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1. Пәннің  сипаттамасы 

 

            Кәсіби және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды жүзеге 

асыруда, жоғарғы оқу орындарында оқу үшін мемлекеттің 

инвестициялық стратегиясы пәні маңызды  болып табылады.   

 «Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқару» пәнін 

оқытудың мақсаты  Қазақстан экономикасының қазіргі жағдайы, бір 

жағынан, экономикалық реформалардың айтарлықтай оңды қадамдары 

жасалғанымен, ал екіншіден, трансформация нәтижесінде туындайтын 

мәселелерді шешу барлық ішкі ресурстардың ғана емес, сондай-ақ 

экономикаға инвестициялаудың сыртқы көздерінің шоғырлануын 

талап етуі болып табылады. 

 Міндеттері: 

- республика экономикасының қазіргі таңдағы жағдайы мен ішкі және 

сыртқы инвестициялық ресурстарды пайдаланудың негізгі бағыттарын 

талдай білу; 

- салалық және аймақтық инвестициялық бағдарламалардың 

стратегиялық аспектісін өңдеп, негіздеу; 

- ішкі инвестициялық ресурстардың тиімді пайдаланылуын қамтамасыз 

етіп, шетелдік инвестицияларды тарту қағидаларын негіздеу; 

- тартымды инвестициялық жобаларды таңдау мақсатында 

инвестициялық нарыққа сипаттама беру. 

Пререквизиттер: Экономикалық теория, Макроэкономика, 

Статистика, Экономиканы мемлекеттік реттеу, Экономикалық саясат 

Постреквизиттер: Инновациялық іс-әрекетті мемлекеттік 

реттеу, Аймақтық экономика және басқару  

              Оқу нәтижелері: 

 А. Жалпы әлемдік тәжірибе нарықтық қатынастардың дамыған 

жағдайына  көшуі сапалы жаңа инвестициялық стратегияның 

болуымен қамтамасыз етілетінін көрсетеді. Бүгінгі күні, республика 

экономикасының тұрақты дамуының қажетті шарты меншік 

инвестициялық ресурстарды пайдалануға негізделген жоғарғы 

инвестициялық белсенділік болып табылады. 

 В. Мемлекеттік инвестициялауды қалыптастырудың негізіне 

экономика мен аймақтардың жекелеген салаларын дамытудың 

бағдарламалары мен стратегиялық жоспарлары жасалуы керек. 

Сондықтан мемлекеттің инвестициялық стратегиясы негізделуінің 

барлық кешені экономиканың орталық және жергілікті басқару 

органдарының көкейінде болуы керек.  
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С. Ішкі және шетел инвестицияларын тарту және тиімді 

пайдалану жолдары мен әдістерін, инвестициялық ағындарды басқару 

ерекшеліктерінің теориялық және практикалық талқылау қажет. 

           Д. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы қалыптасуының 

стратегиясы мен тактикасы, оның экономикалық негізін, тікелей 

инвестицияларды муниципалды қолдау мәселелерін қарастыру керек. 

          Е. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқару курсы 

бойынша жеткілікті білім алған болашақ мамандар өзінің тәжірибелік 

қызметінде, ҚР Үкіметінің инвестициялық саясаты, инвестициялық 

стратегияның негізгі мақсаттары мен мәселелері, сондай-ақ 2019 жылға 

дейінгі индустриалды-инновацилық стратегиясы және дербес жұмыс 

істеу қабілеттілігін жоғарлатуы керек. 

        «Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқару»   пәнінің 

әдіснамасы  пәннің теориялық базасы отандық және шетелдік 

ғалымдардың мемлекеттің инвестициялық стратегиясы төңірегіндегі  

еңбектері бойынша анықталады. Осыған байланысты оқу үдерісінде 

мәселелік әдістер, видео-әдістер, тесттер, жоба әдістері, бақылау 

әдістерін қолданған жөн. 

 

                                                                                        

2. Пән бағдарламасы 

 

    2.1- кесте. Сабақтардың түрлері бойынша  сағаттардың  бөлінуі  

№ Тақырыптар атауы 

Сағаттар 

Дәріс  Семи

нар 

СӨЖ  СОӨЖ 

1-модуль. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы және 

мемлекет меншік иесі ретінде 

1 Инвестициялық 

үдерістерді мемлекеттік 

басқарудың теориялық- 

әдістемелік негіздері   

1 2 7 1 

2 Экономикалық 

категория ретінде 

әлеуметтік 

инвестицияның мәні 

1 1 1 1 

3 Қазақстандағы 

инвестициялық 

қызметтің құқықтық 

негіздері 

1 2 8 2 
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4 Мемлекет инвестор және 

меншік иесі ретінде 

1 3 8 2 

2-модуль. Бизнестің  даму  стратегиясы және даму 

институттары 

5 Кіші бизнестің даму 

стратегиясы 

1 2 8 1 

6 Индустриалды 

инновациялық 

стратегияның дамуы 

1 4 8 2 

7 Даму институттары 1 4 7 1 

3-модуль. Тікелей ,  шетел инвестицияларын тарту қағидалары 

және инвестициялық стратегияның әлеуметті экономикалық 

ролі 

8 Тікелей 

инвестицияларды 

мемлекеттік және 

муниципалды қолдау 

2 3 7 2 

9 Шетелдік 

инвестицияларды 

тартудың қағидалары, 

формалары мен негізгі 

бағыттары 

2 3 7 2 

10 Кәсіпорын 

дамуыныңдағы 

инвестициялық 

стратегияның ролі, оны 

өңдеудің қағидалары 

мен ілеспелілігі 

2 3 7 1 

11 Инвестициялық 

үдерістерді мемлекеттік 

басқарудың әлеуметті 

экономикалық ролі 

2 3 7 1 

БАРЛЫҒЫ 15 30 75 15 
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3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау 

саясаты мен тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларларды орындау және 

тапсыру  кестесі 

Бақылау 

 түрі 

Тақырып 

нөмірі 

Тапсырмаларлар тізбесі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдағы 

бақылау 

1  Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Мақаланы талқылап 

келу Тақырып 

бойынша глоссарий 

құру 

Баяндама дайындау 

1-ші  апта 

 

 2  Тақырып  Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндама дайындау 

Мақаланы талдап келу  

 

 

2-ші  апта 

 3 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндама дайындау 

Мақаланы талдап келу  

3-ші апта 

 3 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру 

Баяндама дайындау 

Мақаланы талдап келу 

4-ші апта 

 4 Тақырып  Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Мультимедиялық 

таныстырылым 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

Мақаланы талқылап 

келу 

5-ші апта 
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 4 Тақырып  Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Мультимедиялық 

таныстырылым 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

Мақаланы талқылап 

келу 

6-шы апта 

 5Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

Тақырып бойынша 

глоссарий құру. 

Бағдарламаны 

талқылау: 

-Қазақстан 

республикасының 

2015-2019 жылдарға 

арналған  мемлекеттік 

индустриалды-

инновациялық даму 

бағдарламасы ; 

-Қазақстан 

Республикасының 

Президенті  

Н.Ә.Назарбаевтың 

«Жаңа кезең – жаңа 

экономика» атты 

мақаласын қарастырып 

келу 

7-ші апта 

 6 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

«Самұрық-Қазына» 

ҰӘҚ» АҚ бағдарламас

ын қарастырып келу; 

«KEGOC» АҚ, веб-

сайт www.kegoc.kz 

бағдарламасын 

қарастыру; 

«Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ, веб-

сайт www.damu.kz бағд

8 –ші апта 

http://www.kegoc.kz/
http://www.damu.kz/
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арламасын қарастыру. 

 

 

 

Аралық 

бақылау 

Р1 

1-6- 

тақырыптар 

Коллоквиум 8 - ші  апта 

 6 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

«Самұрық-Қазына» 

ҰӘҚ» АҚ бағдарламас

ын қарастырып келу; 

«KEGOC» АҚ, веб-

сайт www.kegoc.kz 

бағдарламасын 

қарастыру; 

«Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ, веб-

сайт www.damu.kz бағд

арламасын қарастыру. 

9-шы апта 

 7 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

Мақаланы талқылап 

келу  

 

10-шы апта 

 8 Тақырып  Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Баяндама дайындау. 

Сұрақтарға жауап беру. 

Мультимедиялық 

таныстырылым. 

11-ші апта 

 8 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу 

Баяндама дайындау 

Сұрақтарға жауап беру 

Мультимедиялық 

таныстырылым 

 

12-ші апта 

 9 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

13-ші апта 

http://www.kegoc.kz/
http://www.damu.kz/
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Баяндама дайындау. 

Сұрақтарға жауап беру. 

Тест сұрақтарына 

жауап беру. 

 9 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

Баяндама дайындау. 

Сұрақтарға жауап беру. 

Тест сұрақтарына 

жауап беру. 

14-ші апта 

 10 Тақырып Өзіндік жазба 

жұмыстарын жазу. 

Сұрақтарға жауап беру. 

Баяндама дайындау. 

Мультимедиялық 

таныстырылым 

15-ші апта 

Аралық 

бақылау Р2 

6-10- 

тақырыптар 

Коллоквиум  

 

15 -ші апта 

 

Қорытынды 

 бақылау 

1-10- 

тақырыптар 

Емтихан Кесте 

бойынша 

 

3.2   Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары   

Бақылау 

типі 

Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері ** 

 Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін 

материалды пайдалану, 

сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми 

және арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; 

бірегейлік (80%-дан кем емес), 4-

6 бет. 

 Кейсті талдау 

және шешу 

Материалды баяндау логикасы, 

кәсіби терминологияны еркін 

меңгеру; өзіндік 

пайымдауларының негізділігі; 

теориялық сұрақтарға 

жауаптардың анықтығы, 

толықтығы, дұрыстығы; 

теорияның тәжірибемен 

байланысын ұйымдастыру 
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 Глоссарий (сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша 

кем дегенде 30 термин 

 

 Мультимедиялық  

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес 

компьютердің барлық 

мүмкіндіктерін пайдалану, 

дизайн, аудио және 

бейнефайлдар. Анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде 

аудиторияда жеткізіп айта білу; 

тақырып бойынша 6 слайдтан 

көп емес. 

 

Аралық Коллоквиум Аралық бақылау сұрақтарының 

тізбесінен 10 сұраққа блиц-жауап 

 

Қорытын

ды 

Емтихан  

 

Мысалы: 30 жабық тестілік 

сұрақтар (бір дұрыс нұсқасымен). 

Жауап беру уақыты – 50 минут. 

