өтімділік тұза ғы - а йна лыста ғы а қша ның мөлше рі өсе тін
ма кроэкономика лық жа ғда й (өтімді ныса нда ), біра қ па йыздық (е се птік)
мөлше рле ме төме нде ме йді, өйтке ні ол өте төме н де ңге йде орна ла са ды.
Оның нәтиже сінде е шкім ба нкте қа ра жа тты са қта ғысы ке лме йді, соның
са лда рына н жина қта р инве стицияла рға а йна лма йды.
306

П
Па йда – сөздің ке ң ма ғына сында бұл а лынға н па йда ме н жұмса лға н
шығында р а ра сында ғы а йырма ; та р ма ғына да – на қты ка пита лда н түсе тін
па йда .
Па йда норма сы (ре нта бе льділік де ңге йі) па йда ның
қолда ныла тын ка пита лға қа тына сы ре тінде е се пте ле тін ка пита лдың
қызме т е ту тиімділігінің ма ңызды көрсе ткіші.
Пропорциона лды са лық са лу – са лық ба за сының мөлше ріне
тәуе лсіз са лықтың бірде й мөлше рле ме ле рін қа ра стыра тын са лықтың түрі.
Р
Ре зе рвтік ва люта ла р - ха лықа ра лық е се п а йырысула рда ке ңіне н
қолда ныла тын ұлттық ва люта ла р.
Ре зиде нтте р – бе рілге н ме мле ке тте тұра қты ме ке н-жа йы ба р
ме мле ке ттің же ке тұлға сы (оның ішінде уа қытша ме мле ке тте н тыс әре ке т
е те тін тұлға ); бе рілге н ме мле ке тте орна ла сқа н ме мле ке ттің за ңды
тұлға ла ры; кәсіпорында р ме н ұйымда р – ме мле ке тте н тыс орна ла сқа н,
ме мле ке ттің за ңына сәйке с құрылға н за ңды е ме с тұлға ла р; ме мле ке тте н
тыс орна ла сқа н диплома тиялық және ба сқа да өкіле ттікте р; ме мле ке т
ре зиде нтте рінің өкіле ттікте рі ме н ше те л филиа лда ры.
Ре нта – мөлше рі та биғи ре сурста рына қа та ң ше кте улі ме ншікті
жүзе ге а сырудың ныса ны.
Ре сурспе н қа мта ма сыз е тілуі – та биғи ре сурста рдың мөлше рі ме н
ола рды қолда ну мөлше рі а ра сында ғы а ра -қа тына сы. Жылда рға же ткілікті
бе рілге н ре сурста рдың мөлше ріме н не ме се , ха лықтың жа н ба сына
ша ққа нда ғы қорла рыме н а нықта ла ды.
Ре сурстың ше кті та быстылығы - бе рілге н ре сурстың қосымша
бірлігін қолда ну е се біне н бола тын фирма та бысының өсімі.
Ре сурстың ше кті шығында ры – бе рілге н ре сурстың қосымша
бірлігін қолда нудың е се біне н бола тын фирма шығында рының өсімі.
С
Са лықта р – за ңна ма лық а ктіле рме н а нықта лға н ша ртта р ме н
тәртіпте ме мле ке ттік бюдже тке және бюдже тте н тыс қорла рға төле не тін
мінде тті төле мде р.
Са лықтық е се пте ме – са лық төле уші са лық орга нда рына та быс
е тіле тін, са лықтық мінде тте ме ле рді е се пте у тура лы а қпа ра ты ба р
құжа тта ма .
Са лықтық е ме с түсімде р – Қа за қста н Ре спублика сының Са лықтық
коде ксінде бе лгіле нге н, не гізгі ка пита лды, гра нтта рды са туда н түсе тін
түсімде рге жа тпа йтында рда н ба сқа , Қа за қста н Ре спублика сының ба сқа да
за ңна ма лық а ктіле рінде бе лгіле нге н бюдже тке төле не тін мінде тті,
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қа йта рылма йтын төле мде р, сонда й-а қ, ре сми тра нсфе ртте рде н ба сқа ,
бюдже тке өте усіз не гізде бе ріле тін а қша .
Са лық ма ғлұмда ма сы, е се п-қиса бы – са лық төле ушінің, са лық
а ге нтінің Са лықтық коде ксте бе лгіле нге н тәртіпке сәйке с са лық
орга нда рына бе рілге н жа зба ша өтініші және (не ме се ) эле ктрондық
құжа ты, онда са лық са лу объе ктіле рі ме н са лық са луға ба йла нысты
объе ктіле р тура лы, сонда й-а қ са лықтық мінде тте ме ле рді е се пте у ме н
төле уге ба йла нысты ба сқа да де ре кте р тура лы мәліме тте р болуға тиіс.
