


 
 

 



ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Осы оқуға түсу емтиханына арналған бағдарлама 6М050900 «Қаржы» 

мамандығының оқу бағдарламасына сәйкес бейіндік пәндер циклін қамтиды. 

Оқуға түсу емтиханында болашақ магистранттың қаржы саласындағы 

дайындығы тексеріледі. 

Бағдарлама түйіндік проблемалық мәселелерді қамтитын тиісті 

курстардың негізгі бөлімдеріден тұрады. 

Мұндағы артықшылық Қазақстан мен шаруашылық субъектілерінің 

қаржысын дамытуға байланысты теориялық, типологиялық практикалық 

сипаттағы мәселелерге беріледі. 

Оқуға түсу емтиханында талапкер теориялық және практикалық 

материалды шарлау мүмкіндігін, негізгі көздердің білімін көрсетуі тиіс (әдеби, 

ғылыми, оқу, басылымдық). 

Талапкер билеттің негізгі сұрақтары бойынша анық және дұрыс өз 

шеберліктерін көрсету, талдау жасау мүмкіндігі болу үшін аналитикалық, атап 

айтқанда фактілер бойынша, өз ойларын білдіруге тиіс. 

 

6М050900 «Қаржы» мамандығы бойынша оқуға түсу емтиханында 

көзделген пәндер тізімі: 

 

1. Салық және салық салу; 

2. Қаржылық талдау; 

3. Банк ісі. 

 

 

 



1. Салық және салық салу 

«Салықтар және салық салу» пәнің оқытудың мақсаты салық жүйесінің 

қызмет ету механизмін, салықтың атқаратын қызметтері, салықтардың түрлері 

және оларды есептеу жолдарын, салық заңының орындалу тәтібін, арнайы 

ережелерінің сақталуын, салықтарды есептеу жолдарын, салыққа қатысты 

жүргізілетін іс қағаздарын толтыруды, нұсқаулық материалдарын толтыруды 

және нұсқамалық материалдарды қолдануды үйрету болып  табылады. 

«Салықтар және салық салу» пәнінің негізгі міндеттері: ҚР-дағы салық 

заңына қатысты жүргізіліп отырған саясатты және нарықтық экономика мен 

мемлекеттегі салық жүйесінің байланысы, жалықаралық салық салу 

ерекшеліктерін, салықтық жоспарлау,  болжау, жоспардың орындалуы, салық 

жүйесін реформалау, салық механизмінің қызмет етуі туралы мағлұмат беру 

болып  табылады. 

Салықтардың пайда болуы мен қажеттілігі. Салық формасының 

эволюциясы. Салықтардың арнайы белгілеріне қарай жіктелуі. Салықтардың 

ұйымдастырушылық нысанының белгілері. Салықтардың мәні. Салықтардың 

функциялары. Салықтар – экономикалық категория ретінде. 

Салықтардың қызмет етуінің себептері мен жағдайлары. Салықтардың 

міндеті. Салықтардың ұлттық табысты қайта бөлудегі рөлі. Салықтардың 

фискалдық мәні. Салықтарды экономикалық ынталандыру мақсатында 

қолданылуы. 

Салық элементтері туралы ұғым. Салықты төлеу көзі. Салық салынатын 

және салық салынбайтын табыс. Салық салынбайтын минимум. Салық 

ставкасы және оның салық салу жүйесіндегі маңызы. Салық ставкаларының 

түрлері. Пропорционалды, прогрессивті салық салу. Оларды қолданудың 

экономикалық жағдайлары. Салық жеңілдіктері. Салықтық несие және олардың 

түрлері. Салық жеңілдіктерінің өндірісті ынталандыру мен кірістерді реттеудегі 

маңызы. 

Салық салу принциптері, оларға сипаттама және салық салу жүйесін 

құрудағы рөлі. Нарықтық  экономика жағдайында салық салу принциптерінің 

жүзеге асырылуы. Вагнер принциптері. 

«Салық жүйесі» ұғымының экономикалық мазмұны. Салық жүйесінің 

құрылымы. Үйлесімді салық жүйесінің принциптері. Салық жүйесінің ерекше 

сипаты, артықшылығы мен кемшіліктері. Салық жүйесінің функцияларына 

жалпы сипаттама. Салық салу міндеттемесінің принциптері. Салық салудың 

әділдігі принципі. 

Қазақстан Республикасы салық жүйесінің қалыптасуы мен реформалау 

кезеңдері. Салық жүйесінің дамуының әрбір кезеңіне баға беру. Бүгінгі салық 

реформасының концепциясы. Қазақстан Республикасы бүгінгі салық жүйесінің 

дамуына сипаттама. Қазақстан Республикасы салық жүйесіндегі салықтардың 

түрлері мен міндетті төлемдер. Салықтардың жіктелуі. 

Қазақстанның салық заңдылықтары. Қазақстан Республикасында 

салықтарды бджет жүйесінің буындары бойынша бөлу. Салық заңдылықтарына 

сәкес салық төлеушілердің құқығын қорғауды қамтамасыз ету. 



Қазақстан Республикасында салық жүйесін басқару. Салық жүйесі 

органының құрамы мен құрылымы. Салық қызметі органдарының міндеттері, 

құқығы мен функционалдық міндеттері. 

Салық саясатының экономикалық мазмұны. Салық саясатының 

мақсаттары мен міндеттері. Салық саясаты мемлекеттің экономикалық 

қаржылық және фискалдық саясатының құрамдас бөлігі. Салық саясатының 

экономиканы дамыту ерекшеліктері мен өзара байланысы. Қазақстанда салық 

саясатының қалыптасуы мен ерекшеліктері. Салық саясатының типтері 

олардың нарықтық экономиканың даму үлгілерімен байланысы. Салық 

саясатының мемлекеттің ең негізгі экономикалық саясатын жүзеге асырудағы 

рөлі. Қазақстанның бүгінгі салық саясаты және олардың тиімділігі. 

«Салық механизмі» ұғымының экономикалық мәні. Салық механизмінің 

құрылымы. Салық механизмінің мемлекеттің салық саясатын жүргізудегі рөлі. 