 

 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері    

 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша 

білімгерлердің білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша 

пайызбен қойылады.                                                                                         

                                                                                               

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

Балдардың 

цифрлық 

эквиваленті 

Пайыздық 

қатынаста 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

А 4.0 95-100 Өте жақсы 

А- 3.67 90-94 

В+ 3.33 85-89 Жақсы 

B 3.0 80-84 

В- 2.67 75-79 

С+ 2.33 70-74 Қанағаттанарлық 

C 2.0 65-69 

С- 1.67 60-64 
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D+ 1.33 55-59 

D 1.0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

«А», «А-» («өте жақсы») – егер оқып білім алушы 

бағдарламадағы материалды терең және мықты меңгерсе, оны толық, 

сабақтастықпен, сауатты және қисынды айтып берсе, тапсырмаларның 

түрін өзгерткен кезде жауап беруге қиналмаса,  алдыға қойылған 

міндеттерді еркін жұзеге асыра алса, қабылданған шешімдерді дұрыс 

негіздесе, тәжірибелік жұмыстарды орындаудың жан жақты дағдылары 

мен тәсілдерін игерген болса, материалдарды қате жіберместен, 

өздігінен айта алып, қорытынды жасай алса; 

         «В+» «В», «В-» («жақсы») – егер оқып білім алушы материалды 

нақты білсе, сауатты түрде оның негізгі мәнін айтып бере алса, сұраққа 

жауап беру кезінде түбегейлі дәлсіздіктерге жол бермесе, теориялық 

ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік тапсырмаларларды 

орындау кезінде қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») – егер оқып 

білім алушы материалды ғана меңгерсе, дәлсіздіктерге жол берсе, 

жеткілікті түрде дұрыстап қисынмен айта алмаса, бағдарламалық 

материалды баяндау сабақтастығын бұзса және тәжірибелік 

тапсырмаларларды орындау кезінде қиналса;  

«F» («қанағаттанарлықсыз») – егер оқып білім алушы 

бағдарламалық материалдың маңызды бөлігін білмесе, түбегейлі 

қателіктерге жол берсе, тәжірибелік жұмыстарды үлкен қиындықпен 

орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

(А+) - тан (А-) - қа дейін, (В-) - тен (В+) - ке дейін, (D-) - тан 

(С+) - ке  дейін ауытқу амплитудасында бағаны  таңдау білімгердің 

жоғарыда баяндалған критерийлерге білімі мен біліктерінің 

дәрежесімен анықталады. 

 

 

 

3.3 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға 

рұқсат беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын 

қорытынды бағамен анықталады.  
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Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен аралық 

бақылаудың бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық 

(семинар) сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы бақылаудың орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай 

студент алған барлық ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық 

бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)
 
немесе

 
15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы 

уақытқа дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын  

коллоквиумдар, бақылау жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен 

жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және аралық бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 

50%-ға 50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін 

дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер 

бойынша олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының 

басталуына дейін тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылаулар 

бойынша үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 

60% және қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% 

құрайды, яғни қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

 

Қ 0,4Е0,6
2

РР 21
%  

мұнда:          Р1 – бірінші рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Р2 – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны; 

             Е – рейтинг бағасының  пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы 

орташа рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша 

алынған балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны 

дұрыс есептеу үшін білімгердің білімін аралық бақылауда (рейтингте) 

0-ден 100%-ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 

 

3.4 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, 

осы өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа 
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рейтингін енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің 

өтініштері апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне 

тапсырылады. Тіркеу бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды 

апелляциялық комиссия қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра 

комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс күні ішінде қарайды. Апелляцияның 

нәтижелері апелляция комиссиясының мүшелерімен ведомості мен 

хаттамаға жазылып, Деректер Базасына нәтижелерді енгізу үшін 

Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша жабылған 

ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және 

дәрістерде, семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларларды орындау және тапсыру 

кестелерін сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу 

(дәрістерге және семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларларын 

орындауға бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға 

дайындалып, толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру 

(медициналық анықтама, деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, 

сабақ кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және 

сабаққа іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру 

және/немесе мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері 

орын алған жағдайда, бағалар жойылады. 

 

 

1-МОДУЛЬ. ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСТЕРДІ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТ МЕНШІК ИЕСІ 

РЕТІНДЕ 

 

Тақырып 1. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік 

басқарудың теориялық- әдістемелік негіздері 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың 

түсінігі, оның мақсаты және міндеттері. 

2. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың түсінігі. 

3. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың 

қағидалары. 
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4. Мемлекеттің инвестициялық қызметінің негізгі бағыттары. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

Семинар сабақтарының жоспары  (2 сағат) 

1-сабақ 

1. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың түсінігі, 

оның мақсаты және міндеттері. 

2. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың түсінігі. 

3. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың 

міндеттері және қажеттілігі. 

4. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың 

қағидалары. 

                                         

2- сабақ 

1. Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқаруды жүзеге 

асырудағы механизмдері және жалпы тәсілдері. 

2. Мемлекеттің инвестициялық қызметтерінің жалпы бағыттары. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар. 

Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

     -  Инвестицияларды жіктеудің неғұрлым жалпы белгілері 

        - Қаражаттарды салу объектілері және инвестициялау кезеңдері    

бойынша инвестициялар 

        - Инвестицияларды материалдық салаға қатысу сипаты және меншік 

формалары бойынша жіктеу 

        - Аймақтық белгі бойынша инвестициялық ресурстар 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар.  

      Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

 - Инвестициялық үдерістерді мемлекеттік басқарудың түсінігі. 

- Мемлекеттің инвестициялық қызметтерінің жалпы бағыттары 

инвестициялық саясаты». 

       

Сұрақтар. 

1. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы түсінігі. 

2. Инвестициялық саясаттың мақсаты болып не табылады? 

3. Инвестициялық стратегия түсінігі. 

4. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясын құрастырғанда 

қандай министрліктер қатысады? 
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5. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясының қағидаттарына 

жататындар. 

6. Мемлекеттің инвестициялық қызметінің кілттік бағыттары 

болып табылатындар. 

 

Тапсырмаларларды орындау. 

1. Бос ұяшықты толтырыңыз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Төменде инвестициялардың түрлі типтері мен оларға қатысты 

анықтамалар келтірілген, солардың ішінен қандай анықтама қандай 

инвестиция типіне сәйкес келетінін стрелка арқылы көрсетіңіздер 

 

1. Жаңа өндірістердің алынуына, әрекет етуші өндірістерді жөндеу, 

өндіріс құралдарын 

2. Құнды қағаздарға салынатын инвестициялар 

3. Патенттерге, лицензияларға, ноу-хау, бағдарламалы өнімдерге 

салынатын инвестициялар:  

- Қоржынды инвестициялар 

- Венчурлы инвестициялар 

4. Адамзат капиталына салынатын материалды емес активтерге 

салынатын инвестициялар 

 

   Тест сұрақтарына жауап беру 

1.Кәсіпорынның инвестициялық іс-әрекетінің негізгі мәселелері. 
а) активтерді ұлғайту мақсатында және пайда алу мақсатында 

капитал салымын қамтамасыз ету; 
б) қаржылық ресурстарды басқару; 
в) түсім тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
г) өнімді өткізу жылдамдығын артыру. 

Инвестициялық 

стратегия 
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2. Жиналған инвестициялық құндылықтардың жиынтығы – бұл. 
а) аннуитет; 
б) бонус; 
в) портфель; 
г) венчур. 
3. Салымшыға тұрақты уақыт аралығында белгілі табыс әкелетін 

инвестициялар. 
а) венчурлы; 
б) тікелей; 
в) қоржындық; 
г) аннуитет. 
4. Іс-әрекеттері жоғары тәуекелмен байланысты жаңа 

кәсіпорындар акцияларына салымдар. 
а) ) венчурлы; 
б) тікелей; 
в) қоржындық; 
г) аннуитет. 
5. Кәсіпорынның негізгі қорын ұлғайтуға бағытталған салымдар. 
а) венчурлы; 
б) тікелей; 
в) қоржындық; 
г) аннуитет. 
д) барлық жауаптар дұрыс. 

 

         2 -ТАҚЫРЫП. Қазақстандағы инвестициялық қызметтің 

құқықтық негіздері 

                             Дәріс жоспары  (1сағат) 

1. Инвестициялық қызметтің құқықтық құжаттары және негізгі 

түсінігі. 

2. Инвесторлардың құқығын қорғау. 

3. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

Семинар сабақтарының жоспары  (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Инвестициялық қызметтің құқықтық құжаттары және негізгі 

түсінігі. 

2. Инвесторлардың құқығын қорғау. 

 

                                                  2 сабақ 

1. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау. 
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2. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы 

мен органдары 

3. Мемлекетаралық инвестициялық іс-әрекетті заңнамалық 

қамтамасыз ету 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар. 

Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- Инвестициялық қызметтің құқықтық құжаттары және негізгі 

түсінігі. 

- Инвесторлардың құқығын қорғау. 

- Инвестицияларды мемлекеттік қолдау. 

 

Баяндама тақырыптары:  

1. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы 

мен органдары; 

2. Инвесторлардың құқығын қорғау. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар.  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

1. ҚР аймақтарында инвестицияларды басқарудың заң базасы 

мен органдары; 

2. Инвесторлардың құқығын қорғау. 

          

 Жаттығуларды орындау. 

1.  Ойланып көр. 

- Егер Сіз үшін инвестициялық іс-әрекет объектісі құрылса, онда 

сіз аталмыш инвестициялық процеске қандай тұлға ретінде қатысасыз? 

(тапсырыс беруші, инвестор, пайдаланушы, мердігер, жобалаушы). 

- Егер Сізге инвестор инвестициялық жобаларды жүзеге асыру 

өкілеттігін берсе, онда сіз аталмыш инвестициялық процеске қандай 

тұлға ретінде қатысасыз? (тапсырыс беруші, инвестор, пайдаланушы, 

мердігер, жобалаушы). 

- Егер Сіз келісім-шарт бойынша жобалау-ізденушілік 

жұмыстарды атқаратын заңды тұлға болсаңыз, онда сіз аталмыш 

инвестициялық процеске қандай тұлға ретінде қатысасыз? (тапсырыс 

беруші, инвестор, пайдаланушы, мердігер, жобалаушы). 

 

2.  Тәжірибеде кездесетін мынадай жағдайларды сипаттаңыз. 

- Егер таза инвестициялар сомасы теріс болса (жалпы 

инвестициялар (ЖИ көлемі) < амортизациялық аударымдар (АА)), онда 

бұл мемлекеттің өндірістік потенциалының төмендеуін білдіреді 
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(өнімдер мен қызметтердің шығару көлемі). Мұндай жағдай қандай 

мемлекетке тән? 

