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«Ақша,несие, банк» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысына 

тапсырмалар жинағы осы пәннің теориялық сұрақтарын да  сондай-ақ 

практикалық сұрақтарын да қамтыған. Әрбір тараудың соңынан есептермен 

қатар, білімін тексеру мақсатында бақылау сұрақтары берілген. 

«Ақша,несие, банк» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысына 

тапсырмалар жинағы тек қана экономикалық мамандықта оқитын 

студенттерге ғана емес, сондай-ақ ақша, несие, банктер жөнінен теоиялық 

және практикалық сұрақтары қызықтыратын жалпы оқырман қауымға 

арналған. 
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1 тақырып. Ақша және ақша айналысы. 

 

Ақша айналысы — шаруашылықтагы тауарларды өткізуге, сондай-ақ 

тауарлы емес толемдерді және есеп айырысуларды жүзеге асыруға қызмет 

ететін қолма-қол және қолма-қолсыз ақша формаларындағы ақшалардың 

қозғалысы. 

Ақша айналысының объективтік негізіне де тауар өндірісі жатады. Тауар 

өндірісі тұсында тауарлар әлемі: тауар және ақшаға бөліне отырып, олардың 

арасында өзара қарама-қайшылықтар туады. Қоғамдық еңбек бөлінісінің 

тереңдеуіне және жалпы ұлттық және дүниежүзілік нарықтардың 

қалыптасуымен байланысты капитализм тұсында ақша айналысы да әрі қарай 

дами түседі. Сонымен ақша, капитал айналымына қызмет ете отырып, 

барлық жиынтық қоғамдық өнім айналысы мен айырбасына дәнекер болады. 

Ақшаның қолма-қол және қолма-қолсыз формаларының көмегімен тауарлар 

айналысы, сондай-ақ ссудалық және жалған капиталдың қозғалысы жүзеге 

асырылады. 

Ақша айналысының құрылымына қолма-қол ақшалар айналысы мен 

қолма-қолсыз ақшалар айналысы кіреді. 

Қолма-қол ақшалар айналысы — бұл нақты ақшалар қозғалысын 

білдіреді. Оған банкноталар, монеталар және қағаз ақшалар (қазыналық 

билеттер) қызмет етеді. Дамыған еддерде нақты ақшалар айналысының 

едәуір бөлігін орталық банктерден шығарылған банктік билеттер құрайды. 

Ақша шығарудың кішкене бөлігі (10%-ға жуығы) қазыналық билеттерді 

шығарушы қазынашылықтың үлесіне тиеді. 

Қолма-қолсыз ақшалар айналысы — қолма-қолсыз ақшалар 

айналымының ақшаларының қозғалысы. 

Мұндағы, қолма-қолсыз ақшалар - чектер, пластикалық карточкалар, 

электрондық аударымдар көмегімен пайдаланылатын клиенттердің 

шоттардағы сақтаған ақшалары (депозиттер). 

Қолма-қол ақша мен қолма-қолсыз ақшалар арасында тығыз байланыс пен 

өзара тәуедділік бар. Ол ақшаның үнемі бір айналыс сферасынан екінші 

біріне өтіп отыруынан байқалады. Айталық, қолма-қол ақшалардың банктегі 

депозитке салынуы, олардың қолма-қолсыз ақшаға айналуын білдірсе, ал, 

банктен жалақы, жәрдемақы, стипендия, зейнетақы және т.с.с. төлеу үшін 

ақша алған жағдайларда қолма-қолсыз ақшалардың қолма-қол ақшаларға 

ауысуы байқалады. 

Акша айналысының заңы - тауарлар айналысы үшін қажетті ақшалардың 

санын (Ата) анықтайды. 

 

саны найналымыны Акша

сомасы нбагаларыны нТауарларды
ТАА  

 

Бұл жерде бір айта кететін жағдай, ақшаның төлем құралы қызметін 

атқаруымен байланысты бұл формула да нақтылануды талап етеді. 

Айналысқа қажетті ақша санын мынадай формуламен бейнелеуге болады: 
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мұнда, 

Ак - айналысқа қажетті ақша саны; 

Стб - сатылатын тауарлар бағасының сомасы; 

Нтб - несиеге сатылған тауарлар бағаларының сомасы; 

Мтс - міндеттемелер бойынша төлемдер сомасы; 

Өтс - өзара өтелетін төлемдер сомасы; 

Аос - айналыс және төлем құралы ретіндегі ақша айналымының орташа 

саны. 

Осындай жағдайларға айналысқа қажетті ақша санына, өндірістің 

дамуының шарттарына тәуелді болып келетін, әр алуан факторлар ықпал 

етеді. Оның біріне айналыстағы тауарлар санының өзгерісі жатады. Сондай-

ақ, шаруашылықтағы ақшаға деген қажеттілік тауарлар және көрсетілетін 

қызметтер бағаларының деңгейіне байланысты да анықталады. 

Айналысқа қажетті ақша санына мыналар кері ықпал етеді: 

•   несиенің даму дәрежесі, себебі, қаншалықты тауарлардың басым бөлігі 

несиеге сатылса, соғұрлым айналысқа аз мөлшерде ақша қажет етіледі; 

•   қолма-қолсыз есеп айырысудың дамуы, 

•   ақша айналысының жылдамдығы. 

Металл ақша айналысы тұсында айналыстағы ақша саны ақшаның қазына 

жинау құралы қызметінің көмегімен реттеліп отырды. Егер ақшаға деген 

қажеттілік қысқарса, онда айналыстағы артық ақша (алтын монета) 

айналыста қазынаға кетіп, ал егер ақшаға деген қажеттілік ұлғайса, онда 

айналысқа қажетті мөлшердегі ақша қазынадан айналысқа шығырылып 

отырады. 

Егер де айналысқа алтынға ауыстырылмайтын банкноттар немесе қағаз 

ақшалар (қазыналық билеттер) қызмет етсе, онда бұл жағдайда, қолма-қол 

ақшалар айналысы қағаз ақша айналысының заңына сәйкес жүргізіледі. 

Ақша айналысын қолдап отыру шарттары мен зандары келесідей     екі     

фактордың     өзара     ерекет     етуімен,     яғни шаруашылықтағы ақшаға 

деген қажеттілік және айналымға ақшалардың нақты түсуімен анықталады. 

Егер де айналымдағы ақша көлемі, шаруашылыққа қажетті ақшадан артық 

болса, онда ақшаның құнсыздануына, сонымен қатар ақша бірлігінің сатып 

алу қабілетінің төмендеуіне, яғни инфляцияға жол береді. 

Ақша айналысының негізгі сандык көрсеткіштерінің біріне ақша массасы 

мен ақша базасы жатады. 

Ақша массасы — жеке тұлғаларга, кәсіпорындарға және мемлекетке 

тиісті және шаруашылық айналымына қызмет ететін сатып алу және 

төлем құралдарының жиынтығы. 

Белгілі бір күндегі және белгілі бір кезеңдегі ақша айналысының сандық 

өзгерісін талдау үшін, сондай-ақ ақша массасының өсуі мен көлемін реттеуге 

байланысты шараларды жүзсгс асыру үшін әр түрлі көрсеткіштер 

пайдаланылады. Ондай көрсеткіштерді ақша агрегаттары деп атайды. 