Салық механизмінің негізгі элементтеріне сипаттама. Салықтық жоспарлау 

және болжау. Салықтық бақылау. Нарықтық экономикадағы салықтық реттеу. 

Нарықты мемлекеттік реттеудің түрлі типтері. Салықтар мемлекеттік реттеудің 

негізгі тетігі ретінде. Салықтық  реттеудің міндеттері.   

Салықтық реттеудің экономиканы қаржылық реттеудің нысаны ретінде. 

Салықтық реттеу тетіктері және оларға сипаттама. Меншікке салынатын 

салықтардың экономикалық мазмұны және табиғаты. Көлік құралдарына 

салынатын салықтардың жіктелуіне сипаттама. Көлік құралдарына салынатын 

салықтың құрылу негіздері. Көлік құралдарына салынатырн салықтар 

реформалаудың негізгі кезеңдері мен олардың мақсаттары. Көлік құралдарына 

салынатын салықты төлеушілер. Салық салу объектісі. Салық ставкалары: 

құрылу ерекшеліктері және қолдану механизмі. 

Көлік құралдары салығынан босатылатын тұлғалардың категориясы. 

Көлік құралдарына салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімі. Салықты төлеу 

мерзімдері. Салықты төлеу мерзімі кезіндегі көлік иелерінің жауапкершілігі. 

Салық есептілігі.  

Жер салығының экономикалық мазмұны және жер салығының жіктелуіне 

сипаттама. Жерге салық салу кезінде салықтарды реттеу функциясы. Салық 

салу мақсатындағы жер категориясы. Жер салығын төлеушілер. Салық салу 

обьектісі және салық салу базасы. Жер салығын төлемейтін салық төлемейтін 

тұлғалар. Жекелеген жағдайларда жер салығын төлеушіні айқындау. Жер 

салығын алудың негіздері. Жер салығының салық ставкаларының құрылымы. 

Бонитет балы. 

Ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын базалық салық 

ставкалары. Әр түрлі категориялардағы жерлерге салық салу ерекшеліктері. 

Жеке тұлғаларға берілген ауылшаруашылығы мақсатындағы жерлерге салық 

салу. Ауылшаруашылығына арналған, ауылшаруашылығы мақсаттары үшін 

пайдалагнылатын жерлерге салық салу. Елді мекендердің жерлеріне үй 

іргесіндегі жер учаскілерін қоспағанда салық салу ерекшеліктері. Үй іргесіндегі 

жер учаскілеріне салынатын базалық салық ставкалары. Елді мекендерден тыс 

орналасқан өнеркәсіп жерлеріне салынатын базалық салық ставкалары. Елді 

мекендер шегінде орналасқан өнеркәсіп жерлеріне салық салу ерекшеліктері. 



Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың, орман қоры мен су қорының 

жерлеріне салық салу ерекшеліктері. 

Жер салығының ставкасын реттеу: мәні, қажеттілігі және қолдану тәртібі. 

Жер салығын есептеу және төлеу механизмі. Заңды тұлғалардың салығын 

төлеу мерзімі және есептеу тәртібі. Жеке тұлғалардың салығын төлеу мерзімі 

және есептеу тәртібі. Салық кезеңі. Салық есептілігі.  

Мүлік салығының экономикалық мәні мен табиғаты. Заңды және жеке 

тұлғалардың мүлкіне салық салу кезінде салық функцияларын өткізу. Мүлік 

салығының жіктелінуіне жалпы сипаттама. Заңды тұлғалар мен дара 

кәсіпкерлерге салынатын мүлік салығының құрылу негіздері. Мүлік салығын 

төлеушілер. Мүлік салығын төлеушілер болып табылмайтын тұлғалар. 

Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні айқындау. Салық салу объектісі. 

Заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге салық салудың объекті бойынша 

салықтық базасы. Салықты есептеу және төлеу тәртібі. Салық кезеңі. Салық 

есептілігі. 

Жеке тұлғалардың мүлкіне салық құрылымының ерекшеліктері. Жеке 

тұлғалардың мүлік салығын төлеушілер. Мүлік салығын төлеуден босатылған 

жеке тұлғалардың категориялары. Жекелеген жағдайларда салық төлеушіні 

айқындау. Жеке тұлғалардың мүліктік салық салу обьектісі. Салық базасы. 

Салық салу объектісі бойынша салық базасын анықтау тәртібі. Жеке 

тұлғалардың мүлкінің салық ставкасы және ерекшеліктері мен қолданылуы. 

Салықты төлеу мен есептеу тәртібі.   

Тұтынғанға салынатын салықтың  экономикалық мазмұны мен табиғаты. 

Қосылған құн салығының экономикалық мәні, жіктелуіне сипаттама. 

Қазақстанда ҚҚС енгізудің қажеттілігі мен алғышарттары. ҚҚС 

артықшылықтары мен кемшіліктері. ҚҚС негізгі құрылымы. ҚҚС төлеушілер: 

түзету тәртібі және салық есебінен шегерімдер. ҚҚС салу объектісі. Салық 

салынатын айналым. Салық салынбайтын айналым. Тауарды, қызмет 

көрсетулерді өткізу орны. 

Салық салынатын айналым мөлшерін анықтау ерекшеліктері. Салық 

салынатын айналым мөлшерін қолдану механизмі және оның экономикалық 

мәні. ҚР ҚҚС төлеуші болып табылмайтын және қызметін жүзеге асырмайтын 

резидент еместен жұмыстар, қызмет көрсетулер саытп алу кезінде салық 

салынатын айналымның ерекшеліктері.  

ҚҚС ставкалары және оларды қолдану тәртібі. Нөлдік ставка бойынша 

ролі және экономикалық мәні. Нөлдік ставка бойынша салық салынатын 

айналымдарға сипаттама және нөлдік ставканы қолдану қажеттілігінің негізі. 

Нөлдік ставканы қолдану және ҚҚС босатудың арасындағы қағидалық 

айырмашылықтары. 