- Егер таза инвестициялар сомасы нөлге тең болса (ЖИ көлемі 

=АА), онда бұл жағдай нені білдіреді? 

- Егер таза инвестициялар көлемі оң болса (ЖИ > АА), онда бұл 

экономиканың қандай жағдайда екенін білдіреді? 

            

               Тесттік тапсырмаларларды орындау. 

1. Кәсіпорынның инвестициялық саясатын анықтайтын негізгі 

факторлар. 
а) белгілі тәуекел деңгейінде табыс алу және өтімділікті 

қамтамасыз ету; 
б) мемлекет экономикасының тұрақтылығы, түрлі меншік 

формаларының болуы; 
в) дамыған құнды қағаздар нарығының болуы. 
 2. Инвестициялық іс - әрекет – это. 
а) инвестиция салу және инвестицияны жүзеге асыру бойынша 

тәжірибелік іс - әрекеттер жиынтығы; 
б) ақшалай қаражаттар, мақсатта банктік салымдар, акциялар, 

жарналар; 
в) болашақта пайда алу мақсатымен капитал салымын жүзеге 

асыру бойынша шаралар; 
г) инвестициялық жобалар жүзеге асыру нәтижелерімен салыну.  
3. Инвестициялар мынадай болады. 
а) Портфельді және нақты 
б) Жеке және мемлекеттік 

в) сапалық және сандық 

г) жауаптардың барлығы дұрыс 

4.Жаңа кәсіпорындарды салуға ескілерді жөндеуге, қайта 

жарақтандыруға салынатын салымдармына инвестицияларға жатады. 

а) Портфельді 

б) сыртқы 

в) ішкі 

г) нақты 

5. Капитал құраушы инвестицияларға келтірілген 

элементттердің қайсысы жатады. 
а) Негізгі капиталға инвестициялар 

б Күрделі жөндуге шығындар 

в) жер учаскелерін сатып алуға инвестициялар 

г) дұрыс жауабы жоқ 
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6. Банк пайызы жоқ болғанда инвестицияға сұраныс қалай 

өзгереді. 

а) сұраныс жоғары 

б) сұраныс төмен 

в) сұраныс өзгермейді 

г) дұрыс жауабы жоқ 

 

Тақырып 3. Мемлекет инвестор және меншік иесі ретінде 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Мемлекеттік меншіктің түсінігі. 

2. Мемлекеттік инвестициялардың түсінігі. 

3. Мемлекеттің алтынвалюталық қоры және олармен басқару 

стратегиясы. 

4. Қазақстанның ұлттық қоры. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1. Мемлекеттік меншіктің түсінігі. 

2. Мемлекеттік инвестициялардың түсінігі. 

2 сабақ 

1. Мемлекеттің алтын валюталық қоры және олармен басқару 

стратегиясы. 

2. Қазақстанның ұлттық қоры. 

 

3 сабақ 

1. «Самрұқ- Қазына» қорының ұлттық әл- ауқаттылығы. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар. 

       Өзіндік жазба жұмыстарын орындау: 

       - Мемлекеттік меншіктің түсінігі. 

       - Мемлекеттік инвестициялардың түсінігі. 

     - Мемлекеттің алтын валюталық қоры және олармен басқару 

стратегиясы. 

       - Қазақстанның ұлттық қоры. 

            

СОӨЖ үшін тапсырмалар.  

      Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- «Инвестициялық процесті басқарудың ерекшеліктері» 
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- «Қазақстан Республикасының инвестициялық нарығының 

құрамы» 

         - «Мемлекеттік меншіктің түсінігі» 

         - «Мемлекеттік инвестициялардың түсінігі» 

 

Сұрақтар. 

1. Мемлекеттік меншіктің түсінігі. 

2. Мемлекеттік инвестициялардың түсінігі. 

3. Мемлекеттің алтынвалюталық қоры және олармен басқару 

стратегиясы. 

4. Қазақстанның ұлттық қоры. 

        

           Мультимедиялық таныстырылым. 

- «Самрұқ- Қазына» қорының ұлттық әл- ауқаттылығы. 

    

 

2-МОДУЛЬ.  БИЗНЕСТІҢ  ДАМУ  СТРАТЕГИЯСЫ ЖӘНЕ 

ДАМУ ИНСТИТУТТАРЫ 

 

4 -ТАҚЫРЫП. Шағын бизнестің даму стратегиясы 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Нарықтық экономикадағы шағын бизнестің ролі. 

2. Қазақстандағы шағын бизнес дамуының институционалды    

негіздері. 

3. Шағын бизнес дамуының шетелдік тәжірибесі. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

 

Семинар сабақтарының жоспары (2 сағат) 

1сабақ 

1. Нарықтық экономикадағы шағын бизнестің ролі. 

2. Қазақстандағы шағын бизнес дамуының институционалды  

негіздері. 

 

2 сабақ 

1. Шағын бизнес дамуының шетелдік тәжірибесі 

2. «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, Қазақстандағы шағын 

бизнес дамуының негізі ретінде. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар. 
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         Өзіндік жазба жұмыстарын орындау: 

       - Нарықтық экономикадағы шағын бизнестің ролі. 

       -Қазақстандағы шағын бизнес дамуының институционалды 

негіздері 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар.  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті 

несиелендіруді ұйымдастыру; 

- ҚР-да шағын және орта бизнестің дамуын экономикалық 

талдау; 

- Шағын бизнестің экономикадағы орны мен маңызы. 

 

Сұрақтар.  

1.Шағын бизнес түсінігі. 

2.Қазақстан Республикасындағы шағын бизнестің қалыптасу 

үдерісінің этаптарын атаңыз. 

3.«Шағын кәсіпкерлікті  дамыту қоры» туралы түсінік. 

4. Мультимедиялық таныстырылым. 

 «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 

 

5 -ТАҚЫРЫП. Индустриалды- инновациялық стратегияның 

дамуы 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1. Жаһандық экономикадағы инновацияның ролі және мағынасы. 

Индустриалды-инновациялық даму стратегиясының міндеттері мен 

мақсаттары. 

2.Индустриалды- инновациялық даму стратегиясының қағидаттары 

мен басымдықтары. Индустриалды- инновациялық даму стратегиясын  

жүзеге асыру механизмі. 

3.Қазақстанның үдемелі индустриалды инновациялық даму 

стратегиясы. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1сабақ 

1. Жаһандық экономикадағы инновацияның ролі және мағынасы. 

2. Индустриалды-инновациялық даму стратегиясының міндеттері 

мен мақсаттары 

3. Индустриалды- инновациялық даму стратегиясының 

қағидаттары мен басымдықтары. 
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4. Индустриалды- инновациялық даму стратегиясын  жүзеге 

асыру механизмі. 

 

2 сабақ 

1. Қазақстанның үдемелі индустриалды инновациялық даму 

стратегиясы 

2. Инновациялық кәсіпкерліктің дамуының шетелдік тәжірибесі. 

 

3сабақ 

1. 2015- 2019 жылдарға арналған индустриалды инновациялық 

даму бағдарламасының тұжырымдамасы. 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

          Өзіндік жазба жұмыстарын орындау: 

           - Жаһандық экономикадағы инновацияның ролі және мағынасы. 

           - Индустриалды-инновациялық даму стратегиясының міндеттері 

мен мақсаттары 

             - Қазақстанның үдемелі индустриалды- инновациялық даму 

стратегиясы 

          - Инновациялық кәсіпкерліктің дамуының шетелдік тәжірибесі 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

 - «Инновацияның экономикалық маңыздылығы»; 

- «Қазақстанның индустриалды- инновациялық стратегиясын 

жүзеге асырудың негізгі бағыттары»; 

- «Индустриалды дамыған елдерде инновацияның 

тенденциялары» 

 

Сұрақтар. 

1.«Инновация» түсінігіне анықтама беріңіз. 

2.Й. Шумпетердің теориясына сәйкес инновация бес түрге 

бөлінеді, соларды атаңыз. 

3.Стратегияның мақсаты болып не табылады? 

4.Индустриалды-инновациялық даму стратегиясының 

қағидаттарын атаңыз. 

5.Үдемелі индустриалды инновациялық даму бойынша 

мемлекеттік бағдарламаның мақсаты болып не табылады? 

6.Бағдарламаның міндеттерін атаңыз. 
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6 -ТАҚЫРЫП. Даму институттары 

Дәріс жоспары  (1 сағат) 

1.«Даму институттары» түсінігі, ұлттық экономикалық жүйелер 

үшін оның мағынасы мен қызметтері. 

2.Қазақстанның даму банкі. Ұлттық инновациялық қор. 

3.Қазақстанның инвестициялық қоры. Технология трансферті 

және инжиниринг орталығы. 

4.Әлеуметті кәсіпкерлік корпорациялар. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1сабақ 

1. «Даму институттары» түсінігі, ұлттық экономикалық жүйелер 

үшін оның мағынасы мен қызметтері. 

2. Қазақстанның даму банкі. 

3. Ұлттық инновациялық қор. 

4. Қазақстанның инвестициялық қоры 

 

2сабақ 

1. Технология трансферті және инжиниринг орталығы. 

2. «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру 

бойынша мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ. 

 

3сабақ 

1. Әлеуметті кәсіпкерлік корпорациялар. 

2. «Ұлттық компания «Сарыарқа» әлеуметті кәсіпкерлік 

корпорациясы» АҚ. 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

     Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- «Даму институттары» түсінігі, ұлттық экономикалық жүйелер 

үшін оның мағынасы мен қызметтері. 

- Қазақстанның даму банкі. Ұлттық инновациялық қор. 

- Қазақстанның инвестициялық қоры. Технология трансферті 

және инжиниринг орталығы. 

- Әлеуметті кәсіпкерлік корпорациялар. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Сұрақтар. 

1. Даму институттарының қызметі болып табылатындар? 

2. «Қазақстанның даму банкі» АҚ қашан құрылды? 
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3. Банк миссиясы 

4. «Ұлттық инновациялық қор» АҚ қашан құрылды? 

5. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ қашан құрылды? 

6. «Технология трансферті және инжиниринг орталығы» қашан 

құрылды? 

7. «Экспорттық несиелер мен инвестицияларды сақтандыру 

бойынша мемлекеттік сақтандыру корпорациясы» АҚ қашан құрылды? 

Мультимедиялық таныстырылым. 

1. «Қазақстанның даму банкі» АҚ. 

2. «Ұлттық инновациялық қор» АҚ. 