Өнеркәсібі жағынан дамыған елдердің қаржылық статистикасында ақша 

массасын анықтау барысында төмендегідей ақша агрегаттары 

қолданылады: 

М1 агрегаты, ол айналыстағы нақты ақшаларды (банкноттар мен 

монеталарды) жөне банктегі ағымдық шоттардағы қаражаттарды қамтиды; 

М2 агрегаты, ол М1 агрегаты қосылған коммерциялық банктердегі 

мерзімді және жинақ салымдарынан (төрт жылға дейінгі) тұрады; 

МЗ агрегаты, ол М2 агрегаты қосылған арнайы несиелік мекемелердегі 

жинақ салымдарын құрайды; 

М4 агрегаты, ол МЗ агрегаты қосылған ірі коммерциялық банктердегі 

депозиттік сертификаттардан түрады. 

АҚШ-та, ақша массасын анықтауда төрт ақша агрегатын, Жапония мен 

Германияда - үш, Англия мен Францияда - екеу, Ресейде - үш ақша 

агрегаттары пайдаланылады. 

Қазақстанда ақша массасына Ұлттық Банк пен екінші деңгейдегі 

банкілердің баланстық шоттарын шоғырландыру негізінде анықталады және 

оның құрамына айналыстағы қолма-қол ақша және резидент занды тұлғалар 

мен үй шаруашылығы (жеке түлғалардың) депозиттері жатады. 

Қазақстан Республикасында Ұлттық банктің 12.01.1995 ж. Директорлар 

кеңесімен №2 хаттамасымен бекітілген "Ақша массасын, ақша базасын 

анықтау әдісі және ішкі және сыртқы активтерді анықтау барысында 

баланстық шоттарды жіктеу туралы ережесіне" сәйкес ақша базасы мен ақша 

массасы есептеледі. 

Аталған ережеге сәйкес, ақша базасы (МВ) -  бұл міндеттемелерге 

жататын резервтік және бастапқы ақшаларды. 

Ол мынадай формулада есептеледі: 

МВһСІС+RR+DCB, 

мұнда,  

СІС - айналыстағы нақты ақшалар; 

RR - міндетті резервтер; 

DCB - екінші деңгейдегі банктердің Ұлттық банктегі қор шоттағы 

қаражаттары. 

СІС = L (Н + С), 

мұнда,    Н - айналысқа шығарылған банктік билеттер;  

С - айналысқа шығарылған монеталар. 

Қазақстандағы негізгі ақша агрегаттарына, қазіргі кезде ақша-несие 

статистикасын жасау және талдауда қолданылып жүрген, ақша базасы мен 

белгіленуі МЗ - ақша массасы жатады. Ақша массасы құрылымына мынадай 

ақша агрегаттары жатады: 

•    М0 (айналыстағы қолма-қол ақша, немесе банк жүйесінен тыс ақша); 

•    М1 = М0 + банктік емес занды түлғалар мен халықтың теңгедегі 

аудармалы депозиттері; 

•   М2 = М1 + теңгедегі басқа да депозиттер және банктік емес занды 

тұлғалар мен халықтың шетел валютасындағы аудармалы депозиттері; 



•   МЗ (ақша массасы) = М2 + банктік емес занды тұлғалар мен халықтың 

шетел валютасындағы басқа да депозиттері. 

Мұндағы, 

•   Аудармалы депозиттер - 1) әрқашан айыппұлсыз және шектеусіз 

атаулы құнымен ақшаға ауыстырылады; 2) чектің, траттаның немесе жиро-

кепілдіктің көмегімен еркін айналады; 3) төлемдер жүргізуде кеңінен 

қолданылады. Аудармалы депозиттер қысқа ақша массасының бір бөлігін 

құрайды. 

•   Басқа депозиттер - негізінен ол, белгілі уақыт аралығынан кейін ғана 

алынатындығы немесе әртүрлі шектеулері жай коммерциялық операцияларда 

біраз қолайсыздық туғызатын және жинақ механизміне қойылатын 

талаптарға жоғары дәрежеде сай келетін жинақ және мерзімді депозиттер. 

Басқа депозиттер, сонымен қатар шетел валютасында салынған басқа 

салымдар мен депозиттерді қамтиды. 

Ақша базасының ақша массасына ықпал етуі ақша мулътипликаторы 

(Ам) көмегімен мынадай формула арқылы есептеледі: 

базасы)   (аакш МВ

массасы)  (аак3М
АМ   

 

 

Егер, мысалға ақша мультипликаторы 2,0 -ге тең болса, онда ақша 

базасының әрбір теңгесі 2 теңге жасауға қабілеттігін көрсетеді. 2003 жылы 

ақша массасындағы депозиттердің өсуі, ақша мультипликаторының мәні, 

өткен жылмен салыстырғанда 3,29 -дан 3,67-ге дейін осіріп отыр. 

 

 

Есептер  

 

1-есеп 

Ақша айналысының жылдамдығын есептеңіздер. Егер қолма-қол және 

қолма-қолсыз ақшалардың ақша массасы-500 млрд. теңге, жалпы ішкі өнім - 

4100 млрд. теңге болған жағдайда ақша айналысының жылдамдығын 

есептеңіздер 

 

2 есеп 

Айналысқа қажетті ақша санын анықтаңыздар. Сатылатын тауарлар 

(көрсетілген қызмет) бағасының сомасы-4500 млрд. теңге. Өтелу мерзімі 

жетпеген, бөліп төлеуге сатылған тауарлар бағасының сомасы - 42 млрд. 

теңге. Өтелу мерзімі жетпеген ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша 

төлемдер сомасы - 172 млрд. теңге. Өзара өтелетін төлемдер сомасы - 400 

млрд. теңге. Бір жылдағы ақша айналысының орташа саны - 10-ға тең. 

 

 

 

 



3 есеп 

Елдің экономикасының инфляциясыз ақша айналысына 90 млрд. ақша 

бірлігі қажет. Егер айналысқа 112,5 млрд. ақша бірлігін енгізетін болсақ, ол 

көрсетілетін қызмет пен тауарлар бағасына қалай әсер етеді? 

 

4 есеп 

Көөрсетілген қызмет пен сатылған тауарлар бағасының сомасы - 200 

млрд. теңге. Несиеге сатылған тауарлар бағасының сомасы - 10 млрд. теңге, 

несиелер бойынша төлемдер 4 млрд. теңге, өзара өтелетін төлемдер - 2 млрд. 

теңге. Ақша бірлігінің айналым жылдамдығы - 2,4 ай. Экономикадағы 

инфляциясыз ақша айналысына қажетті ақша санын анықтаңыздар. 

 

5 есеп 

Елдің экономикасындағы инфляциясыз ақша айналысына қажетті ақша 

санык анықтаңыздар. Сатылған тауарлар мен көрсетілген қызмет 

бағаларының сомасы - 200 млрд. теңге. Несиелер бойынша төлемдер - 40 

млрд. теңге. Несиеге сатылатын тауарлар - 60 млрд. теңге. Өзара өтелетін 

төлемдер -20 млрд. теңге. Жыл бойына теңге 8 айналым жасайды. 