Салық салынатын импорт. Салық салынатын айналым мөлшерін 

айқындау тәртібі. Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасы. Есепке жатқызылмайтын 

ҚҚС. Есепке жатқызылатын ҚҚС сомасын түзету. ҚҚС салынбайтын өткізу 

бойынша айналымдар болған кезде ҚҚС есепке жатқызу тәртібі. Есепке 

жатқызылатын барабарлық (пропорциональный) және бөлек есептеу әдісі 

бойынша ҚҚС айқындау. 



Салынатын айналым бойынша бюджетке төленуге тиісті ҚҚС есептеу 

тәртібі және төлеу мерзімі. ҚҚС бойынша салық кезеңі. Салық  декларациясын 

тапсыру мерзімі.  

Акциздер мәні мен экономикалық табиғаты. Акциздер функциялары. 

Акциздердің даму эволюциясы. Акцизделетін тауарлар тізбесін айқындау 

ерекшеліктері: мақсаты, критерилері. Салық саясатын жүргізудегі акциздердің 

ролі.  

Қазақстанның салық жүйесіндегі акциздердің қызмет ету 

ерекшеліктері.Акцизді төлеушілер. Акциздік тауарлар тізбесі. Акциз 

ставкалары және оларды қолдану ерекшеліктері. Қазақстан Республикасында 

өндірілетін, өткізілетін акцизделетін тауарларға салық салу. Салық базасы. 

Салық салу объектісі. Жеңілдіктер. 

Акцизделетін тауарлардың импортына салық салу. Импортталатын 

акцизделетін тауарлардың салық базасы. Акцизден босатылған акцизделетін 

тауарлардың импорты. Импортталатын акцизделетін тауарларға акциз төлеу 

тәртібі және мерзімі. 

Қазақстанда заңды тұлғалардың табысына салық салудың дамуы. 

Корпоративтік табыс салығының экономикалық мазмұны мен салық 

жүйесіндегі алатын орны (КТС). Корпоративтік табыс салығының құрылу 

негіздері. Салық салу объектілері және төлеушілер. Салық салу базасын 

анықтау тәртібі. 

Жылдық жиынтық табыс: құрамы мен құрылымы. Жылдық жиынтық 

табысты түзету. Оларды қолданудың ерекшеліктері мен шегерімдері, тіркелген 

активтердің шығып қалуынан түсетін көлемін айқындау механизмі. Тіркелген 

активтердің есебі. Салық мақсаты үшін амортизациялық аударымдарды есептеу 

тәртібі. Келесі шығыстар шегерімі – эксплуатацияға, ремонтқа, активтерді 

ұстауға кетеді. Тіркелген активтер бойынша басқа да шегерімдер бар. Табыстар 

және шегерімдерді түзету. Табысқа салық салуды есептеу механизмі. Салық 

салынатын табысты азайту және салық төлеушілердің кейбір санаттарына 

салық салудан босату. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу тәртібі. 

Әлеуметтік салада қызметін жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу.  

ҚР арнайы экономикалық аймақтар: құру мақсаты, экономикалық 

талаптары және сипаттамасы. Арнайы экономикалық аймақтарда қызметін 

жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу ерекшеліктері.   

Азаматтардың табысына салық салу жүйесінің эволюциясы және 

экономикалық мазмұны. Жеке тұлғалардың табысына салық салудың негізгі 

принциптері. Жеке табыс салығының құрылу формасы.  

Қазақстандағы жеке табыс салығы және оның дамуы. Жеке табыс 

салығының құрылу негізі. Жеке табыс салығын төлеушілер. Салық салу 

объектілері. Салық салуға жатпайтын табыстар. Салық ставкалары. Салық 

кезеңі. 

Төлем көзіне салық салынбайтын табыстар. Төлем көзіне салық 

салынбайтын табыстардың түрлері. Мүліктік табыс. Жеке нотариустар мен 

адвокаттардың табысы. Дара кәсіпкердің табысы. Басқа да табыстар. 



Жеке табыс салығы бойынша декларация. Жеке резидент тұлғалардың 

санаттары бойынша ЖТС табыс ету міндеттері. Декларацияны табыс етудің 

тәртібі және мерзімі.  

Халықаралық салық салудың негізгі принциптері. Резиденттікті айқындау 

тәртібі. Резидент еместер. Резидент еместердің тұрақты мекемесі.  

Резидент еместің ҚР-дағы табыстарының түрлері. Салық салынатын 

табысты айқындау.  

ҚР-да тұрақты мекемесі жоқ резидент емес заңды тұлғалардың шетелдік 

қызметкерлерінің табыстарына салық салу тәртібі. 

Шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар табыс ететін және жеке табыс 

салығымен табыстардан әлеуметтік салық бойынша декларацияны табыс ету. 

Резидент емес жеке тұлғаның табыстарына жекелеген жағдайларда салық 

салу тәртібі.  

Жеке табыс салығы бойынша декларацияны табыс ету. 

Рента салығының талаптары және экономикалық мазмұны. Экспортқа 

салынатын рента салығының элементтеріне сипаттама. Салық салу объектісі 

мен субьектісі. Салық кезеңдері. 

Есептілікті табыс ету және төлеу мерзімдері. Салық кезеңі. Жер қойнауын 

пайдалануға арналған келісімшарт шеңберінде жүзеге асырылатын қызмет 

бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша 

салық міндеттемелерін есептеу, Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасына сәйкес жүргізіледі. 

Казино; ойын автоматтары залы; тотализатор; букмекерлік кеңсе қызмет 

көрсетулер жөніндегі қызметті жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер мен заңды 

тұлғалар ойын бизнесі салығын төлеушілер болып табылады.  

Ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыру кезінде:  ойын үстелі; 

ойын автоматы;  тотализатор кассасы; тотализатордың электронды кассасы;  

букмекер кеңсесінің кассасы; букмекер кеңсесінің электронды кассасы ойын 

бизнесіне салық салу объектілері болып табылады.  

АСР-дың мазмұны, бекітілуі және мақсаты. АСР-рін шағын бизнес 

субьектілері үшін салалар бойынша тарлуы. Қолдану шарттары. АСР 

Қазақстанда дамуы. АСР қолдану ерекшеліктері мен сипаттамасы. 