Са лық мөлше рле ме сі – са лық ба за сының өлше м бірлігіне са лықтық
е се пте уле рдің ша ма сы. Са лық мөлше рле ме сі са лық ба за сының өлше м
бірлігіне па йызбе н не ме се а бсолюттік сома ме н бе лгіле не ді.
Са тып а лушылық қа біле ттің ба сымдылығы – бе лгілі ме мле ке тте
өндірілге н ұқса с та уа рла р ме н қызме тте р ба ға ла рының а ра қа тына сы
ре тінде е се пте ле тін, са лыстырыла тын ме мле ке тте рдің ва люта ла ры
а ра сында ға на қты а ра қа тына сы.
Са уда ша ртта ры – сыртқы са уда а йырба сының пропорциясын
көрсе те тін, ме мле ке ттің экспорттық және импорттық ба ға ла рының
инде ксте рінің а ра қа тына сы.
Сұра ныс – бе рілге н та уа рдың мүмкін бола тын ба ға ла рының
не гізінде бе лгілі уа қыт ке зе ңінде са тып а лушыла рдың са тып а ла тын
та уа рла рының мөлше рі.
Сұра ныс және ұсыныс за ңы – ұсыныс пе н сұра ныстың ба ға ме н ісәре ке тінің нәтиже сінде жиынтық сұра нысқа қа тысты көле мі ме н
құрылымы бойынша ұсыныс пе н өндірістің бе йімде луі.
Сұра ныс за ңы - ба сқа да те ң жа ғда йла рда та уа рға де ге н ба ға
төме н болға н са йын сұра ныс мөлше рі жоға ры бола ды, және ке рісінше ба ға
жоға ры болға н са йын, сұра ныс мөлше рі төме н бола ды.
Сұра ныстың құнсызда нуы – ба ға ла рдың тұра қты өсуін
қа мсызда ндыра тын жиынтық сұра ныстың өсуінің са лда ры болып
та была тын құнсызда ну.
Т
Та биғи ре сурста р – же р ме н же р қойна уы, та биғи және жа нуа рла р
әле мі, орма н және су ре сурста ры, а уа ба ссе йні.
Та быста р са яса ты – ха лықтың же ке ле ге н са на тта рына әле уме ттік
төле мде р ме н та бысты а лушыла рдың әртүрлі топта рына диффе ре нциа лды
са лық са лу жолыме н ме мле ке ттік бюдже т а рқылы ха лықтың та быста рын
қа йта бөлуге ба ғытта лға н ме мле ке ттік са яса т.
Та быста рды бөлу – өндірістің не гізгі фа кторла рының (же р, ка пита л,
е ңбе к және кәсіпке рлік қа біле тте р) үле сте ріне сәйке с та уа рла рды шыға ру
ме н қызме т көрсе туді жүзе ге а сырудың е се біне н а лына тын та быс.
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Та быста рдың инде кса циясы – инфляцияның де ңге йіне ба йла нысты
номина лды та быста рдың (е ңбе ка қы, әле уме ттік төле мде р) ұлға юы.
Та быстылықтың ішкі норма сы (ре нта бе льділік) – инве стициялық
жоба ның тиімділігінің са лыстырма лы көрсе ткіші.
Та за ке лтірілге н құн (та быстың та за ке лтірілге н құны) –
инве стициялық жоба да н түсе тін та за дисконтта лға н та быстың а бсолютті
мөлше рі.
Тәуе ке л – коньюнктура ның жиі өзге рісте рге ұшыра уы, тұра қсыз
жа ғда йла рда күтіле тін оқиға ла рдың ықтима лдылығын ба ға ла у.
Те пе -те ң ба ға – бәсе ке ле с рынокта сұра ныстың мөлше рі ұсыныстың
мөлше ріне сәйке с ке ле тін және та уа рла р ме н қызме тте рдің та пшылғы жоқ
мөлше рінде гі ба ға .
Толық се рікте стік – отырға н ке лісім ша ртқа сәйке с се рікте стік
а тына н кәсіпке рлік қызме тпе н а йна лыса тын және қоға мның мүлігінің
мінде тте ме ле рі бойынша жа уа п бе ре тін қа тысушыла ры (толық
се рікте сте р) ба р ша ра уа шылық се рікте стік.
Төле мқа біле ттілік да ғда рысы - ба нкте рдің ба ла нс өтімділігін
қа йта құруға мүмкіндікте рі жоқ жа ғда йы (а ктивте р ме н па ссивте р
қоржынын қа йта құрылымда у е се біне н), яғни оның на қты ба кнкроттыққа
ұшыруы.