Айналыстағы  ақша саны қалай өзгереді,  егер:    

1) теңге жыл бойына   10   айналым   жасағанда    

2)   жыл   бойында   теңге айналымының саны 5-ке дейін қысқарса 

 

6 есеп 

Есеп айырысу шотында сақталған ақша айналысының жылдамдығын 

анықтаңыздар. Ақша агрегаттары МО-120 млрд.  теңге, М1-360 млрд. теңге, 

М2- 380 млрд. теңге, МЗ-420 млрд. теңге 

 

7 есеп 

Ақша массасының құрылымы туралы мынандай мәліметтер млрд. 

теңгемен берілген. Есептеңіздер: 

1) ақша қаражатын пайдалану коэффициентін; 

2) ақша қаражатының өтімділік коэффициентін; 

Ақша агрегаттары 1.01. 31.12. 

МО 173,5 1448 

М1 765,1 5880 

М2 935,7 6037 

МЗ 951,4 6054 

 

8 Есеп 

Банктің міндетті резерв нормасы 20%-дан 30%-ға дейін өскен кезде, 

банктік жүйе 60 млн. ақша бірлігі көлемінде резерв жетіспеушілігі болған. 

Егер резерв сомасын өсіру мүмкін болмаған жағдайда ақша массасын қалай 

қысқартуға болады? 

 



 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Ақша айналысы дегеніміз не? 

2. Ақша айналысы құрылымына не жатады? 

3. Ақша айналысы заңы нені баяндайды? 

4. Ақша массасының құрылымы неден тұрады? 

5. Ақша базасына не жатады? 

6. Ақша мультипликаторы қалай анықталады? 

7. Ақша агрегаттары туралы не білесіз? 

 

 

2-тақырып. Қолма-қолсыз және банкаралық есеп айырысуларды 

ұйымдастыру. 

 

"Қазақстан Республикасы аумағында төлем құжаттарын пайдалану және 

қолма-қолсыз төлемдер мен ақшалай аударымдарды жүзеге асыру ережесі" 

туралы ҚР Ұлттық банк Басқармасының 2000 жылға 25 сәуірде бекіткен 

№179 қаулысына сәйкес, занды түлғалар арасындағы 4000 айлық есеп 

көрсеткішінен асатын, яғни 3488000 = (4000 х 872) теңге сомасынан жоғары 

мөлшерде есеп айырысулар тек қана қолма-қолсыз тәртіпте жүзеге 

асырылуға тиіс. Осы ережеге сәйкес қолма-қолсыз есеп айрысуларда 

қолданылатын төлем құжаттарының түрлеріне мыналар жатады: 

 төлем тапсырмасы; 

 төлем талабы-тапсырмасы; 

 инкассалық үкім; 

 чекпен есеп айырысу; 

 вексельмен есеп айырысу. 

Төлем тапсырмасымен есеп айырысу. Бұл қазіргі кезде кеңінен 

қолданылатын есеп айырысу формасы. 

Төлем тапсырмасы — ақшаны аударушының (төлеушінің) аталған 

тапсырмада көрсетілген ақша сомасын бенефициарга аудару туралы 

қызмет көрсетуші банкке берген тапсырмасы. 

Төлем тапсырмасымеп есеп айырысу кең көлемді төлемдерді жүзеге 

асыру үшін қолданылады: алынған тауарлары мен көрсеткен қызметтері 

үшін, тауарлы емес операциялар (зейнетақы және сақтандыру қорына 

төлемдер, салықтық төлемдер, банкке комиссиондық және т.б. төлемдер) 

бойынша, жабдықтаушылар мен мердігерлерге тауары және көрсетілген 

қызметтері үшін алдын ала төлеуге, аванстық төлемдер бойынша. 

Төлем тапсырмасы оны толтырған күннен бастап (оны толтырған күн 

есепке алынбайды) он күнге жарайды және төлеушінің шотында қаражат 

болған жағдайда ғана іске асырылады. 



Төлем талап-тапсырмасы. Бұл қолма-қолсыз ақшамен есеп айырысудың 

жаңа формасы, біздің тәжірибеге 1990 жылы енгізілген болатын. Мұнда 

төлем талабы және төлем тапсырмасының элементтері қатар қамтылған. 

Төлем талап-тапсырмасы - бенефициардың төлеушіге оған қызмет 

көрсетуші банкке бағытталған, жөнелтілген өнім, атқарылған жүмыстар 

және көрсетілген қызмет құнын жіберілген есеп айырысу қужаттары 

негізінде төлеу талабы. 

Төлем талап-тапсырмасын бенефициар толтырады да, оны коммерциялық 

құжаттармен бірге бірден аударушының банкіне жібереді. Аударушының 

банкі, ол төлем талап-тапсырмасын төлеушіге береді. Ал аударушы, банкке 

келіп түскеннен бастап, үш күн ішінде төлем туралы банкке келісімін беруге 

тиіс. Төлем талап-тапсырмасы банктегі аударушының шотында ақша болған 

жағдайда ғана қабылданады. Төленбеген төлем талап-тапсырмасы 3 күннен 

30 күн аралығында №1 картотекаға орналастырылуы мүмкін. 

Төлем талап-тапсырмасы бойынша төлеуден бас тартатын болса, оны осы 

үш күн ішінде банкке хабарлайды. Сөйтіп төлем талап-тапсырмасы жөнелту 

кұжаттарымен және төлеуден бас тартуын хабарлайтын құжатпен бірге 

тікелей бенефициарға қайтарылады. 

Инкассалық өкім - заң актілерінде көзделген жағдайда ақшаны 

жөнелтушінің келісімінсіз, оның банктік шотынан ақшаны алу үшін 

пайдаланылытын төлем құжаты. 

Инкассалық өкім салық және кеден органдарына төленбеген телемдерді,   

сондай-ақ   соттың шешімі бойынша басқа   да төлемдерді талап ету 

жағдайында колданылады. Мұндағы салық және   кеден   органдарының   

инкассалық    өкімімен басқасы міндетті   түрде   соттың шешімдері,    

бұйрығы, қарары және қаулысы бойынша берілетін орындау парағымен бірге 

жүреді. 

Инкассалық өкімде төлемнің тағайындалуы ақшаны аударушының банктік 

шотынан, оның келісімінсіз ақшаны алуға қүқық беретін заңдық актіге 

сілтеме көрсетіледі. 

Салық және кеден органдарынан келіп түскен инкассалық өкім сомасы 

аударушының шотындағы қаражат көлемінде төленуі мүмкін, яғни қаражат 

көлемі толық жетпеген жағдайда, сол құжаттың келесі бетіне «жартылай 

төленді» деген белгі қойылуға тиіс. Қалған сома қаражаттың шотқа түсуіне 

қарай төленеді. Тек қана соттың шешімен келетін инкассалық өкімдер шотта 

қаражат сомасы жеткілікті болған жағдайда теленеді, керісінше жағдайда ол 

шоттағы қаражат қозғалысына тиым салынды. Мұндай төлем құжаттары 

басқа қүжаттарға қарағанда кезектен тыс төленуге тиіс. 

Чекпен есеп айырысу. Чекті есеп айырысу барысында төлем құралы 

ретінде занды және жеке түлғалар пайдалана алады. Чек арқылы ссеп 

айырысудың қолайлылығы мынада: 

 егерде төлеуші тауарды шығарға дейін төлегісі келмей, ал 

жабдықтаушы төлеуге кепіл бергенше тауарын жібергісі келмеген 

жағдайда; 

 сатушы белгісіз болған жағдайда. 