Патент негізінде арнаулы салық режимі: жайылу салалары, қолдану 

тәртібі. Оңайлатылған декларация негізінде арнаулы салық режимі: мазмұны, 

қолдану шарттары және төлеу мерзімі.  

Шаруа немесе фермер қожалықтары осы тарауда белгіленген арнаулы 

салық режимiн немесе жалпыға бiрдей белгiленген тәртiпті дербес таңдауға 

құқылы.  Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимi 

бiрыңғай жер салығын төлеу негiзiнде бюджетпен есеп айырысудың ерекше 

тәртiбiн көздейдi және акцизделетін тауарларды өндiру, қайта өңдеу және 

өткізу жөнiндегi қызметтi қоспағанда, ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiру, 

өзi өндiрген ауыл шаруашылығы өнiмдерiн қайта өңдеу және оны өткiзу 

жөнiндегi шаруа немесе фермер қожалықтарының қызметiне қолданылады. 

Жеке меншiк құқығындағы және (немесе) жер пайдалану құқығындағы 

(қайталап жер пайдалану құқығын қоса алғанда) жер учаскелерi болған кезде, 



шаруа немесе фермер қожалықтарына арнаулы салық режимiн қолдану құқығы 

беріледі. 

Ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруші заңды тұлғалар мен селолық 

тұтыну кооперативтері осы бапта белгіленген арнаулы салық режимін немесе 

жалпыға бірдей белгіленген тәртіпті дербес таңдауға құқылы. Ауыл 

шаруашылығы өнiмдерiн өндiрушi заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері үшін арнаулы салық режимi (бұдан әрі – арнаулы салық режимі) 

корпорациялық табыс салығын, қосылған құн салығын, әлеуметтiк салықты, 

жер салығын, жер учаскелерiн пайдаланғаны үшiн төлемдерді, мүлiк салығын, 

көлiк құралдары салығын есептеудің ерекше тәртiбiн көздейдi. 
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2.Қаржылық талдау 

Қаржылық талдау  курсы есеп және аудит мамандығы бойынша білім 

алатын студенттерге арналып жасалынған. Қазақстан Республикасында 

халықаралық тәжірибені есептеп отырып, бухгалтерлік есепте, қаржылық-

экономикалық талдауда және аудитте реформа жүргізілуде. Олардың маңызды 

түрлері: қаржылық есеп  және қаржылық талдау. Басқару шешімдерін қабылдау 

үшін пайдаланушыларын қажетті анық ақпараттармен қамтамасыз етуі керек. 

Талдау – мәнділігі уақыт талабымен бекітілмеген бірден-бір жалпы 

басқару қызметі. Талдаудың қолдану облыстары көп, олардың бірі – 

шаруашылық субьектілерінің қаржылық қызметі. 

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің талдауы 

талдаушының мақсаты бағытталған қызметін көрсетеді, олар өткен кезеңде 

орын алған шаруашылық өмірінің фактілерінің негізделуі және факторлық 

түсінігі, белгілі сипаттама беруді. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың мәні, әдістері және 

мақсаты. Қаржылық  тұрақтылықты  бағалаудың қазіргі замандағы теориялық 

бағыттары. Қаржылық тұрақтылықты бағалаудың әлемдік тәжірибесі. 

Қаржылық жағдайдың мәні. Қаржылық жағдайды талдаудың мақсаты. 

Қаржылық жағдайды талдаудың ақпараттық негіздері. 

Қаржылық талдаудың ұғымы, оның мазмұны. Талдаудың қалыптасуы мен 

дамуының тарихи аспектілері. Қаржылық талдаудың міндеттері. Талдау 

түрлері. Қаржылық есеп талдауының шетелдік тәжірибесі. 

http://www.salyk.kz/
http://www.kazfin.kz/
http://www.egov.kz/


Қаржылық талдаудың негіздері. Кәсіпорын қызметінің тиімділігін 

(рентабельділігін, табыстылығын, пайдалылығын) талдау. Кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын талдау. 

Қаржылық талдау әдісінің мәні. Қаржылық есепті талдаудың әдістері мен 

тәсілдерінің классификациясы. Көлбеу бағыттағы талдау. Тік бағыттағы талдау. 

Трендтік талдау. Салыстырмалы талдау. Факторлық талдау. Қаржы 

коэффициенттерінің әдісі. 

Кәсіпорынның меншікті айналым қаражаттарының жеткіліктілігін және 

қозғалысын талдау. Кәсіпорынның кредиторлық қарызының қозғалысын 

талдау. Кәсіпорынның айналым қаражаттардың айналымдылығын талдау. 

Кәсіпорын активтерінің құрамы. Ұзақ мерзімді активтердің құрамы  және 

оларды талдау. Ағымдағы активтердің құрамы және оларды талдау. 

Кәсіпорынның дебиторлық қарызының қозғалысын талдау. 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін, несиені қайтару қабілеттілігін және 

балансының өтімділігін талдау. Несие алушылардың несиені қайтару 

қабілеттілігін талдаудың классикалық (дәстүрлі) әдісі. 

Жиынтық капиталдың құрамы мен құрылымы. Тәуелсіздік, тәуелділік 

қаржыландыру , меншікті  және қарыз капиталының арақатынасы. 

Кәсіпорын капиталын пайдаланудың тиімділігін талдау. 

Кәсіпорындардың негізгі қорларын пайдаланудың тиімділігін талдау. 

Кәсіпорындағы еңбек өнімділігін талдау. 

Баланс өтімділігінің ұғымы. Активтерді олардың өтімділігі бойынша 

топтастыру. Өтімді қаражаттарының қолда болуына әсер ететін факторлар. 

Бағалы қағаздарды шығарушы эмитент кәсіпорынның қаржылық 

тұрғыдан сенімділігін талдау. Бағалы қағаздардың табысы  мен  табыстылығын 

талдау. 

Шаруашылық субьектінің төлем қабілеттілігі түсінігі.  Ағымдағы және 

болашақ төлем қабілеттілігі. 