3. «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚ. 

4. «Технология трансферті және инжиниринг орталығы»АҚ 

 
3-МОДУЛЬ. ТІКЕЛЕЙ ,  ШЕТЕЛ ИНВЕСТИЦИЯЛАРЫН 

ТАРТУ ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 

СТРАТЕГИЯНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ РОЛІ 

 

7 - Тақырып. Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және 

муниципалды қолдау 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1.ҚР-ның «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау 

туралы» Заңының негізгі ережелері. Тікелей инвестицияларды 

мемлекеттік және муниципалды қолдаудың мақсаттары мен мәселелері 

2.Инвестициялар бойынша шартқа отыру және одан бас тарту 

тәртібі. Қазақстан Республикасының инвесторлар мүдделерін қорғауға 

қатысты ұсынған жеңілдіктер мен кепілдіктер жүйесі 

3.Инвестициялық ағындарды қалыптастыруды мемлекеттік және 

муниципалды қолдау стратегиясы 

  Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1.ҚР-ның «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау 

туралы» Заңының негізгі ережелері 

2.Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды 

қолдаудың мақсаттары мен мәселелері 

 

2 сабақ 

1.Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды ынталандыру 

бойынша шаралар жүйесі 
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2.Инвестициялар бойынша шартқа отыру және одан бас тарту 

тәртібі 

 

3 сабақ 

1.Қазақстан Республикасының инвесторлар мүдделерін қорғауға 

қатысты ұсынған жеңілдіктер мен кепілдіктер жүйесі 

2. Инвестициялық ағындарды қалыптастыруды мемлекеттік және 

муниципалды қолдау стратегиясы 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

        Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- ҚР-ның «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» 

Заңының негізгі ережелері 

- Тікелей инвестицияларды мемлекеттік және муниципалды 

қолдаудың мақсаттары мен мәселелері 

- Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды ынталандыру 

бойынша шаралар жүйесі 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- «Инвестициялық жобаларды жүзеге асыруды ынталандыру» 

- «Инвестициялар бойынша келісім-шартқа отыру және шарттан 

бас тарту жағдайлары» 

 

Сұрақтар. 

- ҚР «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау туралы» 

Заңының негізгі ережелерін талдаңыз.  

- Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау мақсаттары мен 

мәселелері қандай болады?  

- Инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуын ынталандыру 

бойынша шаралар жүйесі. 

- Инвестициялар бойынша келісім-шартқа отыру және шарттан 

бас тарту жағдайлары.  

- Қазақстан Республикасымен инвесторлар мүдделерін 

қорғауына ұсынылған жеңілдіктер мен кепілдіктер жүйесі. 

- Инвестициялық ағындардың құрылуын мемлекеттік қолдау 

стратегиясы 

 

Мультимедиялық таныстырылым. 
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- «Тікелей инвестицияларды мемлекеттік қолдау мақсаттары мен 

мәселелері» тақырыбы бойынша 

 

 

Тапсырмаларларды орындау. 

1. Инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысындағы 

ынталандыру шаралары ретінде Салық кодексін қарастыра отырып, 

салықтық каникулдар, жанама салық салу жеңілдіктері, салықтық 

несие, жылдамдатылған амортизация түсініктеріне сипаттама беру.  

2. Қарағанды облысы бойынша қандай да бір объектіні мысалға 

ала отырып, инвестициялық жобаны тиімді жүзеге асыру үшін 

Агенттікпен берілетін жеңілдіктер мен преференцияларды сипаттау. 

 

8-ТАҚЫРЫП. Шетел инвестицияларын тартудың қағидалары, 

формалары мен негізгі бағыттары 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1.Капиталдың халықаралық миграция түсінігі. 

2.Шетел инвестициясының түсінігі. Экономикадағы шетел 

инвестициясының ролі. 

3.Инвесторларды таңдау критериилері және елдің экономикалық 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

2 сабақ 

1.ҚР-да шетел инвестицияларын пайдаланудың негізгі 

бағыттары 

2.Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 

 

Семинар сабақтарының жоспары(3 сағат) 

1сабақ 

1.Капиталдың халықаралық миграция түсінігі. 

2.Шетел инвестициясының түсінігі. Экономикадағы шетел 

инвестициясының ролі. 

 

2сабақ 

1.Инвесторларды таңдау критериилері және елдің экономикалық 

қауіпсіздігі. 

2.ҚР-да шетел инвестицияларын пайдаланудың негізгі 

бағыттары 
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3сабақ 

1. ҚР-да шетел инвестицияларын пайдаланудың негізгі 

бағыттары 

2. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат 

 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

        Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- Капиталдың халықаралық миграция түсінігі. 

- Шетел инвестициясының түсінігі. Экономикадағы шетел 

инвестициясының ролі. 

- Инвесторларды таңдау критериилері және елдің экономикалық 

қауіпсіздігі. 

 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

   Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

 - «Шетелдік капиталды тартудың негізгі арналары мен 

формалары» 

 

Мультимедиялық таныстырылым. 

-  «Шетелдік инвестицияларды тарту қағидалары мен 

негізгі жолдары» 

 

Сұрақтар. 

1. Шетелдік инвестицияларды тарту қағидалары мен негізгі 

жолдары қандай? 

2. Тартылыс күшіне  ие және шетелдік инвесторларды тарту 

стратегиясын анықтайтын факторлар  

3. Шетелдік капиталды тартудың негізгі арналары мен 

формалары 

4. ҚР-да шетелдік инвестицияларды пайдаланудың негізгі 

бағыттары  

5. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық климат (ахуал) 

деген не? 
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9 -ТАҚЫРЫП. Кәсіпорын дамуындағы инвестициялық 

стратегияның ролі, оны өңдеудің қағидалары мен ілеспелілігі 

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Инвестицялық стратегияның түсінігі және кәсіпорын 

дамуындағы ролі 

2. Инвестициялық саясаттың негізгі элементтері 

3. Жаңа басқарушылық парадигманың қағидалары 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

2 сабақ 

1. Инвестициялық стратегияны өңдеу кезеңдері 

2. Стратегиялық мақсаттарды қалыптастыруға қатысты 

қойылатын негізгі талаптар 

3. Стратегиялық мақсаттардың жіктелуі 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

 

Семинар сабақтарының жоспары(3 сағат) 

1 сабақ 

1. Инвестицялық стратегияның түсінігі және кәсіпорын 

дамуындағы ролі 

2. Инвестициялық саясаттың негізгі элементтері 

 

2 сабақ 

1. Жаңа басқарушылық парадигманың қағидалары 

2. Инвестициялық стратегияны өңдеу кезеңдері 

 

3 сабақ 

1. Стратегиялық мақсаттарды қалыптастыруға қатысты 

қойылатын негізгі талаптар 

2. Стратегиялық мақсаттардың жіктелуі 

 

СӨЖ үшін тапсырмалар: 

 Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- Инвестицялық стратегияның түсінігі және кәсіпорын 

дамуындағы ролі 

- Инвестициялық саясаттың негізгі элементтері 

- Инвестициялық стратегияны өңдеу кезеңдері 

- Стратегиялық мақсаттарды қалыптастыруға қатысты 

қойылатын негізгі талаптар 
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СОӨЖ үшін тапсырмалар: 

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

- «Кәсіпорынның инвестициялық қызметі және саясаты»; 

- «Кәсіпорындардың инвестициялық қызметін басқару»; 

- «Кәсіпорынның инвестициялық жобасы бәсекеқабілеттілігін 

арттыру құралы ретінде» 

 

    Сұрақтар. 

1.“Инвестициялар” және “инвестициялық саясат” 

категорияларына анықтама беріңіз 

2.  Инвестициялардың түрлерін сипаттаңыз 

3. Мемлекеттің инвестициялық саясаты сүйенетін ережелерді атап 

шығыңыз 

4. Инвестициялық ахуалдың факторларын атаңыз  

5. ҚР – ң инвестициялық саясаттың бағыттарын атап шығыңыз 

6. Қандай инвестициялар тиімдірек “тікелей” немесе 

“қоржынды”?  

7.Шетелдік тікелей инвестициялар мен халықаралық қарыздар 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар қандай?  

 

Тест сұрақтары. 

1.Бизнес – жоспар не үшін қолданылады. 
а) фирманың құрылу кезеңінде негізгі шешімдерді қабылдау үшін; 

б)қарыз капиталының қайнар көздеріне ие болу үшін; 
в) шаруашылық іс - әрекет нәтижелерін бағалау үшін; 
г) жауаптардың балығы дұрыс. 

2.Бизнес – жоспардың ішкі қызметтеріне не жатпайды. 
а) фирманың стратегиялық даму жоспарын өңдеу және оның іс -   

әрекетінің жекелеген бағыттарын нақтылау; 
б) жаңа өнім жасау жобаларын өңдеу және жүзеге асыру; 
в) фирма іс  -әрекетінің қаржылық нәтижелерін бақылау; 
г) жобаны жүзеге асыру үшін инвестиция тарту. 

3. Бизнес – жоспарды өңдеу кезеңдеріне не жатпайды. 
а) стратегия өңдеу; 
б) кәсіпорын моделін құру; 
в) мақсатты көрсеткіштер жүйесін құру; 
г) персоналдың тиімді жұмысын ынталандыру бойынша шаралар. 

4.Бизнес – жоспардың жиынтық тарауында не көрсетілген. 
а) жобаны жүзеге асыру мерзімдері; 
б) кәсіпкерліктің ерекше мәселелері; 

   в) кәсіпкер мәртебесінің артуы; 
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г) жауаптардың барлығы дұрыс. 
5. Кәсіпкерлік іс  - әрекет бағдарамасы мынаны қамтиды. 

а) жобаның басты мақсатын; 
б) өнімнің өндірілуін жүзеге асыру; 
в) кәсіпкерліктің ерекше мселелерін; 
г) дұрыс жауабы жоқ. 

6. Ресурстық қамтамасыз ет нені қамтиды. 
а) материалдық ресурстар; 
б) еңбек ресурстарын; 
в) қаржылық ресурстарды; 
г) жауаптардың барлығы дұрыс. 
 

10-ТАҚЫРЫП.  Инвестициялық үдерістердің әлеуметті 

экономикалық ролі  

Дәріс жоспары (2 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік инфрақұрылым түсінігі, әлеуметтік инфрақұрылым 

қызметтерінің қолжетімділігі және қамтамасыз ету. 

2. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілері. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

2сабақ 

1. Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуының басымдықтары мен 

тетіктері. 

2. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясының әлеуметтік 

экономикалық әсері. 