Еліміздегі чекті пайдалану барысы 1998 жылғы 5 желтоқсандағы ҚР 

Ұлттық банкі Басқармасының бекіткен №266 қаулыға сәйкес жүзеге асады. 

Аталған    ережеге    сәйкес    чектер    темендегідей    түрлерге бөлінеді: 

-  Кепілденген чек - чек берушінің банкідегі шотындағы қаражаттың 

көлеміне байланыссыз чекте көрсетілген соманы төлеуге қызмет көрсетуші 

банктің беретін кепілін көрсететін чек. 

-    Кепілдендірілмеген чек - чек беруші банктің кепілдігі көрсетілмеген 

чек; 

-  Камтамасыз етілген чек - банкке аддын ала салған депозитпен 

қамтамасыз етілген чек; 

-  Қамтамасыз етілмеген чек - депозитпен қамтамасыз етілген чек. 

Ережеге сәйкес, чек -    бұл чек берушінің чекті қабылдаушы банкке, өзара 

жасалган келісім-шарт негізінде чекте көрсетілген соманы чекті 

ұстаушыға төлеу туралы бұйрыгы. 

Чектер қолма-қолсыз төлемдерді жүзеге асыру және қолма-қол ақша алу 

үшін пайдаланылады. ҚР-да чекпен есеп айырысу тек қана ұлттық валютада 

жүзеге асады. Банктен қолма-қол ақшалар алуға арналган чектің түріне 

ақшалай чек жатады. Мұндай чектің түрін Ұлттық банктің бекітілген 

формасында 2003 жылдьтң 1 қаңтарына дейін екінші деңгейдегі банкгер 

өздерінің клиенттеріне беріп келсе, бүгінгі күні кез келген коммерциялык 

банк өзінің формасында чекті шығарып отыр. Чекті пайдалану банктеп 

алатын чектік кітапша негізінде іске асады. Чек алу үшін шот иесі банкке 

чектік кітапша алуға өтінішін жасайды. 

Чектің қызмет ету мерзімі толтырылған күнді есептемегенде он күнді 

құрайды. 

Аккредитивтік есеп айырысу формасы. Аккредитивпен есеп айырысу 

жиі қолданылмайды, бірақ та ол нарық жағдайында біршама тұрақты есеп 

айырысу формасы. 

Аккредитив - бұл сатып алушының тапсырмасы бойынша сатып 

алушының (аккредитив ашушының) банкісінің жабдықтаушының банкісіне 

аккредитивте көрсетілген құжаттарды жабдықтаушы бергеннен соң 

және аккредитивтің басқа да шарттарын орындаған жағдайда төлемді 

төлеуге берген шартты ақшалай міндеттемесі. 

Егер де аккредитивті ашатын банк, клиенттің тапсырмасы бойынша 

қаражатты жабдықтаушының банкіне аударып қойса, онда аккредитивте 

көрсетілген барлық шарттардың орындалуы барысында төлемді жүзеге асыру 

үшін жабдықтаушының банкінде "Аккредитив" жеке баланстық шоты 

ашылады. 

Аккредитивтің мынадай түрлері болады: 

•   өтелген және өтелмеген; 

•   қайтарылатын және қайтарылмайтын.  

Банкаралық есеп айырысулар. 

Шаруашылықтағы өнімді жабдықтаушьшар мен тұтынушылар 

арасындағы қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың жүзеге асырылуы 

барысында банктер арасында өзара есеп айырысулар туындайды. 



Банкаралық есеп айырысулар, егерде төлеуші мен қаражатты алушы әр 

түрлі банкте қызмет көрсетілген жағдайда туындайды. Мұндай есеп 

айырысулар бүгінгі күні корреспонденттік шоттар арқылы жүзеге 

асырылады. 

Нарық экономикасына өтуге байланысты, яғни көптеген дербес 

коммерциялық банктердің құрылып, жұмыс жасауына байланысты 

банкаралық есеп айырысу жүйесі толық өзгеріске ұшырады. Бұл өзгеріс 

банктер  арасында өзара корреспонденттік қатынасқа түсуге әкелді. 

Қазіргі       уақытта       корреспонденттік шоттар арқылы банкаралық  есеп   

айырысуды   ұйымдастырудың   мынадай   екі варианты бар: 

I  варианты - орталыктандырылмаған, яғни коммерциялық банктердің    

бір-бірімен    корреспонденттік    қатынас    орнатуы негізіндегі; 

II   варианты - орталықтандырылған, яғни коммерциялык, банктер 

арасындағы есеп айырысулар Ұлттық банктегі, яғни Қазақстан Банкаралық 

есеп айрысу орталығында ашылған корреспонденттік шоттары негізінде 

жүргізіледі. 

Корреспонденттік шот - бұл коммерциялық банктердің өзара есеп 

айырысуларды жүргізуге арналган елдің орталық банкінде және банктердің 

бір-бірінде ашатын шоты. 

Корреспонденттік шотта банктердің меншікті қаражаттары және оның 

клиенттерінің несиелік, есеп айырысу және кассалық қызмет көрсетуіне 

байланысты операциялары көрсетіледі. Мұндай операцияларға: 

•    банк клиенттерінің ақшалай қаражаттарын аудару және есептеу; 

•    банк клиенттерінің бюджетпен, зейнетақы қорларымен және басқа 

ұйымдармен есеп айырысулары; 

•   клиенттерге қолма-қол ақша беру және қабылдау; 

•   банкаралық займдар және депозиттер, бағалы қағаздар; 

•   ҰБ-пен кассалық операциялар; 

•   берілген несиелер үшін алынған пайыздар және басқа табыстар; 

•   депозиттік шоттар бойынша пайыздар төлеу; 

•   банктің өзінің бюджетке төлемдері (салық); 

• банктің басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын шығыстар және т.б. 

жатады. 

Корреспонденттік шотты ашу үшін банктер мынадай құжаттарды Ұлттық 

банкке табыс етеді: 

•   корреспонденттік шот ашуы туралы өтініш; 

•   банк жарғысының көшірмесі; 

• Банктік операцияларды жүргізуге рұқсат беретік лицензияның 

көшірмесі; 

•  қолдары мен мөрінің үлгісі бар карточка (нотариуспен 

куәландырылған). 

 

 

 

 



Есептер  

 

1 есеп 

АҚ Бахус арақ-шарап зауыты (есеп айырысу шотындағы қалдык 56 млн 

теңге) 21 қыркүйекте БанкТұранӘлем банкісіне келесі жабдықтаушыларға 

қаражат аударуы үшін төлем тапсырмасын өткізді. 

Самара қаласындағы спирт зауытына 14 қыркүйекте алынған шикізат 

үшін 497000 теңге тусті. 

Қант зауытына (ссеп шоты сол банкте) 188000 теңге түсті. 

Бюджетке төлемдер 50000 теңге. 

Тапсырма: 

-  банк төлем тапсырмасын қалай есепке алады; 

-  төлем — тапсырмасы қанша күн ішінде күшіне ие болады; 

- қандай жағдайларда клиенттердің тапсырмасы есеп айырысу 

шоттарында ақша болмағанда орындауға алынды; 

-  уақытында төленбеген құжаттардың есебі қалай жүргізіледі. 

 

2 есеп 

АҚ Жалынның арызы бойынша АҚ Тұран Әлем Банкіне қыркүйектің 23 

жұлдызында негізгі қызметі бойынша есеп айырысуға 350 мың теңгеден 3 

кепілдендірген чек әкелінді. 