Коммерциялық банктердегі экономикалық және қаржылық талдаудың 

мәні және маңызы. Банк қызметін талдаудың ақпараттық тұрғыдан қамтамасыз 

етілуі. Банктің балансын талдау және оқудың әдістемесі. 

Несие беру шарттарын талдау. Несие  беру обьектілері және түрлері.   

Банк балансын құрудың схемасы (тәртібі). Банк балансын талдаудың 

негізі бағыттары. Банктің қаржылық жағдайын талдаудың кезеңдері 

(сатылары). 

Табыстылықтың абсолютті көрсеткіштерін талдау.Маржиналды табысты 

талдау. 

Банк балансын экономикалық-қаржылық тұрғыдан талдау әдістері. 

Экономикалық-қаржылық талдаудың түрлері. Банктің меншікті капиталын 

талдау. 

Іскерлік белсенділік және іскерлік белсенділіктің көрсеткіштерін талдау. 

Кәсіпорын қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін талдау. 

Коммерциялық банктердің меншікті қаражаттарын талдау. Банктің таза 

меншікті қаражаттарының (нетто) мөлшерін анықтау. Банк міндеттемелерін 

талдау. 



Кәсіпорынның нарықтық белсенділігін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер. 

Акцияға түскен табыс.Акциялардың құндылығы. 

Сырттан тартылған нетто-қаражаттар мен қарызға алынған нетто-

қаражаттарының мөлшері. Банкаралық несиелердің тиімділігін талдау. Банк 

балансының пассивті шоттарын кешенді түрде талдау және тиімді несиелік 

ресурстар көлемін анықтау. 

Банкроттық  және оның пайда болу себептері. Қаржылық көрсеткіштерді 

болжаудың амалдары және әдістері. Америка экономисі Альтман  ұсынған 

банкрот болу ықтималдығын бағалаудың моделі. 

Банк балансының активтерін талдау. Несиелік операциялардың 

құрылымын талдау. Несиелік операциялардың түрлерін талдау. 

Кәсіпкерлік тәуеклділіктің мәні және оның жіктелуі. 

Банктік несиелеудің проценттік мөлшерлемесін талдау. Банк балансының 

өтімділігін талдау. Коммерциялық банктердің сенімділігінің рейтингісін құру 

әдістемесі. 

Экономика дамуындағы  инвестициялардың ролі және оның жіктелуі. 

Инвестициялық жобаның тиімділігін бағалау қағидалары және әдістері. 

Кәсіпорынның ақшалай ресурстарының ұғымы және олардың құрамы. 

Операциялық, қаржылық және инвестициялық істерден келген ақшалай 

қаражаттардың кіруі мен жұмсалуы. Ақшалай қаражат жылжуын тура және 

жанама талдау. 

Баланс активтерінің құрамы мен құрастырылу көздерінің    динамикасын 

талдау. Кәсіпорынның төлем және несиеге қабілеттілігін талдау. Кәсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етудегі проблемалар. 

Шаруашылық субъектілерінің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету 

жолдары. Кәсіпорындар жұмысының тұрақтылығын қамтамасыз етудегі   

нарықтың рөлі. Инвестициялық    жобаның     негізінде    қаржылық   

тұрақтылықты арттыру тәсілі. 

Тәуекелдік ұғымы. Тәуекелдік түрлері (өнеркәсіптік, коммерциялық, 

қаржылық, жүйелік, жүйесіз және т.б.). Тәуекелдіктің негізгі салалары. 

Тәуекелдікті санды талдау. Тәуекелдікті сапалы талдауды өткізу ерекшеліктері. 

Банкроттықтың мәні. Кәсіпорын дәрменсіздігінің себептері: объективтік 

және субъективтік. Банкроттық жағдайды реттеудің құқықтық механизмі және 

оның негізгі элементтері. Қаржылық жағдайды болжау. Кредит қабілетінің 

индексі. Банкроттықты болжаудың көпфакторлық модельдері. Банкроттықтың 

формальды және формальды емес белгілерінің жүйесі. Төлем қабілетін болжау. 

Қаржы ағымын талдау. Банкроттық тәуекелдігінің диагностикасы және 

кәсіпорынның қаржылай жақсарту жолдары. 
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3.Банк ісі 

«Банк ісі» пәнін оқытудың  мақсаты қызмет көрсету саласындағы банктiк 

индустрия туралы толық кешендi түрдегi ақпаратпен таныстыру, яғни банк 

қызметiн өркениеттi деңгейде атқара алатын, кәсiпкерлiгi жоғары маман болу 

үшiн қажеттi банк iсiн ұйымдастыру жөнiндегі ғылыми және тәжірибелік 

бiлiмдер негiзiн беру болып табылады.  

«Банк ісі» пәнінің негізгі міндеттері: халық шаруашылығының барлық 

салаларында нақты тұжырымды мемлекеттік талапқа сай есептеу жұмысын 

жүргізуді; банк операцияларын басқару, Қазақстан Республикасында 

коммерциялық банкті құру, оның қызметтерін ұйымдастыру және басқару 

құрылымы жайлы, банктік операциялардың түрлері және олардың қызмет етуі 

және оларды басқару бойынша мағлұмат беру болып  табылады. 

Нарықты экономика жағдайында коммерциялық банктер өз клиенттеріне 

әр түрлі қызметтер көрсететін ерекше кәсіпорын. Қазіргі кезде банктердің 

клиенттерге ақылы негізде көрсететін қызметтерін жүзеге асыруға байланысты 

жүргізетін операцияларының дәстүрлі және нарық талабына сай жаңадан пайда 

http://www.kase.kz/


болған дәстүрлі емес түрлерінің көбеюі. Осы мәселенің ғылыми тұрғыдағы 

түсінігі.  

Коммерциялық банктер – коммерциямен айналысатын ерекше кәсіпорын. 