Әдебиет. нег. 1-29, қос. 1-10 
 

Семинар сабақтарының жоспары (3 сағат) 

1 сабақ 

1. Әлеуметтік инфрақұрылым түсінігі.  

2. Әлеуметтік инфрақұрылым қызметтерінің қолжетімділігі және 

қамтамасыз ету 

 

2 сабақ 

1. Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуының басымдықтары 

2. Әлеуметтік инфрақұрылымның дамуының тетіктері. 

 

3сабақ 

1. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясының әлеуметтік 

экономикалық әсері. 
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СӨЖ үшін тапсырмалар. 

        Өзіндік жазба жұмыстарын орындау. 

- Әлеуметтік инфрақұрылым түсінігі, әлеуметтік инфрақұрылым 

қызметтерінің қолжетімділігі және қамтамасыз ету; 

- Әлеуметтік инфрақұрылым объектілері. 

 

СОӨЖ үшін тапсырмалар.  

Баяндамаларды қорғау және оларға оппонент болу: 

 «Әлеуметтік инфрақұрылым»; 

- «Қазақстанның өндірістік және әлеуметтік нфрақұрылымының 

даму тенденциясы»; 

- «Қарағанды облысы бойынша өндірістік және әлеуметтік 

нфрақұрылымының дамуы»; 

- «ҚР өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымды жетілдіру 

жолдары» 

 

Сұрақтар. 

1. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін атаңыз. 

2. Әлеуметтік инфрақұрылым даму басымдықтары болып 

табылатын бағыттарды атаңыз 

3. Заңнамаға сәйкес концессияны мемлекеттік реттеу қандай 

бағыттар бойынша жүзеге асады? 

 

    Мультимедиялық таныстырылым. 

  - Әлеуметтік инфрақұрылым объектілері. 

  - Денсаулық сақтау; 

  - Денешынықтыру және спорт, демалыс; 

  - Тұрмыстық қызмет көрсету; 

  - Транспорт және байланыс, электр, жылу, сумен қамтамасыз 

ету.  
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Студенттердің білімдерін, біліктері мен дағдыларын бақылау үшін 

бағалау құралдары 

 

1 және 2 аралық бақылау өткізу үшін  бақылау сұрақтары, 

емтиханға дайындық үшін сұрақтар 

 

1 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Капиталды экономиканың әр түрлі сфераларына оның сақталуы мен 

ұлғаюы мақсатында ұзақ мерзімді салу. 

2. Жаңа кәсіпорынды құруға, қызмет етіп тұрған кәсіпорынды қайта 

құруға немесе техникалық қайта жарақтауға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

3. Мемлекеттің, басқа да кәсіпорындардың, инвестициялық қорлардың 

акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

4. Ақша салымдарын басқа да жеке және заңды тұлғалардан алу 

құқығын сипаттайтын инвестиция түрі. Бұлар банктегі депозиттер, 

акциялар, несиелер, займдар, салымдар. 

5. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, сонымен қоса бір жылдан 

артық қызмет ету мерзімімен кез- келген машиналар мен құрал 

жабдықтарға, өндірісте қолданылатын немесе өтімділікке ие кез- 

келген мүліктерге деген салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 

 6. Қайта оқыту бағдарламаларын жүргізу немесе персонал 

квалификациясын көтеру нәтижесінде формамен алынған 

құндылықтарға, тауарлық белгілерді өңдеуге, өнеркәсіптік меншікті 

құқығын алу лицензияларды иеленуге деген салымдарды сипаттайтын 

инвестиция түрі. 

7. Экономиканың әр түрлі салалары мен сфераларына оны ұлғайту 

мақсатында капитал салымы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге 

асыруды жоспарлау. 

8.  Инвестициялаумен байланысты шығындар. 

9. Қорларды пайдаланумен байланысты кезеңдік шығындар. 

10.Экономикалық тиімділікті бағалау кезінде қолданылатын, яғни 

бастапқы берілгендерді жекелеген нақты мәндермен алдын ала 

анықтайтын, бірақ бұл жағдайда жобаның өмір сүру ұзақтығы мен 

уақыт сәтінің бір мәнді еместігі ескерілмейтін әдістер. 
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11. Инвестициялық жобаларды неғұрлым тереңірек зерттеу үшін 

қолданылатын, ауқыт қатарлары түсінігін пайдаланатын, арнайы 

математикалық апаратты қолдануды талап ететін әдістер. 

12. Бір ауқыт кезеңіне таза пайданың жалпы инвестициялық 

шығындарға қатынасы ретінде есептелетін, капитал рентабельдігі 

көрсеткішіне аналогты көрсеткіш. 

13. Инвестициялық жобалар мен бағалы қағаздарға кіретін жиынтық – 

бұл. 

14. Бағамдық құндар нарығында тез өсетін акцияларға бағытталған 

портфель түрі. 

15. Ағымдық жоғары табыстарды алуға бағытталған портфель түрі. 

16. Қазіргі технологиялар негізінде тауарлар өндірісін тез кеңейту 

стратегиясын таңдаған жаңа пайда болған компаниялардың немесе 

«агресивті типтегі» кәсіпорындардың құнды қағаздарынан тұратын 

портфель түрі. 

17. Әр түрлі айналымға ие бағалы қағаздардан тұратын портфель түрі. 

18. Инвестордың қаражаттарды арнайы қаржылық құралдарына салуға  

бағытталғандығын білдіретін портфель түрі. 

19.Тез жүзеге асырылатын, ликвидті қор құралдарынан қалыптасқан, 

портфель түрі. 

20. 5 жылдан астам уақыт айналымы бар, жекеленген ұзақ мерзімді 

облигацияларға бейімделген портфель түрі. 

21. Тәуекелдің жоғары деңгейінде айтарлықтай табыс алуға мүмкіндік 

беретін портфель түрі. 

22. Тапсырылған тәуекел жағдайында көлемді табыс алуға мүмкіндік 

беретін портфель түрі. 

23.  Бағалы қағаздардың курстық құнының жай өсетін, бірақ қолдану 

кезінде тәуекелдің сенімділігін қарастыратын портфель түрі. 

24. Инвестордың, өздерінің салымдарынан күтетін минималды пайда 

нормасы. 

25. Айналы уақыты бір жылдан аспайтын, қысқа мерзімді бағалы 

қағаздар айналымы болатын нарық. 

26. Бір жылға дейін уақыт мерзімінде қарызды өтеуге болаты, 

уақытылы емес қағаздар немесе бағалы қағаздар айналымы болатын 

нарық. 

27. Әлеуметті инвесторлармен байланысты орнату және 

инвестициялық жобаны құру бойынша іс-әрекет кешені. 

28. Берілген кәсіпорынды инвестициялау қызметінде, экономикалық 

нәтижелердің базасында, инвестордың сенімді, өз уақытында және 

кепілдік беретін мақсатқа жетуі. 
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29.  Біруақытта және жеке қалыптастырылатын, сонымен бірге 

олардың жүзеге асырылуы бір – біріне ықпал етпейтін, инвестициялық 

жоба түрі. 

30. Бір уақытты жүзеге асырылуына мүмкіндік бермейтін, 

инвестициялық жоба түрі. 

31. Жүзеге асырылатын тек қана жұмыс істейтін инвестициялық 

жобаны түрі. 

32. Кішігірім бір фирманың көлемінде жүзеге асырылатын 

инвестициялық жобаның түрі. 

33. Жобаларды реконструкциялау мен қолданылып жатқан өнім 

өндірісін қайта елестетуге қатысты инвестициялық жобаның түрі. 

34. Ішкі және сыртқы нарықтағы сұраныстарды қанағаттандыратын 

өнім өндірудің прогрессивті “жаңа идеяға” қатысты инвестициялық 

жобаның түрі. 

 35. Көптеген өзара байланысқан соңғы жобалардың мазмұны болатын 

мақсатты инвестициялық программалардың негізіне қатысты 

инвестициялық жобалардың түрі. 

36. Негізгі мақсаты пайда алу болып табылатын жоба. 

37. Аймақтағы жұмыссыздық мәселесін шешуге бағытталған жоба түрі. 

38. Жүзеге асырылуы экономикалық әлеуметтік немесе экологиялық 

жағдайларға әсер ететін жоба түрі. 

39. Аймақтың экономикалық жағдайына айтарлықтай әсер етпейтін 

жоба түрі. 

40. Нәтижеге кепілдеме болатын жоғары сенімділікті сипаттайтын 

инвестициялық жоба түрі. 

 41.Жеке алынған елдің экономикалық, әлеуметтік немесе 

экономикалық жағдайларына айтарлықтай әсер ететін инвестициялық 

жоба түрі. 

42. Шығындар мен нәтижелердің жоғары деңгейлі белгісіздігімен 

сипатталатын инвестициялық жоба түрі. 

43. Капиталды жеткізу түрі мен табыстардың төлем тәсілдеріне 

байланысты бағалы қағаздар . . . бөлінеді. 

44. Тікелей инвестицияны мемлекет қолдауымен іске асырылатын, 

экономикалық басымды секторы келесі болып табылады. 

45. Қысқа мерзімдегі бағалы қағаздарды қарастыратын нарық. 

46. Бір жылға дейін уақыт мерзімінде бағалы қағазды өтеуге басатын, 

уақытылы емес қағаздар нарығы. 

47. Уақыт қалыптасқан кезеңіне байланысты, техника-экономикалық 

зерттеу, инвестициялық мүмкіншілдікте қалыптасатын баға. 

48. Болжамды бағада ағымды нәтиже мен шығын интегралды 

көрсеткіш эффектісіне қолданылатын баға түрі. 
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49. Кәсіпорындарды қайта жабдықтау немесе қайта өңдеу, жаңаға кіріс 

салу. 

50.Келесі инвестиция типтерін анықтайды. 

51. Бағалы қағаздарды сату және сатып алу келесімін өз атынан және 

өз қаражатымен қоғамдық хабарлау жолымен бағалы қағаздарды сату 

немесе сатып алу. 

52. Қор нарығының көмекші функцияларының орындайтын 

қатысушыларға. 

53. Олар тексерілген немесе комиссионерді түрде азамат- құқық 

шараларын бағалы қағаздармен комиссия немесе берілген шаралар 

түрінде де іске асырады. 

 

2 аралық бақылауды өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Инвесторлар келесі статус бойынша классификацияланады. 

2. Инвесторлар келесі резидент бойынша классификацияланады. 

3.  Инвесторлар инвестицияны мақсаты бойынша бөледі. 

4. Бағалы қағаздар элементтері. 

5. Кәсіпорынды стратегиялық басқаруды жүзеге асыру үшін, 

акциялардың бақылау пакеттеріне ие инвесторлар түрі. 