Төме н ба ға – ба ға ның төме нде уін ше кте йтін, жа са нды көте рілге н
ба ға
Тра нза кциялық шығында р – ба с компа ния ме н оның ше т е л
филиа лда рына н тұра тын ша руа шылық құрылым.
Тра тта (а уда рма ве ксе ль) – үшінші тұлға ға не ме се ұсынушыға
бе лгілі сома ны төле у тура лы бір тұлға ның (кре дитор) е кінші тұлға ға
(қа рыз а лушы) а рна лға н жа зба түрінде гі бұйрығы.
Тұра қта ндыру са яса ты – ба ға ла рдың тұра қты де ңге йінің
жа ғда йында өндіріс фа кторла рының толықта й жұмыспе н қа мтылуына
жа қын де ңге йде , ма кроэкономика лық те пе -те ңдікті қа йта құру ме н
қолда уға ба ғытта лға н са яса т.
Тұра қты шығында р - өндірістің көле міне ба йла нысты е ме с
шығында рдың мөлше рі.
Тұтыну – қоға м мүше ле рінің қа же ттілікте рін қа на ға тта ндыру үшін
өндірілге н та уа рла р ме н қызме тте рді па йда ла ну.
Тұтынушылық ба ға ла р инде ксі – өндірістік е ме с тұтыну үшін
қоға мме н са тып а лына тын та уа рла р ме н қызме т көрсе туле рдің
ба ға ла рының жа лпы де ңге йінде өзге рісте рді сипа тта йтын көрсе ткіш, ол
а ғымда ғы ке зе ңде та уа рла р ме н қызме тте рдің на қты тірке ле ге н жиын
құнының оның ба за лық ке зе ңінде гі құнына қа тына сын өлше йді.
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Тұтынушылық кре дит – тұтынушылық та уа рла р ме н қызме тте рді
төле у үшін, ба нкте р ме н а рна йы кре дит институтта рыме н ұсыныла тын,
са тыла тын та уа рдың төле м ме рзімін ұза рту не гізінде
са уда
кәсіпорында рыме н ұсыныла тын кре дит.
Тіке ле й инве стицияла р – инве стор ка пита л са лынға н объе ктісінің
үстіне н ба сқа рушылық ба қыла уды ие ле ну нәтиже сінде гі кәсіпке рлік
инве стицияла р.
Тіке ле й са лықта р – са лық төле ушінің та быста ры не ме се мүлігіне н
а лына тын са лықта р.
У
Унита рлы кәсіпорын – ме ншік мүлкін тірке уге ме ншіктің құқығы
жоқ комме рциялық ұйым.
Ұ
Ұлттық та быс - ме мле ке тте жыл ішінде гі қа йта құрылға н құн.
Ұлттық экономика ның са ла лық құрылымы – ме мле ке ттің ЖІӨ
ұлттық экономика сында өнімде р ме н қызме тте р са ла ла рының құра мы ме н
үле сі.
Ұсыныс за ңы – ба сқа да те ң жа ғда йла рда са тып а лушыме н
ұсыныла тын та уа р са ны көп болға н са йын ба ға сы да жоға ры бола ды, және
ке рісінше ба ға төме н болға н са йын ұсыныс мөлше рі төме н бола ды.
Ү
Үй ша руа шылығы – үй ша руа шылығын
тұтынуме н ба йла нысты экономика лық а ге нтте р.

жүргізуме н,

яғни

Ф
Фирма ның а йқын шығында ры – фирма ның ме ншігі болып
та былма йтын (та биғи ре сурста р, е ңбе к, ка пита л, кәсіпке рлік қа біле ттілік)
өндіріс фа кторла рының төле мде ріне қолда ныла тын шығында ры.
Фирма ның бәсе ке қа біле ттілігі – бәсе ке ле сте рдің та уа рла ры ме н
қызме тте ріне қа ра ға нда са тып а лушыла р үшін жа ғымды са ндық және
са ндық е ме с сипа тта ма ла ры бойынша та уа рла р ме н қызме тте рді
да йында у ме н өткізу бойынша фирма ның на қты және әле уе тті қа біле ті.
Х
Ха лықа ра лық (әле мдік) са уда – әртүрлі ме млке тте рдің
экономика лық а ге нтте рі а ра сында ғы са уда .
Ха лықа ра лық са уда ның ста нда ртты үлгісі – сыртқы са уда ның,
са уда ме н а йна лыса тын ме мле ке ттің не гізгі ма кроэкономика лық
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көрсе ткіште рінің ықпа лын а ша тын, қа зіргі та ңда ке ңіне н қолда ныла тын
ха лықа ра лық са уда ның үлгісі: өндіріс, тұтыну, қоға мның әл-а уқа ты.
Ха лықа ра лық
экономика лық
қа тына ста р
–
әртүрлі
ме мле ке тте рдің за ңды және же ке тұлға ла ры а ра сында ғы ша руа шылық
қа тына ста р.