Қазақстан Республикасында коммерциялық банкердің классификациясы: 

меншіктің формасына байланысты, банк капиталына иелік етуге байланысты 

(отанық, шет елдік, аралас банктер), орналасқан территриясына байланысты, 

құқықтық-ұйымдастырушылық формасына байланысты (жарна пұл негізінде, 

серіктестік формада, акционерлік қоғам формасында), операцияларды жүргізу 

дербестігіне байланысты (еншілес банктер, өкілетті банктер, корсорциумдық 

банктер, дербес банктер), қызмет көрсету ауқымына байланысты, маманданған 

банктер, салалық банктер, аймақтық банктер, синдикат банктер, банктік 

холдингтер. Қазақстанда банк холдингтердің қызметтерін реттеу.   

Қазақстан Республикасында банкті ашуға рұқсат және лицензия беруші 

ресми орган – Қазақстан Республикасы қаржы нарығы мен қаржылық 

ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалау агенттігі (Қаржылық қадағалау 

агенттігі). Қаржылық қадағалау агенттігі – ҚҚА – ресми бақылау және 

қадағалау органы. Банкті ашуға рұқсат алу үшін ҚҚА-ға міндетті тұрде табыс 

етілетін құжаттарды көрсету. Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың банкті 

ашуға рұқсат сұрап жазған өтініші, құрылтайшылар құжаттары, 

құрылтайшылардың (акционерлердің) қаржылық жағдайын және мәртебесін 

растайтын ресми мәліметтер, бухгалтерлік және статистикалық есеп беру 

формалары, банкті басқарушы лауазымды орындарға талапкер азаматтардың 

кәсіби мамандығы мен білім деңгейі және банк жүйесіндегі еңбек стажы, 

тәжірибесі туралы мәліметтер.  

Қазақстан территориясында резидент емес тұлғалардың қатысуымен 

банктерді құруға рұқсат беру үшін тарапынан қосымша қойылатын талаптар. 

Мемлекеттік тіркеу және банктің заңды тұлға ретіндегі мәртебесінің 

рәсімделіну тәртібі. ҚҚА банктік операциялармен айналысуға лицензия беру 

үшін ҚҚА талап ететін құжаттар.  

Банктің пассивтік операциялары негізінде қалыптасқан және барлық 

активтік операцмялар бойынша банк өтімділігін қамтамасыз ету және пайда 

табу мақсатында орналастыруға бағытталатын банктің меншікті және 

тартылған қаражаттарының жиынтығы банктік ресурстар болып 

табылады.  Банк ресурстарының құрылымына мыналар жатады: Банктің 

меншікті капиталы; Банктің заемдік және тартылған қаражаттар. 

 Банк русурстарының құрамындағы меншікті капитал үлесі тартылған 

қаражаттарға қарағанда өте төмен болғандықтан барлық қаражаттарға деген 

қажеттілігінің 10% жуық бөлігі өтелсе, ал қалған бөлігі тартылған 

қаражаттардың үлесіне тиеді.Коммерциялық банктердің меншікті капиталының 

рөлі мен шамасы, басқа қызметпен айналысатын кәсіпорындар және ұйымдарға 

қарағанда өзіндік ерекшеліктерге ие. 

Банктің меншікті капиталы банктің тұрақтылығын қамтамасыз етуде 

маңызды. Банктің бастапқы құрылуы барысында меншікті капитал көмегімен 

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

жалақыға жұмсалатын және тағы басқа шығындар жабылады. Себебі, меншікті 



капиталсыз банктің қызметін бастау мүмкін емес. Осы меншікті капиталдың 

есебінен банкте қажетті резервтер құрылады. Сонымен қатар, банктің меншікті 

капиталы ұзақ мерзімді активтерге жұмсалымдардың басты көзі. 

«Депозиттер», «депозиттік операциялар», «депозиттік портфель» туралы 

түсінік, депозиттік портфельді қалыптастырудың және басқарудың 

проблемалары. Депозиттік портфель депозиттік операциялардың нақты 

нәтижесі және оларды ұйымдастырудың негізгі принциптері. Депозиттік 

операциялар – сырттан қаражат жинаудың негізгі әдісі және пассивтік 

операциялардың басты бағыты. Депозиттік операциялардың субъектілері мен 

объектілері. Депозиттердің банк ресурстарын құрау көздеріндегі алатын орны. 

Депозиттердің түрлері және оларға белгіленетін проценттік ставкалар. 

Депозиттерді мерщіміне, есеп шоттарға және субъектілеріне байланысты 

топтау. Заңды және жеке тұлғалардың депозиттері, «лоро» есеп шоттары.  

Депозиттерді топқа бөлудің шетелдік тәжірибесі. Қазақстандық 

коммерциялық банктер кеңінен қолданып жүрген депозиттің түрлері. 

Депозиттік опреацияларды тиімді ұйымдастырудағы депозиттік саясаттың рөлі, 

депозиттік саясат туралы түсінік, оны қалыптастырудың және жүзеге асырудың 

макро және микро экономикалық факторлары. Депозиттік саясат және 

депозиттік нарық, оның атрибуттары, депозиттік саясаттың мақсаты, депозиттік 

портфельді диверсификациялау. Депозиттік портфельдің құрамы мен 

құрылымына ықпал ететін факторлар, депозиттік портфельдің, банктердің 

депозиттік базасының және тиімді депозиттік саясаттың өзара байланысы.  

Коммерциялық банк қызметтеріндегі банкаралық несиелеудің рөлі. 

Қазақстан Республикасындағы банкаралық несие нарығының қалыптасуы және 

оның ұйымдастырылуы формлары мен субъектілері; Орталық клирингтік 

палата, банкаралық несиенің коммерциялық банктердің қысқа мерзімді 

өтімділігін реттеудегі маңызы. Банкаралық несие ресурстары бойынша 

проценттік ставкалардың қалыптасу тәртібі және олардың мөлшеріне Ұлттық 

банктің қайта қаржыландыру ставкасының ықпалы.  

Банкаралық несие нарығына қатысудың алғы шарттары және брокерлік 

қызмет. Банкаралық несиелік нарықтың институционалдық негіздері мен 

несиені қамтамасыз ету инструменттері. Банкаралық несие нарығының оғн 

қатысушы коммерциялық банктер үшін тиімділігі және қолайлы жақтары. 