6. Табыс алу үшін жекелеген бағалы қағаздар түрін иеленетін 

инвесторлар түрі. 

7. Қор нарығында клісімдер жасау формасы бойынша оның негізгі 

қатысушылары келесі топтарға бөлінеді. 

8. Белгілі бір көлемдегі қаржылық ресурстарды пайдаланғаны үшін, 

осы көлемге процент түрінде көрсетілгне, төлеуге тиіс қаражаттардың 

жалпы шамасы бұл. 

9. Инвесторлар өзінің салымдарынан күтетін, пайданың минималды 

нормасы. 

10. Шаруашылық қызметтер нәтижесі есебінен капитал салымдарын 

қаржыландыруға бағытталған құрылтайшылар мен жинақтық бастапқы 

салымдары. 

11. Инвестициялық жобаны жүзеге арыру кезеңінде қарастырылатын 

инвестициялық және операцилық қызметтерден алынатын ақша 

қаражатының келісімі мен кетісі арасындағы айырма. 

12. Таза дисконтталған табыс одан әрі теріс бола бастайтын және солай 

қалатын, инвестициялық жобаны жүзеге асыру шегінен тыс басталатын 

минималды уақыт кезеңі. 

13. Келтірілген нәтиже саласының инвестиция шамасына қатынасы. 
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14. Ол бастапқы қадамға келтірілген, барлық есептік кезеңге ағымдық 

нәтижелер сомасы ретінде немесе интегралдық нәтижелердің 

интегралды шығындарды артып түсу ретінде анықталады. 

15. Басқа инвесторлар өздерінің қаражаттарын аналогты профиль 

жобаларын құру үшін салуға келісетін капиталдың табыстылық 

коэффициенті, бұл. 

16. Әртүрлі инвестициялық жобаларды салыстыру жӘне соның ішінен 

келсі көрсеткіштерге қолданылғанда жақсы өндірілетін таңдау. 

17. Аймақтың жӘне жергілікті бюджет үшін жобаны жүзеге асырудың 

қаржылық салдарын көрсететін эффективтілік. 

18. Оның ішінде қатысушылары үшін жобаны іске асырудың 

қаржылық салдарын анықтайтын, эффективтілік. 

19. Инвестициялық жобаның эффективтілігін анықтауды жӘне 

бағалауды жүзеге асырады. 

20. Мемлекеттік инвестицияның саясаттың негізгі қағидасы болып 

табылады. 

21. Жабық инвестициялық қор, өздері шығарған акцияны өз 

акционерлерінен сатып алуларына міндетті емес. 

22. Қандай да болмасын елге инвестицияның ағуы, сонымен қатар 

оның эффективтілігі бар болумен анықталады. 

23. Ол қайтарылу мен өтелу жағдайындағы ақша қозғалысына 

байланысты туындаған нарық алушы мен кредитор арасында 

экономикалық қатынасты көрсетеді. 

24. Олар акционерлік қоғамдағы меншіктік қаражаттың үлесін иесінің 

құқығына қанағаттандырады. 

25. Әртүрлі салалардың капиталына салынатын жоспарлы жӘне жүзеге 

асырушы іс-шаралар кешені. 

26. Жобаның шығу кезі мен оның жою кезіндегі уақыт арасындағы 

аралық аталады. 

27. Кәсіпорынның бағалы қағазды иеленуіне шығыны, кӘсіпорынның 

үлесушілік қатысуы – бұл. 

28. Берілген қарыз қаражаты, процент түрінде пайда алу құқығына 

айырбасталынады, және қарыз алушының алған қарыздарын 

белгіленген уақытта қайтару міндетін өзіне қосады. 

29. Келісілген мерзімнің өтуі бойынша алдын-ала құрылған баға 

бойынша актив немесе салымшыға басқа бағалы қағазды сатып алуға 

құқық беретін бағалы қағаз. 

30. Ұйымдық құрылатын бойынша қаржылық нарық бөлінеді. 

31. Мерзімге жеткенге дейін өтеуге бір жыл қалатын мерзімсіз бағалы 

қағаздар немесе қағаздар айналатын нарық. 
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32. Инвестициялық мақсаты үшін қандай нарық функциясы жаңа 

капиталдарды тұрақтандырудан тұрады. 

33. Бағалы қағаздар айналымы болатын нарық түрі. 

34. Өндірістің қысқа мерзімді қарызды өзіндік қаражаттармен өтеуге 

дайындығы, бұл. 

35. Берілген өндірістегі қаражаттарды инвестициялаудың мақсатқа 

сәйкес тұрақты шешу. 

36. Ол қаржылық қарызды өтегеннен кейінгі өндірістің тӘуелсіздігінің 

деңгейі қаншалықты жоғарылығын көрсетеді. 

37. Өндірістегі қарызды өтеу қаражаттарын шығару үшін нені есептеу 

қажет. 

38. Барлық айналым қаражаттарын тұрақтандыру ағынды 

міндеттемелердің қай бөлігін кредит бойынша жӘне есеппен өтеуге 

болатынын не көрсетеді. 

39. Өндірістің қысқа мерзімді міндеттемелерінің қай бөлігі есептеу 

шотындағы қаржылық есеппен тезарада өтеу нені көрсетеді. 

40. Коэффициенттің қай түрі көрсетеді, өндірістің қысқа мерзімді 

міндеттемелерінің қай бөлігі есептеу шотындағы ақшалық қаражаттар 

есебінен тез арада өтелуі мүмкін және банктағы басқа да шоттар. 

41. Өнімді дамытудың жалпы табыстан қалған қолма-қол ақшаның 

көлемінің бөлінуін сипаттайтын коэффициент түрі қайсы? 

42. Не көрсетеді, өзіндік қаражаттар активіне салынған бір теңгеге 

өндіріс қанша қарыздық қаражат тартты. 

43. Не көрсетеді, бұл қаражаттарды тартудың көзіне тәуелсіз пайда 

табу үшін өндірістен қанша ақшалық бірлік шығындалады. 

44. Не көрсетеді, кірістердегі баланстық пайда үлесі қандай және 

барлық бағыт бойынша қаншалықты пайдалы және тиімді. 

45. Не көрсетеді, өндірістің толы циклы қанша рет және айналады, 

сәйкес пайда әкеледі. 

46. Берілген өндірістің инвестициялау қызметі экономиканың 

нәтижелер базасында салымшының кепілдік, сенімді және өз уақытты 

мақсаттарына жетуі. 

47. Ол өзімен өндірістің инвестициялық қызмет мақсаттарының ұзақ 

мерзімді жүйесін ұсынады, ортақ тапсырмаларлар мен анықталған 

оның дамуы және инвестициялық идеологиялары. 

48. Реттелген көрсеткіштер жүйесі, ол арқылы өзінің инвестициялық 

мүмкіндіктерді бағалайды және жүзеге асырады, болашақ 

инвестициялық бағытпен және оның жақсаруын қамтамасыз етеді. 

49. Кәсіпорындардың шеңберіндегі жеке шаруашылық сегмент, өзінің 

қызметін аралас салады, сұраныстың жалпы бірлігімен түсіндірілетін, 
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қолданылатын шикізат немесе өндіріс технология негізінде қызметін 

жүзеге асырады. 

50. Кәсіпорында стратегиялық инвестициялық басқарудың жалпы 

жүйесіндегі жеке блок. 

 51. Кәсіпорынның еркін құрылымдық бірлігі, ол жеке функцияларды 

орындауға немесе инвестициялық қызметтің бағытына байланысты 

қызмет атқарады. 

52. Бұл үрдістің түрі тұрақты өнім ассортименті бар кәсіпорынмен 

қолданылады және технологиялық үрдістің әсеріне бағынбайтын 

өндіріс технологиялары бар кәсіпорындар қолданылады. 

53. Мұндай операциялық стратегия түрін, ереже бойынша өздерінің 

өмірлік циклінің ерте кезінде тұрған кәсіпорындар және 

технологиялық прогресс әсерінен динамикалық дамып жатқан салалар 

таңдайды. 

54. Бұл операциялық стартегия түрін, көбінесе өздерінің өмірлік 

цикліндегі ақырғы кезіндегі кәсіпорындар таңдайды. 

55. Мұндай операциялық стратегия, кәсіпорында әртүрлі аймақтық 

шаруашылық стратегияның жеке стратегияларын біріктіреді. 

56. Әрбір инвестициялық мақсаттардың стратегиялық қалыптасуы 

кезінде нақты көрсеткіштер бойынша көрсетілуі керек. 

57. Инвестициялық мақсаттардың стартегиялық жүйесі, осы 

мақсаттардың біреуінің жүзеге асырылуы, басқа мақсаттарды да сәтті 

жүзеге асыруға ықпал ететіндей болу керек. 

58. Инвестициялық мақсаттарды стратегиялық қалыптастыру 

процесінде, кәсіпорынның инвестициялық белсенділігінің деңгейін 

анықтайтын, объективті экономикалық заңдар болуы керек. 

 59. Бұл талап стратегиялық кезеңді нақты бекітуімен, стратегиялық 

басқарудың әртүрлі объектілері бойынша бөлумен қамтамасыз етіледі. 

60. Әрбір стратегиялық мақсаттар инвестициялық менеджерлер үшін 

ынталандырушы сипаты иеленуі керек. 

61. Бұл талап стратегиялыұ инвестициялыұ мақсаттар жүйесін 

толығымен немесе оның жекелеген көлемдік параметрлерін сыртқы 

инвестициялық орта факторларының әсерімен өзгеру мүмкіндігін 

анықтайды. 

62. Инвестициялық қызметтің бұл мақсаттары инвестициялық 

табыстың құрылуымен немесе қарастырылатын перспективадағы 

инвестициялық қызметтің басқа да экономикалық нәтижелеріне 

жетумен тікелей байланысты. 

63. Инвестициялық стратегияның бұл мақсаттары әлеуметтік 

міндеттердің шешілуімен, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етумен, кәсіпорынның статусы мен беделін көтерумен байланысты. 
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64. Маңыздылық мәндері бойынша стратегиялық мақсаттар келесідей 

бөлінеді. 

65. Күтілетін нәтижеге әсер ету мазмұнына байланысты стратегиялық 

мақсаттар бөлінеді. 

66. Инвестициялық қызметт қамтамасыз ететін өндірістік үрдістің 

бағытына байланысты стратегиялық мақсаттар бөлінеді. 

67. Инвестициялық қызметінің нәтижесінің бағытталуына байланысты 

мақсаттар бөлінеді. 

68. Қор нарығының көмекші функцияларының орындайтын 

қатысушыларға. 