Ш
Ша руа шылық (экономика лық) қызме т – экономика лық
қа же ттілікте рді қа на ға тта ндыру ма қса тында экономика лық ре сурста рдың
бе йімде луі және тра нсформа циясы.
Ше кті ба ға – ба ға ның өсуін ше кте йтін жа са нды төме нде тілге н ба ға
Ше кті өнім – қолда ныла тын өзге рме лі ре сурстың мөлше рінің
бірлігін ұлға йтудың е се біне н бола тын на тура лды түрде гі фирма өнімінің
өсімі.
Ше кті па йда лылық – та уа рдың әрбір ке зе кті бірлігін тұтынуда н
а лына тын қосымша па йда лылық.
Ше кті та быс - өнімнің әрбір қосымша бірлігін шыға руме н
ба йла нысты бола тын та быстың өсімі.
Ше кті шығында р – өнімнің қосымша бірлігін шыға руме н
ба йла нысты шығында рдың өсімі.
Шығында рдың құнсызда нуы – өндірістік шығында рдың өсуінің
не гізінде ба ға ла рдың құнсыз өсуі (е ңбе ка қы, шикіза т, отын, құра мда с
бөлікте рі).
І
Ілге рінді са лық са лу – са лық ба за сының өсуіне қа ра й са лық
мөлше рле ме сінің көте рілуін қа ра стыра тын са лық са лудың түрі.
Ішкі са ла лық бәсе ке ле стік – бір өнімді өндіру ме н өткізу не ме се
бір бірін а лма стырушы өнімді өндіруме н және өткізуме н а йна лыса тын
кәсіпке рле р а ра сында ғы бәсе ке .
Э
Экономика лық
а ге нтте р
(ша руа шылық
субъе ктіле р) –
ша руа шылық қызме т (экономика лық) са ла сында тәжірибе лік ша ра ла рды
жоспа рла п, жүзе ге а сыра тын, де рбе с түрде ше шім қа былда йтын тұлға ла р.
Ола рдың ішінде е ң ба стысы үй ша руа шылығы, кәсіпорында р (фирма ла р),
ме мле ке т, ке й ке зде – комме рциялық е ме с ұйымда р.
Экономика лық а йна лым – бір ша руа шылық цикл түрінде
ұсынылға н, ұлттық ша руа шылық а уқымында өнім ме н қа ржының өза ра
ба йла нысты қозға лыстың үлгісі.

311

Экономика лық да му – е ң ба стысы экономика лық өсу,
экономика да ғы құрылымдық өзге рісте р ме н де ңге йінің өсуі және өмір
са па сын а йқында йтын ке ң жоспа рлы құбылыс.
Экономика лық және ва люта лық ода қ – бірыңға й экономика лық
және ва люта -қа ржы са яса тын жүргізуме н қа та р жа лпы рынокты
біріктіре тін ха лықа ра лық экономика лық инте гра цияның ныса ны.
Экономика лық қа же ттілікте р – та уа рла р ме н қызме тте рге
ба йла нысты қа же ттілікте р.
Экономика лық өсу – экономика лық да мудың крите рийі. ЖІӨ
көле мінің өсуінің а бсолютті мөлше ріне қа тысты, соныме н қа та р ха лықтың
жа н ба сына қа тысты өсуме н а нықта ла ды.
Экономика лық өсудің фа кторла ры – Экономика лық ре сурста рды
қа ра .
Экономика лық па йда – жа лпы түсім ме н фирма ның ба рлық
шығында рының (на қты+мінде тті) а ра сында ғы а йырма сы.
Экономика лық ре сурста р – та уа рла р ме н қызме тте рді өндіруде
қолда ныла тын ре сурста рдың ба рлық түрле рі.
Экономика ны ме мле ке ттік ре тте у – бе лгілі доктрина ға
(тұжырымда ма ) не гізде лге н, ме мле ке ттің экономика лық және әле уме ттік
са яса тты жүзе ге а сыру ба рысында қоға мның ша руа шылық өміріне және
оныме н ба йла нысты әле уме ттік үрдісіне ықпа л е тудің үрдісі. Ол ма қса тқа
же ту, ма қса тты бе лгіле уде н тұра ды, а лға қойылға н ма қса тқа же ту үшін
құра лда рдың бе лгілі жиыны қолда ныла ды.
Экономика ның ме мле ке ттік се кторы – ме мле ке ттің ме ншігінде
орна ла сқа н және ме мле ке ттік бюдже т е се біне н қа ржыла ндырыла тын
кәсіпорында р ме н ұйымда рдың жиынтығы.
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Официа льный са йт Пра вите льства Ре спублики Ка за хста н
www.goverment.kz
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