Банкаралық несие нарығын ұйымдастырудың алғы шарттары мен негізгі 

факторлары. Банкаралық несие нарығында  несие ресурстарымен сауда-саттық 

жасау ережесі.  

Банк активтерінің құрамы және құрылымы, оларды өтімділік дәрежесіне 

қарай топтастыру, орналастыру саясаты. Табыс әкелетін және табыс әкелмейтін 

активтер, олардың ара салмағын үнемі реттеп отыру қажеттілігі. Бірінші реттегі 

резервтік активтер, екінші реттегі резервтік активтер. Инвестициялық 

портфель, инвестициялық портфельді диверсификациялау: эмитенттердің 

қаржылық жағдайы мен сенімділігіне байланысты, бағалы қағаздар әкелетін 

дивидендтің мөлшеріне байланысты, сұраныс пен ұсыныстың нәтижесінде 

нарықтық жағдайда қалыптасатын проценттік ставкамен анықталатын бағалы 



қағаздардың бағасына байланысты, эмитенттердің географиялық мекен-жайына 

байланысты.  

Банктің операцияларының ерекшеліктері және оларды жүргізудің алғы 

шарттары. Несиелік операциялар – активтік операциялардың ең негізгі бағыты 

және коммерциялық банктердің қызметтеріндегі бсты табыс көзі.  

Несиелік портфельді басқарудың негізгі кезеңдері:  

1. жекелеген клиенттерге берілген несиенің сапасын бағалаудың 

критерийлері – мақсаты, несиенің түрі, мөлшері, мерзімі, клиенттің несиелік 

қабілеті, меншіктің қай формасына және экономиканың қай саласына 

жататындығы, несиенің уақытында қайтарылуын қамсыздандыру дәрежесі; 

2. берілген несиені проценттік тәуекелдеріне қарай топтау; 

3. несиелік портфельдің сапасына қарай құрылымын анықтау; 

4. несиелік портфельдің құрылымының және құрамының өзгеруіне ықпал 

ететін факторларға талдау жасау; 

5. несиелік тәуекелдер нәтижесінде орын алатын шығындарды өтеу үшін 

резервтер құрау.  

Несиелік портфельді басқарудың құрамдас бөлігі – несиелік тәуекелдерді 

басқару. Коммерциялық банктердің несиелік портфельдің құрамындағы 

клиентке берілген қарыздың жалпы сомасын тәуекелділік дәрежесіне қарай 

топтауы: стандарттық несие, күдікті несие, үмітсіз және проблемалы несие. 

Бұлар бойынша резервтер (провизия) құрау тәртібі, несиелік портфельдің 

сапасын сипаттайтын коэффициенттер. Несиелік тәуекел туралы түсінік және 

оны басқарудың тәсілдері. Несиелік тәуекелдердің түрлері: негізгі қарызды 

қайтара алмау тәуекелі; проценттік соманы төлей алмау тәуекелі; кепілдеме 

тәуекелі; несиені ұтымды және табысты пайдалана алмау тәуекелі. Несиелік 

портфельдің диверсификациясы және несиелік портфельдің сапасының 

көрсеткіштері: орташа несиелік тәуекел дәрежесі, несиелік портфельдің табыс 

деңгейінің көрсеткіші, резервтің (провизия) шығындарды жабуға 

жеткіліктілігінің көрсеткіштері.  

Коммерциялық банктердің инвестициялық портфелі туралы түсінік. 

Олардың инвестициялық портфельді қалыптастырудағы мақсаты: проценттік 

табыс табу, капиталдың мөлшерін сақтау, меншікті капиталды және сырттан 

тартылған қаражаттарды табыс әкелетін бағалы қағаздар бойынша орналастыра 

отырып, активтер портфелінің өтімділігін қамтамасыз ету. Инвестициялық 

тәуекелдер және оларды басқару, банктердің инвестициялық портфелінің 

диверсификациясы, банктер инвестиция жұмсайтын бағалы қағаздардың 

түрлері, олар бойынша табыс мөлшерін есептеу тәсілдері, инвестициялық 

портфельдің типтері, инвестициялық портфельді басқарудың Г.Марковиц 

ұсынған әдісі, қор индексі Доу Джонс.  

Қазақстанда екінші деңгейдегі банктердің инвестициялық 

компаниялардың, институционалдық инвесторлардың капиталын 

қалыптастыруға қатысу және олардың бағалы қағаздарына инвестиция жұмсау 

тәртібі. Коммерциялық банктердің эмитент ретіндегі және делдал ретіндегі 

операциялары.  



Есеп айырысу формалары және есеп айырысу инструменттері. Есеп 

айырысу операцияларын классификациялау критерийлері. Есеп айрысудың 

әдістері мен тәсілдері. Банк пен клиент арасында есеп айырысу операциялрын 

есеп шоттар бойынша жүргізудің шарты. Коммерциялық банктердің қолма-қол 

ақшалармен клиенттерге қызметі. Банкаралық есеп айырысу (клиринг). 

Қазақстан Республикасында есеп айырысуды ұйымдастырудың құқықтық 

және нормативтік негіздері. «Төлемдер және ақша аудару туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы. Төлем құжаттарын есепке алу және «картотека 2». 

Төлем құжаттарының үйлестірілген үлгісі. Банкаралық корреспонденттік 

қатынастардың төлем айналымын ұйымдастырудағы рөлі, төлем жүйесі, оның 

ұйымдастырылу формалары, халықаралық стандарт. Вексельдер бойынша есеп 

айырысу операциялары: инкассаға қабылдау, домициляцияланған вексельдер 

бойынша аваль және акцепт беру. Орталық клирингалық палата және 

банктердің төлемдерді жүргізуі. Кассалық қызметі электрондық жүйеге көшіру, 

электрондық төлемдер және электрондық карточкалар, банкоматтар.  