69. Капиталды экономиканың әр түрлі сфераларына оның сақталуы 

мен ұлғаюы мақсатында ұзақ мерзімді салу. 

70. Жаңа кәсіпорынды құруға, қызмет етіп тұрған кәсіпорынды қайта 

құруға немесе техникалық қайта жарақтауға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

71. Мемлекеттің, басқа да кәсіпорындардың, инвестициялық 

қорлардың акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға деген 

салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 

72. Ақша салымдарын басқа да жеке және заңды тұлғалардан алу 

құқығын сипаттайтын инвестиция түрі. Бұлар банктегі депозиттер, 

акциялар, несиелер, займдар, салымдар. 

73. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, сонымен қоса бір жылдан 

артық қызмет ету мерзімімен кез-келген машиналар мен құрал 

жабдықтарға, өндірісте қолданылатын немесе өтімділікке ие кез-келген 

мүліктерге деген салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 

 

 

Аралық бақылау үшін бағалау құралдары 

Емтиханға дайындық үшін сұрақтар: 

 

1. Капиталды экономиканың әр түрлі сфераларына оның сақталуы мен 

ұлғаюы мақсатында ұзақ мерзімді салу. 

2. Жаңа кәсіпорынды құруға, қызмет етіп тұрған кәсіпорынды қайта 

құруға немесе техникалық қайта жарақтауға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

3. Мемлекеттің, басқа да кәсіпорындардың, инвестициялық қорлардың 

акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

4. Ақша салымдарын басқа да жеке және заңды тұлғалардан алу 

құқығын сипаттайтын инвестиция түрі. Бұлар банктегі депозиттер, 

акциялар, несиелер, займдар, салымдар. 
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5. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, сонымен қоса бір жылдан 

артық қызмет ету мерзімімен кез- келген машиналар мен құрал 

жабдықтарға, өндірісте қолданылатын немесе өтімділікке ие кез- 

келген мүліктерге деген салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 

 6. Қайта оқыту бағдарламаларын жүргізу немесе персонал 

квалификациясын көтеру нәтижесінде формамен алынған 

құндылықтарға, тауарлық белгілерді өңдеуге, өнеркәсіптік меншікті 

құқығын алу лицензияларды иеленуге деген салымдарды сипаттайтын 

инвестиция түрі. 

7. Экономиканың әр түрлі салалары мен сфераларына оны ұлғайту 

мақсатында капитал салымы бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге 

асыруды жоспарлау. 

8.  Инвестициялаумен байланысты шығындар. 

9. Қорларды пайдаланумен байланысты кезеңдік шығындар. 

10.Экономикалық тиімділікті бағалау кезінде қолданылатын, яғни 

бастапқы берілгендерді жекелеген нақты мәндермен алдын ала 

анықтайтын, бірақ бұл жағдайда жобаның өмір сүру ұзақтығы мен 

уақыт сәтінің бір мәнді еместігі ескерілмейтін әдістер. 

11. Инвестициялық жобаларды неғұрлым тереңірек зерттеу үшін 

қолданылатын, ауқыт қатарлары түсінігін пайдаланатын, арнайы 

математикалық апаратты қолдануды талап ететін әдістер. 

12. Бір ауқыт кезеңіне таза пайданың жалпы инвестициялық 

шығындарға қатынасы ретінде есептелетін, капитал рентабельдігі 

көрсеткішіне аналогты көрсеткіш. 

13. Инвестициялық жобалар мен бағалы қағаздарға кіретін жиынтық – 

бұл. 

14. Бағамдық құндар нарығында тез өсетін акцияларға бағытталған 

портфель түрі. 

15. Ағымдық жоғары табыстарды алуға бағытталған портфель түрі. 

16. Қазіргі технологиялар негізінде тауарлар өндірісін тез кеңейту 

стратегиясын таңдаған жаңа пайда болған компаниялардың немесе 

«агресивті типтегі» кәсіпорындардың құнды қағаздарынан тұратын 

портфель түрі. 

17. Әр түрлі айналымға ие бағалы қағаздардан тұратын портфель түрі. 

18. Инвестордың қаражаттарды арнайы қаржылық құралдарына салуға  

бағытталғандығын білдіретін портфель түрі. 

19.Тез жүзеге асырылатын, ликвидті қор құралдарынан қалыптасқан, 

портфель түрі. 

20. 5 жылдан астам уақыт айналымы бар, жекеленген ұзақ мерзімді 

облигацияларға бейімделген портфель түрі. 
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21. Тәуекелдің жоғары деңгейінде айтарлықтай табыс алуға мүмкіндік 

беретін портфель түрі. 

 

22. Тапсырылған тәуекел жағдайында көлемді табыс алуға мүмкіндік 

беретін портфель түрі. 

23.  Бағалы қағаздардың курстық құнының жай өсетін, бірақ қолдану 

кезінде тәуекелдің сенімділігін қарастыратын портфель түрі. 

24. Инвестордың, өздерінің салымдарынан күтетін минималды пайда 

нормасы. 

25. Айналы уақыты бір жылдан аспайтын, қысқа мерзімді бағалы 

қағаздар айналымы болатын нарық. 

26. Бір жылға дейін уақыт мерзімінде қарызды өтеуге болаты, 

уақытылы емес қағаздар немесе бағалы қағаздар айналымы болатын 

нарық. 

27. Әлеуметті инвесторлармен байланысты орнату және 

инвестициялық жобаны құру бойынша іс-әрекет кешені. 

28. Берілген кәсіпорынды инвестициялау қызметінде, экономикалық 

нәтижелердің базасында, инвестордың сенімді, өз уақытында және 

кепілдік беретін мақсатқа жетуі. 

29.  Біруақытта және жеке қалыптастырылатын, сонымен бірге 

олардың жүзеге асырылуы бір – біріне ықпал етпейтін, инвестициялық 

жоба түрі. 

30. Бір уақытты жүзеге асырылуына мүмкіндік бермейтін, 

инвестициялық жоба түрі. 

31. Жүзеге асырылатын тек қана жұмыс істейтін инвестициялық 

жобаны түрі. 

32. Кішігірім бір фирманың көлемінде жүзеге асырылатын 

инвестициялық жобаның түрі. 

33. Жобаларды реконструкциялау мен қолданылып жатқан өнім 

өндірісін қайта елестетуге қатысты инвестициялық жобаның түрі. 

34. Ішкі және сыртқы нарықтағы сұраныстарды қанағаттандыратын 

өнім өндірудің прогрессивті “жаңа идеяға” қатысты инвестициялық 

жобаның түрі. 

 35. Көптеген өзара байланысқан соңғы жобалардың мазмұны болатын 

мақсатты инвестициялық программалардың негізіне қатысты 

инвестициялық жобалардың түрі. 

36. Негізгі мақсаты пайда алу болып табылатын жоба. 

37. Аймақтағы жұмыссыздық мәселесін шешуге бағытталған жоба түрі. 

38. Жүзеге асырылуы экономикалық әлеуметтік немесе экологиялық 

жағдайларға әсер ететін жоба түрі. 
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39. Аймақтың экономикалық жағдайына айтарлықтай әсер етпейтін 

жоба түрі. 

 

40. Нәтижеге кепілдеме болатын жоғары сенімділікті сипаттайтын 

инвестициялық жоба түрі. 

 41.Жеке алынған елдің экономикалық, әлеуметтік немесе 

экономикалық жағдайларына айтарлықтай әсер ететін инвестициялық 

жоба түрі. 

42. Шығындар мен нәтижелердің жоғары деңгейлі белгісіздігімен 

сипатталатын инвестициялық жоба түрі. 

43. Капиталды жеткізу түрі мен табыстардың төлем тәсілдеріне 

байланысты бағалы қағаздар . . . бөлінеді. 

44. Тікелей инвестицияны мемлекет қолдауымен іске асырылатын, 

экономикалық басымды секторы келесі болып табылады. 

45. Қысқа мерзімдегі бағалы қағаздарды қарастыратын нарық. 

46. Бір жылға дейін уақыт мерзімінде бағалы қағазды өтеуге басатын, 

уақытылы емес қағаздар нарығы. 

47. Уақыт қалыптасқан кезеңіне байланысты, техника-экономикалық 

зерттеу, инвестициялық мүмкіншілдікте қалыптасатын баға. 

48. Болжамды бағада ағымды нәтиже мен шығын интегралды 

көрсеткіш эффектісіне қолданылатын баға түрі. 

49. Кәсіпорындарды қайта жабдықтау немесе қайта өңдеу, жаңаға кіріс 

салу. 

50.Келесі инвестиция типтерін анықтайды. 

51. Бағалы қағаздарды сату және сатып алу келесімін өз атынан және 

өз қаражатымен қоғамдық хабарлау жолымен бағалы қағаздарды сату 

немесе сатып алу. 

52. Қор нарығының көмекші функцияларының орындайтын 

қатысушыларға. 

53. Олар тексерілген немесе комиссионерді түрде азамат- құқық 

шараларын бағалы қағаздармен комиссия немесе берілген шаралар 

түрінде де іске асырады. 

54. Инвесторлар келесі статус бойынша классификацияланады. 

55. Инвесторлар келесі резидент бойынша классификацияланады. 

56. Инвесторлар инвестицияны мақсаты бойынша бөледі. 

57. Бағалы қағаздар элементтері. 

58. Кәсіпорынды стратегиялық басқаруды жүзеге асыру үшін, 

акциялардың бақылау пакеттеріне ие инвесторлар түрі. 

59. Табыс алу үшін жекелеген бағалы қағаздар түрін иеленетін 

инвесторлар түрі. 
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60. Қор нарығында клісімдер жасау формасы бойынша оның негізгі 

қатысушылары келесі топтарға бөлінеді. 

 

61.. Белгілі бір көлемдегі қаржылық ресурстарды пайдаланғаны үшін, 

осы көлемге процент түрінде көрсетілгне, төлеуге тиіс қаражаттардың 

жалпы шамасы бұл. 

62. Инвесторлар өзінің салымдарынан күтетін, пайданың минималды 

нормасы. 

63. Шаруашылық қызметтер нәтижесі есебінен капитал салымдарын 

қаржыландыруға бағытталған құрылтайшылар мен жинақтық бастапқы 

салымдары. 

64. Инвестициялық жобаны жүзеге арыру кезеңінде қарастырылатын 

инвестициялық және операцилық қызметтерден алынатын ақша 

қаражатының келісімі мен кетісі арасындағы айырма. 

65. Таза дисконтталған табыс одан әрі теріс бола бастайтын және солай 

қалатын, инвестициялық жобаны жүзеге асыру шегінен тыс басталатын 

минималды уақыт кезеңі. 