Тапсырма: 

-  қандай жағдайларда кепілденген чек қолданылады; 

-  чектердің жұмыс істеу мерзімін көрсетіңіздер. 

 

3 есеп 

09.10.04 жылы АҚ Тұран Әлем Банкі бойынша келесі сома мөлшерінде 

қолма-қол ақшалар берілді. 

-  ШЖК Пульсқа жалақыны төлеу үшін 190 мың теңге; 

-  АҚ Диасқа кезекті жабдықтарды сатып алу үшін 280 мың теңге, 

- ШЖК Флора кәсіпорынның жұмысшыларына материалдық көмек 

көрсету, кеңсе мен шаруашылық тауарларды сатып алу үшін 715 мың теңге; 

-  Несиелер бөлімінің экономисі К.С.Стамғазинге жолсапар шығындарына 

21 мың теңге аванс берілді. 

Сұрақтар: 

-  Банктің жоғарыда көрсетілген операциялары қандай құжаттармен 

рәсімделетінін анықтаңыз. 

 

4 есеп 

Ақжомарт шағын көсіпорынның есеп айырысу шотындағы бастапқы 

қаддық 25315 теңге. Осы күні мынадай операциялар болды: 

-  бюджетке  5500 теңге; 

-  есеп айырысу шотына қолма-қол 3000 теңге ақша  келіп түсті; 

-  жартылай төлем болғаны туралы мемориалдық ордер 6000 теңгеге келіп 

түсті; 



-  чек арқылы кәсіпорын жұмысына жол сапарға 28800 теңге ақша төленді. 

Қолма-қолсыз есеп айырысу қағидалары негізінде төлем кезектілігін 

анықтап, күндік қалдықты анықтаңыз. 

 

5  есеп 

АҚ     Банк Тұран Әлем     мен     АҚ     Цесна     Банк     өзара 

корреспонденттік қатынастар жасау жөнінде шешім қабылдады. Тапсырма: 

-   банкаралық корреспонденттік шоттардың ашылуы қалай рәсімделеді; 

- корреспонденттік шоттың қандай түрлері корреспонденттік банктер 

арасындағы өзара талаптарды есептеуде қолдануы мүмкін. 

 

 

6 есеп 

АҚ Тұран Әлем Банк пен Ұлттық банкпен корреспонденттік шот 

көшірмесін және клиенттердің есеп айырысу құжаттары қосылған құжаттар 

тізімін алды. Алынған есеп материалдарын тексергенде коммерциялық 

банкте екі төлем тапсырмасының (575 мың теңге және 63 мың теңге) 

жоқтығы анықталды. 

Тапсырма: 

-    Ұлттық банктен алынған құжаттарды тексеру тәртібі қандай; 

-  егер корреспонденттік шот көшірмесіне қосымша құжаттар берілмей 

қалған жағдайда банк қандай шаралар жасайды. 

 

7 есеп 

АҚ Тұран Әлем Банк 23 қазанда Алматыдағы АҚ Бахус есеп шоты 

бойынша (467816) төлемге келесі төлем тапсырмасын шот фактурасы 

бойынша алынған шикізат үшін қойылып отыр. Жабдықтаушы Тараз 

қаласының Казкоммерцбанкісінде (467018) есеп шоты ашылған. 

АҚ Бахус сол есеп айырысу шотында корреспонденттік шот арқылы есеп 

айырысуға қаражаттары жеткілікті. 

Тапсырма: 

-    Ұлттық банктегі корреспонденттік шот арқылы есеп айырысу кезінде 

төлем тапсырмасының реквизиттерін орындау ережелерін айтыңыз; 

-   банкпен төлем тапсырмасының даналары қалай толтырылады. 

 

8 есеп 

Ұлттық банктегі корреспонденттік шотта қалдық 42970 мың теңге, 

ағымдағы түсімдер — 12520 мың теңге, ағымдағы төлемдер 18999 мың теңге. 

Тапсырма: 

-   банктердің корреспонденттік шоттары жүргізілетін баланстық 

шоттарды атаңыз; 

-   Ұлттық банктегі банк корреспонденттік шоттарының толықтыру 

көздері қандай; 

-   банктердің корреспонденттік шоттарында дебеттік қалдықтардың 

болуына жол беріле ме; 



-   банктің корреспонденттік шотының қалдығын анықтаңыз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1.   Қолма қолсыз есеп айырысу құжаттарына нелер жатады? 

2.   Банктік шот ашу тәртібі қандай? 

3.  Төлемдердің тағайындалуының бірдей классификаторының құрылымы 

неден тұрады? 

4.   Экономика секторларының кодын атаңыз. 

5.  Төлемнің тағайындалу кодын қалай түсінесіз? 

6.   Банкаралық есеп айырысу деген нені білдіреді? 

7.   Корреспонденттік шотты ашу үшін не қажет? 

3 - тақырып. Несие және несиенің формалары. 

 

Несие - нарықтық экономиканың тірегі ретінде, экономикалық дамудың 

ажырамас элементін білдіреді. Оны барлық шаруашылық субъектілерімен 

қатар, мемлекет те, үкімет те, сондай-ақ жеке азаматтар да пайдаланады. 

Несиенің пайда болуын өнімдерді өндіру сферасынан емес, олардың 

айырбас сферасынан іздеу қажет. Тауар айырбастау - бұл тауардың бір 

қолдан екінші қолға өтуін білдіреді десе, шынымен де осындай айырбас 

кезінде несиеге байланысты қатынас туындайды. 

Құнның қозғалысы - бұл несиенің қозғалысының кіндігін сипаттайды. 

Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалык негізіне капитал 

айналымын жатқызуға болады. 

Несие — бұл пайыз төлеу және қайтару шартында уақытша 

пайдалануга (қарызға) берілетін ссудалық капитал қозғалысы. 

Несие ақшалай капиталдың ссудалық капиталға өтуін қамтамасыз ете 

отырып, несие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы несиелік 

қатынасты бейнелейді. Несиенің көмегімен занды және жеке тұлғалардың 

уақытша бос қаражаттары мен табыстары экономикалық жүйе  төңірегінде 

жинақтала отырып, уақытша және ақылы негізде пайдалануға берілетін 

ссудалык капиталға айналады. 

Несие мен ссуданың арасында да өзара айырмашылықтар бар.  Несие — 

бұл банктің қаражатын құрайтын көзі ретінде барлық  барлық несиелік 

қатынастарды ұйымдастырудың әр түрлі формаларының болуын және 

сондай-ақ олардың жұмсалымдарының бір формасын біддіретін кең ұғымды 

сипаттайды. Ссуда — бүл ссудалық шот ашумен байланысты қалыптасатын 

несиелік қатынастарды ұйымдастырудың бір ғана формасын білдіреді. 

Экономикалық категория ретінде, несие — кәсіпорындар, ұйымдар және 

бірлестіктер, сондай-ақ халық арасындағы несие қорын құру және оларды 

қайтарылу, пайыз төлеу шартында белгілі бір мерзімге уақытша пайдалануға 

беру негізінде қалыптасатын өндірістік қатынастар жиынтығы. 