Валюталық операцияларды жүргізуге құқығы бар б/р өкілетті деп 

аталады. Валюталық нарықты барлық ролін анықтайтын негізгі факторлар 

банктің үлкендігі, репутациясы, филмал мен бөлімдердің шетелдік 

бөлімшесінің даму деңгейі, жүргізілетін халықаралық төмендердің көлемі 

болып табылады.Сонымен қатар мерзімді кіргізілетін валюталық шектеулердің, 

банк және оның валюталық саясаты орналасқан орынның телефонды және 

телексті байланысының жағдайы үлкен роль атұқарады. Оның негізгі 

міндеттемелері:  ҚР территориясында валюталық операция субъектінің құқығы 

мен міндеттемелерін, валюталық бұзұдың жауапкершілігін анықтайтын 

нормативті құқықтық актілерін дамыту; Валюталық заңды сақтауды 

бақылау(валюталық бақылау). Валюталық нарықтық жағдайын, істелген 

валюталық операциялардың көлемі мен структурасы Валюталық реттеу есебін 

шешу үшін ҚР ҰБ келесі әдістерді пайдаланады:  Валюталық операциялардың 

субъектілері мен объектілердің, валюталық операциялардың субъектілердің 

құқықтарының және міндеттерінің, валюталық құндылығымен пайдалану 

ережелерінің орнатылуының анықтауын көздейтін валюталық операцияларды 

жүргізу тәртібін орнату.  

Банктік менеджмент туралы түсінік – оның жалпы мағынада және жеке 

мағынада алып қарағандағы мазмұны: 

- банктік бизнестің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында жүргізілетін 

іс-әрекеттерді ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің және оларды іске 

асыру құралдарының ғылыми дәлелденген жүйесі; 

- белгілі бір басқару шешімдерін пайдалана отырып, алға қойылған 

мақсатқа жету үшін атқарылатын ұйымдастыру қызметтері. Банктік 

менеджменттің ерекшеліктері, негізгі бағыттары, мақсаты, сандық және 

сапалық көрсеткіштері. Банктің экономикалық саясаты. Басшылық типтері: 

жеке басшылық – автократиялық, диктаторлық, монархиялық стильдер, 

демократиялық басшылықтың либералдық типі. Еңбек мотивациясы, банк 

мекемелеріне қолайлы басшылық типі, материалдық ынталандыру және 



тәртіпті талап ету әдістері. Корпоративтік рух және жүлдегерлік сезім: қарама-

қарсы қайшылығы және банк секторындағы зияны.  

Банкті басқару сапасына байланысты банктік менеджменттің негізгі 

типтері: техникалық менеджмент, косметикалық менеджмент (банкті басқару 

ісіндегі көз бояушылық), жанталас басқару. Банкті дұрыс басқара алмаудың 

негізгі факторлары және оларды топтау.  

Банктік маркетингтің мазмұны және мәні, банктік менеджменттің 

функциясы. Банктік маркетингтің принциптері және мақсаты, банктегі 

маркетингалық қызметтің негізгі бағыттары, жалпы мазмұны, банктік 

маркетингтің бес концепциясы: бағаны тұтынушылардың сұранысына бейімдеп 

белгілеу, қызметтер түрлерінің сапасы жоғары болу, коммерциялық қимыл іс-

әрекеттерді қарқынды жүргізу, сұранысты тиімді тәсілдерменқанағаттандыру, 

әлеуметтік-этикалық концепция. Банктік қызметтердің ерекшелігі. Банктің 

іштей мүмкіндіктерін талдау. Маркетингалық ақпараттар жүйесі, банк 

қызметтерінің көтерме және бөлшек сауда нарығы. Маркетингалық жоспарлау 

жүйесі. Банк қызметтері нарығын сегменттеу.  

Өсірілген пайыздардың көлемі – бұл нақты кіріс пен шығыс емес, ол 

кірісті алудағы құқық. Өсірілген пайыздық кірістерді талдау кезінде несиелер 

бойынша пайыздар қосылатынын анықтау керек.Банктің пайыздық кірістерін 

талдау бізге олардың қандай факторлар негізінде алынатының білуге мүмкіндік 

береді. Осы факторлар келесілер: берілген несиелердің бағаларының өзгерісі, 

құралдардың қолданылуы.Осы көрсеткіштердің өмуі банк кірістерінің өсуіне оң 

әсер етеді. 

 Негізінен «банк өтімділігі» мағынасын түсіндіруде, жалпы алғанда, 

көзқарастардың негізгі екі бағыттылығын айта кету керек. Заманауи 

әдебиеттерде, кейбір авторлар банк өтімділігінің мәні әр түрлі міндеттемелерді 

уақытылы және толық өтеу мүмкіндігінде десе, енді бірі - міндеттемелерді 

уақытылы және толық өтеуге қажетті өтімді активтерге ие болу мүмкіндігінде 

дейді.Бірақ,екі жағдайда да банк өтімділігін оның төлем қабілеттігіне, яғни өз 

міндеттемелерін уақытылы және толық орындауға міндетеледі. Оның мәні банк 

активтері мен пассивтерінің өзара байланысты қозғалысымен және олардың 

міндеттемелердің анықталған мерзімі мен оларды жабу көздері арасында 

үйлесімділікті қамтамасыз ететіндей жоғары сапалы болуымен анықталады. 

Егер коммерциялық банктің борыштық және қаржылық міндеттемелерді 

уақытында орындау үшін қолма-қол ақшалай қаражаттар мен басқа да өтімді 

активтері болып, сонымен қатар басқа көздерден қаражаттарды тез арада 

жұмылдыру мүмкіндігі жеткілікті болса, онда бұл өтімді банк болып табылады. 

Банктік қадағалауды ұйымдастырудың принциптері және банктік 

қадағалауды жүзеге асырудың құқықтық, нормативтік негіздері. Банктік 

қадағалаудың мақсаты: салымшылардың, клиенттердің, банк кредиторларының 

экономикалық мүдделерін қорғау. Банк операцияларын лицензиялау тәртібін 

бұзбау. Құрылтайшылар құжаттарының дұрыстығы және банктің жарғы 

капиталын құраудың заңға сәйкес келуі. Коммерциялық банктердің 

пруденциалдық нормативтерді орындау тәртібі және есеп шоттарды ашу мен 

олар бойынша операцияларды жүргізудің заңдылығы.  
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