66. Келтірілген нәтиже саласының инвестиция шамасына қатынасы. 

67. Ол бастапқы қадамға келтірілген, барлық есептік кезеңге ағымдық 

нәтижелер сомасы ретінде немесе интегралдық нәтижелердің 

интегралды шығындарды артып түсу ретінде анықталады. 

68. Басқа инвесторлар өздерінің қаражаттарын аналогты профиль 

жобаларын құру үшін салуға келісетін капиталдың табыстылық 

коэффициенті, бұл. 

69. Әртүрлі инвестициялық жобаларды салыстыру жӘне соның ішінен 

келсі көрсеткіштерге қолданылғанда жақсы өндірілетін таңдау. 

70. Аймақтың жӘне жергілікті бюджет үшін жобаны жүзеге асырудың 

қаржылық салдарын көрсететін эффективтілік. 

71. Оның ішінде қатысушылары үшін жобаны іске асырудың 

қаржылық салдарын анықтайтын, эффективтілік. 

72. Инвестициялық жобаның эффективтілігін анықтауды жӘне 

бағалауды жүзеге асырады. 

73. Мемлекеттік инвестицияның саясаттың негізгі қағидасы болып 

табылады. 

74. Жабық инвестициялық қор, өздері шығарған акцияны өз 

акционерлерінен сатып алуларына міндетті емес. 

75. Қандай да болмасын елге инвестицияның ағуы, сонымен қатар 

оның эффективтілігі бар болумен анықталады. 

76. Ол қайтарылу мен өтелу жағдайындағы ақша қозғалысына 

байланысты туындаған нарық алушы мен кредитор арасында 

экономикалық қатынасты көрсетеді. 
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77. Олар акционерлік қоғамдағы меншіктік қаражаттың үлесін иесінің 

құқығына қанағаттандырады. 

78. Әртүрлі салалардың капиталына салынатын жоспарлы жӘне жүзеге 

асырушы іс-шаралар кешені. 

79. Жобаның шығу кезі мен оның жою кезіндегі уақыт арасындағы 

аралық аталады. 

80. Кәсіпорынның бағалы қағазды иеленуіне шығыны, кӘсіпорынның 

үлесушілік қатысуы – бұл. 

81. Берілген қарыз қаражаты, процент түрінде пайда алу құқығына 

айырбасталынады, және қарыз алушының алған қарыздарын 

белгіленген уақытта қайтару міндетін өзіне қосады. 

82. Келісілген мерзімнің өтуі бойынша алдын-ала құрылған баға 

бойынша актив немесе салымшыға басқа бағалы қағазды сатып алуға 

құқық беретін бағалы қағаз. 

83. Ұйымдық құрылатын бойынша қаржылық нарық бөлінеді. 

84. Мерзімге жеткенге дейін өтеуге бір жыл қалатын мерзімсіз бағалы 

қағаздар немесе қағаздар айналатын нарық. 

85. Инвестициялық мақсаты үшін қандай нарық функциясы жаңа 

капиталдарды тұрақтандырудан тұрады. 

86. Бағалы қағаздар айналымы болатын нарық түрі. 

87. Өндірістің қысқа мерзімді қарызды өзіндік қаражаттармен өтеуге 

дайындығы, бұл. 

88. Берілген өндірістегі қаражаттарды инвестициялаудың мақсатқа 

сәйкес тұрақты шешу. 

89. Ол қаржылық қарызды өтегеннен кейінгі өндірістің тӘуелсіздігінің 

деңгейі қаншалықты жоғарылығын көрсетеді. 

90. Өндірістегі қарызды өтеу қаражаттарын шығару үшін нені есептеу 

қажет. 

91. Барлық айналым қаражаттарын тұрақтандыру ағынды 

міндеттемелердің қай бөлігін кредит бойынша жӘне есеппен өтеуге 

болатынын не көрсетеді. 

92. Өндірістің қысқа мерзімді міндеттемелерінің қай бөлігі есептеу 

шотындағы қаржылық есеппен тезарада өтеу нені көрсетеді. 

93. Коэффициенттің қай түрі көрсетеді, өндірістің қысқа мерзімді 

міндеттемелерінің қай бөлігі есептеу шотындағы ақшалық қаражаттар 

есебінен тез арада өтелуі мүмкін және банктағы басқа да шоттар. 

94. Өнімді дамытудың жалпы табыстан қалған қолма-қол ақшаның 

көлемінің бөлінуін сипаттайтын коэффициент түрі қайсы? 

95. Не көрсетеді, өзіндік қаражаттар активіне салынған бір теңгеге 

өндіріс қанша қарыздық қаражат тартты. 



48 

 

96. Не көрсетеді, бұл қаражаттарды тартудың көзіне тәуелсіз пайда 

табу үшін өндірістен қанша ақшалық бірлік шығындалады. 

97. Не көрсетеді, кірістердегі баланстық пайда үлесі қандай және 

барлық бағыт бойынша қаншалықты пайдалы және тиімді. 

98. Не көрсетеді, өндірістің толы циклы қанша рет және айналады, 

сәйкес пайда әкеледі. 

99. Берілген өндірістің инвестициялау қызметі экономиканың 

нәтижелер базасында салымшының кепілдік, сенімді және өз уақытты 

мақсаттарына жетуі. 

100. Ол өзімен өндірістің инвестициялық қызмет мақсаттарының ұзақ 

мерзімді жүйесін ұсынады, ортақ тапсырмаларлар мен анықталған 

оның дамуы және инвестициялық идеологиялары. 

101. Реттелген көрсеткіштер жүйесі, ол арқылы өзінің инвестициялық 

мүмкіндіктерді бағалайды және жүзеге асырады, болашақ 

инвестициялық бағытпен және оның жақсаруын қамтамасыз етеді. 

102. Кәсіпорындардың шеңберіндегі жеке шаруашылық сегмент, өзінің 

қызметін аралас салады, сұраныстың жалпы бірлігімен түсіндірілетін, 

қолданылатын шикізат немесе өндіріс технология негізінде қызметін 

жүзеге асырады. 

103. Кәсіпорында стратегиялық инвестициялық басқарудың жалпы 

жүйесіндегі жеке блок. 

 104. Кәсіпорынның еркін құрылымдық бірлігі, ол жеке функцияларды 

орындауға немесе инвестициялық қызметтің бағытына байланысты 

қызмет атқарады. 

105. Бұл үрдістің түрі тұрақты өнім ассортименті бар кәсіпорынмен 

қолданылады және технологиялық үрдістің әсеріне бағынбайтын 

өндіріс технологиялары бар кәсіпорындар қолданылады. 

106. Мұндай операциялық стратегия түрін, ереже бойынша өздерінің 

өмірлік циклінің ерте кезінде тұрған кәсіпорындар және 

технологиялық прогресс әсерінен динамикалық дамып жатқан салалар 

таңдайды. 

107. Бұл операциялық стартегия түрін, көбінесе өздерінің өмірлік 

цикліндегі ақырғы кезіндегі кәсіпорындар таңдайды. 

108. Мұндай операциялық стратегия, кәсіпорында әртүрлі аймақтық 

шаруашылық стратегияның жеке стратегияларын біріктіреді. 

109. Әрбір инвестициялық мақсаттардың стратегиялық қалыптасуы 

кезінде нақты көрсеткіштер бойынша көрсетілуі керек. 

110. Инвестициялық мақсаттардың стартегиялық жүйесі, осы 

мақсаттардың біреуінің жүзеге асырылуы, басқа мақсаттарды да сәтті 

жүзеге асыруға ықпал ететіндей болу керек. 
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111. Инвестициялық мақсаттарды стратегиялық қалыптастыру 

процесінде, кәсіпорынның инвестициялық белсенділігінің деңгейін 

анықтайтын, объективті экономикалық заңдар болуы керек. 

 112. Бұл талап стратегиялық кезеңді нақты бекітуімен, стратегиялық 

басқарудың әртүрлі объектілері бойынша бөлумен қамтамасыз етіледі. 

113. Әрбір стратегиялық мақсаттар инвестициялық менеджерлер үшін 

ынталандырушы сипаты иеленуі керек. 

114. Бұл талап стратегиялыұ инвестициялыұ мақсаттар жүйесін 

толығымен немесе оның жекелеген көлемдік параметрлерін сыртқы 

инвестициялық орта факторларының әсерімен өзгеру мүмкіндігін 

анықтайды. 

115. Инвестициялық қызметтің бұл мақсаттары инвестициялық 

табыстың құрылуымен немесе қарастырылатын перспективадағы 

инвестициялық қызметтің басқа да экономикалық нәтижелеріне 

жетумен тікелей байланысты. 

116. Инвестициялық стратегияның бұл мақсаттары әлеуметтік 

міндеттердің шешілуімен, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етумен, кәсіпорынның статусы мен беделін көтерумен байланысты. 

117. Маңыздылық мәндері бойынша стратегиялық мақсаттар келесідей 

бөлінеді. 

118. Күтілетін нәтижеге әсер ету мазмұнына байланысты стратегиялық 

мақсаттар бөлінеді. 

119. Инвестициялық қызметт қамтамасыз ететін өндірістік үрдістің 

бағытына байланысты стратегиялық мақсаттар бөлінеді. 

120. Инвестициялық қызметінің нәтижесінің бағытталуына 

байланысты мақсаттар бөлінеді. 

121. Қор нарығының көмекші функцияларының орындайтын 

қатысушыларға. 

122. Капиталды экономиканың әр түрлі сфераларына оның сақталуы 

мен ұлғаюы мақсатында ұзақ мерзімді салу. 

123. Жаңа кәсіпорынды құруға, қызмет етіп тұрған кәсіпорынды қайта 

құруға немесе техникалық қайта жарақтауға деген салымдарды 

сипаттайтын инвестиция түрі. 

124. Мемлекеттің, басқа да кәсіпорындардың, инвестициялық 

қорлардың акциялары мен бағалы қағаздарын сатып алуға деген 

салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 

125. Ақша салымдарын басқа да жеке және заңды тұлғалардан алу 

құқығын сипаттайтын инвестиция түрі. Бұлар банктегі депозиттер, 

акциялар, несиелер, займдар, салымдар. 

126. Өндірістік ғимараттар мен құрылыстар, сонымен қоса бір жылдан 

артық қызмет ету мерзімімен кез-келген машиналар мен құрал 
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жабдықтарға, өндірісте қолданылатын немесе өтімділікке ие кез-келген 

мүліктерге деген салымдарды сипаттайтын инвестиция түрі. 
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