Несиенің экономикадағы орны мен рөлі оның атқаратын қызметтерімен 

сипатталады. Жалпы несие экономикалық категория ретінде төмендегідей 

қызметтерді атқарады: 



•   қайта белу; 

•   айналыс шығындарын үнемдеу; 

•   айналыстағы нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру; 

•   капиталдың шоғырлануын жеделдету; 

•   ғылыми-техникалық прогрессті жеделдету. 

Несиенің формасы — бұл несиелік қатынастар құрылымының, олардың 

негізгі қызметтерінің яғни, әр алуан сыртқы және ішкі өзгерістер 

барысында толық сақталатын көрінісін білдіреді. 

Несие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы байланыстар қалай 

өзгергенімен де, несиенің формасы сол күйінде сақталады. 

Несиенің екі формасы бар: тауарлы және ақшалай. Мұндағы тауар 

түрінде берілетін несиені - коммерциялық, ал ақша түріндегі несиені — 

банктік деп атайды. 

Қалған несиенің түрлері осы екі формасының тәжірибеде қоддануынан 

туады. 

Коммерциялық несие — бұл қарыз берушінің қарыз алушыға қарызға 

берген тауарын білдіреді. 

Коммерциялық несие - бұл вексель айналысының пайда болуына себеп 

болған, экономикадағы несиелік қатынастардың алғашқы формасы. Несиенің 

бұл формасының басты мақсаты -тауарлардың өту процесін жеделдету, 

сондай-ақ одан пайда табу. 

Мұнда қарыз алушы да және оны берушілер ретінде кәсіпкерлер мен 

бизнеспен айналысатындар бола алады. Коммерциялық несие көбіне тауарды 

сатып алушыда нақты ақшаның болмай қалуы барысында туындайды. 

Мұндай жағдайда, айналыс кұралы ретінде, қарыз алушының көрсетілген 

соманы уақытында төлейтіндігін куәлаңдыратын арнайы қарыздық 

міндеттеме - вексель қолданылады. 

Коммерциялық несиенің банктік несиеден айырмашылығы төмендегідей: 

•   қарыз беруші  ролінде банктік мекемелер емес, яғни тауар немесе 

қызметті сатумен айналысатын кез келгеп заңды тұлға бола алады; 

•   коммерциялық несие тек қана тауар формасында беріледі; 

•   қарыз капиталы өнеркәсіптік немесе сауда капиталымен байланысты; 

• коммерциялық несиенің орташа құны сол кезеңдегі банктік пайыз 

мөлшерімен салыстырғанда төмен болады; 

•   қарыз беруші мен қарыз алушы арасындағы несиелік мәміленін заңи 

түрде рәсімделуі барысында, бұл несие үшін төленетін ақы тауар бағасының 

құнына қосылады. 

Банктік несие — бұл банктік мекемелерден қарыз алушыларға ақшалай 

түрде берілетін несиені білдіреді. 

Банктік несие - бүл экономикадагы кеңінен тараған несислік 

қатынастардың формасы болып табылады. Банктік несие бойынша несиелік 

қатынастың құралына несиелік шарт немесе несиелік келісім жатады. Банктік 

несиеде несие беруші: банк және арнайы қаржы мекемелері болса, ал қарыз 

алушылар ретінде: кәсіпкерлікпен немесе бизнеспен шұғылданатын қаржы 



ресурстарына деген сұранысы бар кез келген занды ұйым болып табылады. 

Мұндағы қарыз берушінің басты мақсаты - бұл пайыз түрінде табыс алу. 

Банктік несиенің түрлеріне мыналар жатады: 

1.  Тұтыну несиесі - бұл жеке тұлгаларга тұтыну тауарларын сатып алу 

үшін және тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несие. 

2.   Ипотекалық несие—бұл қозғалмайтын мүліктерді (тұрғын үйді, 

өндіріс ғимараттарын, жерді және т.с.с.) кепілге ала отырып, ұзақ 

мерзімге берілетін несие. 

3. Овердравт несиесі — клиенттің шотынан қаражатты шегеру, 

дебеттік қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несиенің формасы. 

4.  Овернайт несиесі - өтімділікті қолдау мақсатында бір түнге 

берілетін банкаралық несиенің түрі 

5.  Онкольдық несие  -    кредитордың алғашқы талабы бойынша 

өтелетін қысқа мерзімді несие. 

6.   Банкаралық несие — банктердің бір-біріне беретін нсиесі. 

7.  Ломбардтық несие — тез іске асатып бағалы заттарды немесе 

бағалы қағаздарды кепілге алып, берілетін несие. 

8.   Лизингтік несие - құрал-жабдықтарды жалға алумен байланысты 

берілетін несие. 

9.    Рамбурстық несие — шикізаттарды ішке алып кіру және жартылай 

фабрикат пен дайын өнімдерді сыртқа шығару тәжірибесінде 

пайдаланылатын несие. 

10.   Сенім несиесі — банктің сеніміне кірген, төлем қабілеті жоғары 

клиенттерге берілетін несие. 

11.    Маусымдық несие — жабдықтаушының қаржыландыру уақыты 

мен түсімді алу мерзімі арасындағы уақыт бойынша алшақтықты жабуға 

араналған несие. 

 

 

Есептер 

 

1  есеп 

Банктің міндетті резерв нормасы 20%-дан 30%-ға дейін өскен кезде, 

банктік жүйе 60 млн. ақша бірлігі көлемінде резерв жетіспеушілігі болған. 

Егер резерв сомасын өсіру мүмкін болмаған жағдайда ақша массасын қалай 

қысқартуға болады? 

 

2  есеп 

АҚ Бахус банктен 500000 теңгені 25 % өсімақымен 3 ай мерзімге несие 

алды. Пайыз мөлшерін есептеңіз. 

 

3 есеп 

Азаматша Асанова А. Казкоммерцбанк ААҚ-нан 10 жыл мерзімге 15 % 

жылдық өсімақымен 2500000 теңге ипотекалық несие алды. Бастапқы сомасы 

ретінде 500000 теңге тапсырды. Тиісті пайыз мөлшерін есептеңіз. 



 

4 есеп 

Клиент банктен 3 жыл мерзімге 25% жылдық өсімақымен 500 мың теңге 

несие алған. Жай жөне күрделі пайыз есептеу бойынша сыйақы мөлшерін 

табыңыз. 

 

5 есеп 

Аламан шаруа қожалығы жарты жыл мерзімге жылдық пайыз 45% 144000 

теңге несие  алды. Тапсырма: 

-  берілген несиеге пайыз есептеу; 

- пайдаланылған құжаттар тізімі; 

- несиелеу қандай қағида негізінде берілді. 

 

6 есеп 

Флора  шағын  кәсіпорыны   банктен   25000  АҚШ   доллары көлемінде 3 

айға 25 жылдық пайызбен несие алды.  

Тапсырма: 

- тиісті пайызды есептеңіз; 

- пайызды есептеу тәртібін түсіндіріңіз. 

 

 

  Бақылау сұрақтары 

1. Несие дегеніміз не? 

2.  Несиенің құрылымы неден тұрады? 

3.  Несие, ақша, қаржы, ссуда үғымдарының өзара айрымашылығы неде? 

4.  Несиенің қандай формалары бар? 

5. Коммерциялық несие мен банктік несиенің өзара айырмашылықтары 

неде? 

6. Тұтыну несиссі жайлы не білесіз? 

7. Ипотекалық несие дегеніміз не? 

8.  Банктік несиенің басқа түрлерін атаңыз? 

 

 

4- тақырып. Банк және банк операциялары. 

 

Банк жүйсі маңызды элементі - банктер болып табылады. 

"Банк" сөзі "banсо" деген ағылшын тілінен аударғанда "айырбас столы" 

дегенді біддіреді. Бұл "айырбас столы" тауарлармен сауда жасалатын 

аландарда құрылады. Сауда мемлекеттер мен қалалардың, жекелеген 

тұлғалардың әр түрлі монеталарымен жасалған. Ол уақытта монеталардың 

біртұтас жүйесі болмағандықтан, олармен сауда-саттық барысында әр түрлі 

формадағы монеталар кездескен. Банктер пайда болардың алдында ақша-

сауда капиталының өкілдері саудагерлердің ақшалай салымдарын қабылдап, 

оларды әр түрлі елдің ақшаларына айырбастауға маманданып отырған. 

Уақыт өте келе, айырбастаушылар бұл салымдарды, сондай-ақ өздерінің 



ақша қаражаттарын ссудаға беріп, пайыз алу үшін пайдалана бастайды. 

Сөйтіп, айырбастаушылар біртіндеп банкирлерге айналады. 

Сонымен, қазіргі түсінікте "коммерциялық банк" - бұл ерекше өнім 

шығарумен ашалысатын кәсіпорын немесе қолма-қол және қолма-қолсыз 

ақшада төлем айналысын реттеуді жүзеге асыратын ақша-несие 

институты болып табылады. 

"ҚР-ғы банктер және банктік қызмет туралы" заңның 1-бабына сәйкес, 

"банк —осы заңга сай банктік қызметті жузеге асыруга   құқылы  

коммерциялық   ұйым   болып табылатын заңды тұлға ". 

Банктік   қызмет    -    бұл    банктік  операцияларды жүзеге асырумен 

байланысты қызметті білдіреді.  Аталған   заңның 10 бабына сәйкес банктік 

операцияларға мыналар жатады: 

-   заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және 

жүргізу; 

-   жеке     тұлғалардың     депозиттерін     қабылдау,      банктік   шоттарын 

ашу және жүргізу; 

-   банктердің және банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың корреспондентік шоттарын ашу және жүргізу; 

-   заңды және жеке тұлғалардың металдық шоттарын ашу және жүргізу; 

-   кассалық операциялар: банкнота мен монетаны қабылдау, беру, қайта 

санау, айырбастау, ұсату, сорттау, қаптау жөне сақтау; 

-  аударым операциялары: занды және жеке тұлғалардың ақшаны 

аударумен байланысты тапсырмаларын орындау; 

-   есепке алу операциялары: заңды және жеке тұлғалардың вексельдерін 

және өзге борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт); 

-  заемдық операциялар: ақы төлеу, мерзімін белгілеу және қайтару 

шартымен ақшалай формада несиелер беру; 

-   занды және жеке тұлғалардың, оның ішінде корреспондент-банктердің 

тапсырмаларына байланысты, олардың банктік шоттары бойынша есеп 

айырысу операцияларын жүргізу; 

-   сенім (траст) операциялары: сенім білдірушінің тапсырмасы бойынша 

және оның мүддесіне сай, ақшасын, құйма бағалы металын және бағалы 

қағаздарын басқару; 

-   клирингтік операциялар: төлемдерді жинау, тексеру және растау, 

сондай-ақ олар бойынша өзара есепке алу операцияларын жүргізу және 

клирингке қатысушылардың таза позициясын анықтау; 

-   сейфтік операциялар: клиенттердің құжатты формада шығарылған 

бағалы қағаздарын, құжаттарын және бағалы заттарын сақтау қызметін 

көрсету, сондай-ақ жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беру; 

-   ломбардтық операциялар: тез іске асатын бағалы қағаздар мен 

жылжитын мүліктерді кепілге алып, қысқа мерзімді несиелер беру; 

-   төлем карточкаларын шығару; 

-   банкнота мен монеталарды және бағалы заттары инкассациялау және 

жөнелту; 

-   шетел валютасымен айырбас операцияларын ұйымдастыру; 



-   төлем құжаттарын инкассаға қабылдау (вексельден басқаларын); 

-   чек кітапшаларын шығару; 

-   бағалы қағаздар нарығындагы клирингтік қызмет; 

-   аккредитивті ашу, растау және ол бойынша міндеттемені орындау; 

-   ақшалай формада орындалуды көздейтін, банктік кепіл-хатгарды беру; 

-  үшінші тұлғаның атынан ақшалай формада орындалуды көздейтін 

банктік кепілдеме беру. 

Елімізде қабылданган банктік зандылықтарға сәйкес ҚР-ғы банк жүйесі 

екі деңгейден тұрады. 

ҚР Ұлттық банкі — мемлекеттік орталық банк ретінде бірінші деңгейді 

білдіреді. 

Өзге банктердің барлығы (Мемлекеттік даму банкісінен басқасы) - екінші 

деңгейді сипаттайды, сондықтан да оларды іс-жүзінде екінші деңгейдегі 

банктер деп атайды. 

Еліміздегі барлық несие жүйесін реттеуші ұйым рөлін атқара отырып, 

орталық банк экономикамызда басты орын алады. 

 

 

 

Есептер 

1  есеп 

Банктің міндетті резерв нормасы 20%-дан 30%-ға дейін өскен кезде, 

банктік жүйе 60 млн. ақша бірлігі көлемінде резерв жетіспеушілігі боліан. 

Егер резерв сомасын өсіру мүмкін болмаған жағдайда ақша массасын қалай 

қысқартуға болады? 

 

2 есеп 

Мерзімсіз салым нормасынан міндетті резерв нормасы 30% Банктік жүйе 

15 ақша бірлігі мөлшерінде артық резервке ие болған. Есептеңіздер банктік 

жүйе мерзімсіз салым сомасын қанша шамаға өсіре алады. 

 

3 есеп 

Операциялық күннің басында банк кассасының айналымында қолма-қол 

ақша — 32 млн. теңге. Операциялық кұн бойында филиал қызмет көрсететін 

кәсіпорындар мен кәсіпкерлерден 197,5 млн. теңге ақша түскен. Сол күні 

банк 184,9 млн. теңге қолма-қол ақша берген. Осы банктің касса 

айналымының қалдық лимиті  -  40 млн.  теңге.  Операциялық күннің 

соңындағы касса айналымының  қалдығын есептеңіздер. 

 Банк қандай шара қолданады? 

 

4 есеп 

Автокөліктік   кәсіпорын   5   сәуір  күні АҚ «ТұранАлем» банкінің  

аудандық  бөлімшесіне  автокөліктерді жөндеу үшін қосалқы бөлшектер 

алатын автомобиль зауытымен келісімшарт негізінде есеп—айырысу үшін 

аккредитив ашуға өтініш жасады. Келісімшарт бойынша аккредитив мерзімі 



15 күн. Оның сомасы 525 млн. теңге. Банктегі есеп айырысу шотында — 637 

млн теңге бар. Есеп айырысу акцептсіз жүргізіледі. Жабдықтаушының 

банкінен дебеттік авизо және осы аккредитивпен есеп айырысқан құжаттар 

10 сәуір күні-170 млн. теңгеге, 13 сәуір күні-230 млн теңгеге, 20 сәуір күні-

125 млн. теңгеге түсті. Автокөліктік кәсіпорын 25 сәуір күні автомобиль 

зауытының 20 сәуір күні - 125 млн. теңге аккредитивпен төлеген акцептінен 

бас тарту туралы өтініш жасады. Осы жағдайда банк позициясын 

анықтаңыздар. 

 

5 есеп 

Мына мәліметтердің негізінде Орталық Банктің баланстық есебін 

құрыңыздар, млрд теңге: алтын сертификат - 10; бағалы қағаздар - 100; 

айналымға шығарылған банкноталар - 90; коммсрциялық банктердің резерві- 

30; басқа да активтер- 10; қаржы министрлігі депозиті - 5; коммерциялық 

банктер ссудалары - 10. 

Меншік капиталы мен басқа да міндеттемелер шамасын анықтаңыздар. 

 

6 есеп 

Төмендегі көрсеткіштер (мың теңге) негізінде банк балансын құрыңыздар. 

1.  Жарғылық қор – 2 227 305; 

2.  Пайда - 8 154 894; 

3.  Касса - 2 695 503; 

4.  Басқа банктердегі шоттар (корресп. шот) - 8 625 924; 

5.  ҚР ҰБ-гі қаражаттар - 7 681 650; 

6.  Банктен берілген несиелер - 59 908 900; 

7.  Басқа банктердің осы банк шотындағы ақша қаражаттары - 1 523 683; 

8.  Басқа да пассивтер - 7 855 415; 

9.  Басқа қорлар - 4 575 298; 

10. Салымдар мен депозиттер - 6 293 671; 

11. Шетел валютасы және валюталық операциялар бойынша есеп 

айырысулар (пассив) - 2 991 709; 

12.  Бағалы қағаздарды сатып алу - 1 262 603; 

13.   Басқа да активтер - 14 649 731; 

14. Шетел валютасы және валюталық операциялар бойынша есеп 

айырысулар (акгив)- 3 691 699, 

15.  Негізгі құралдар және ғимараттар - 768 121; 

16.  Бірлескен қызметтсрге қатысу - 110 458; 

17.  Баска банктерден алынған несиелер - 30 013 078; 

18.  Ағымдағы және есеп - айырысу шотындағы қалдықтар -35759 631. 

 

 

Бақылау сұрактары 

 

1.  Алғашқы банктер қай жерде және қалай пайда болды? 

2.  Банк дегеніміз не? 



3.  Банк қызметіне нелер жатады? 

4.  ҚР-ғы банк жүйесінің құрылымына неден тұрады? 

5.  Банктік операцияларға нелер жатады? 

6.  Коммерциялық банкке қандай анықтама бере аласыз? 

7.  Неліктен банкті несиелік мекеме деп атаған? 

 

 

5-тақырып. Бағалы қағаздар нарығы және қор биржасы. 

 

Активтік операциялар — бұл банктердің табыс алу және өзінің 

өтімділігіи қамтамасыз ету мақсатында, иелігінде бар ресурстарды 

орналастыру жүзеге асыратын операцияларды білдіреді. 

Бұл екі мақсаттың бірегейлігі банкті коммерциялық кәсіпорын ретінде    

тартылған    қаражаттарды    пайдаланудағы 

Активтік банктік операциялар өзінің формасына және тағайындалуына әр 

түрлі болып келеді. Банктердің активтік операциялардың ең көп тараған 

түрлеріне мыналар жатады: 

•   ссудалық (несиелік) операциялар; 

•   инвестициялық операциялар; 

•   депозиттік операциялар; 

•   қаржылық операциялар; 

•   өзге де операциялар. 

Банк активтік операцияларының маңызды бөлігін - банктік несиелік 

(ссудалық) операциялары негізінде алады. Банктік ссудалық операциялары 

негізінде ссудалық портфель құрылады. Банктік ссудалар біршама табысты 

және жоғары тәуекелді болып табылады. Бұл активтср топтары банктің басты 

пайда көзі ретінде қызмет етсді. 

Ссудалық операциялар банктің ресурстық базасын орналастыруда   

банктің   активтік      қызметінің   негізгі   бөлігін (мысалға,     80%-ға     

жуық)      құрайды. Микроэкономикалық деңгейдегі бұл операцияның  мәнін, 

оның көмегімен банктер уақытша   жұмыс   жасамайтын    ақшалай    

қорларды өндірісті, айналысты және тұтыну процесінде жұмыс 

жасайтындығымен сипатталады. Коммерциялық банктер өздерінің 

клиенттеріне әр түрлі ссудаларды береді. Банктің беретін ссудалары туралы 1 

тақырыпта жазылған. 

Банктің инвестициялық операциялары несиелік операциялардан кейін 

банкке табыс әкелетін операциялар. Банктің инвестициялық операциялары 

негізінде бағалы қағаздар портфелі қалыптасады. Банктің бағалы қағаздар 

портфелін қалыптастыруының екі мақсаты болады: біріншісі — банкке табыс 

әкелу, екіншісі — өтімді активтер қатарын толықтыру. 

Бағалы қағаздар екі топқа бөлінеді: 

1)   Мемлекеттің бағалы қағаздары; 

2)   Корпоративтік бағалы қағаздар. 

Мемлекеттің бағалы қағаздары табыстылығына қарай үш түрге бөлінеді: 



-   Дисконттық, мұндай бағалы қағаздар алғашқы нарықта инвесторларға 

жеңіддікпен (номиналдық құнынан төменгі бағамен) сатылып, номиналдық 

құны бойынша өтеледі. 

-   Купондық, яғни номиналдық құнына пайызбен бейнеленген табыс 

әкелетін бағалы қағаздар. Купон мерзіміне қарай жылына 2-4 ретке дейін 

төленеді. 

-   Аралас, яғни купон жөне дисконт түрінде қатар табыс әкелетін бағалы 

қағаз. Бұл жағдайда инвестор-банктің табысы екі көзден: дисконт түріндегі 

және купон мөлшерлемесі түріндегі табыстардан құралады. 

Сонымен қатар активтерінщ бір бөлігін өтімді корпоративтік бағалы 

қағаздарға да орналастыруда. Корпоративтіқ бағалы қағаздарға мыналар 

жатады: 

•   акциялар; 

•   облигациялар; 

•   депозиттік және жинақ сертификаттары; 

•   ипотекалық куәліктер; 

•  депозитарлық қолхаттар. 

Осылардың ішінде инвестициялау операциялары акциялар мен 

облигацияларға байланысты көп болады. Ал қалғандарының нарығы әлі өз 

деңгейінде дами қойған жоқ. 

Акция — бұл акционерлік қоғамның жарғылық капиталына үлес 

қосқандығын куәландыратын және басқару ісіне қатысуга құқық беретін, 

сондай-ақ иесіне табыс әкелетін бағалы қагаз. 

Дивидент төлеу тәсілінің айырмашылығына байланысты жай және 

артықшылықты акцияларға бөледі. Жай акция, оның иесіне акционерлік 

қоғамының табысына байланысты табыс әкеледі жене қоғамды басқару ісіне 

немесе жалпы жиналысқа қатысуға құқық береді. Ал, артықшылықты акция, 

иесіне қоғамның табысына байланыссыз тұрақты табыс алуға құқык береді, 

бірақ басқару ісіне араласуға немесе акционерлер жиналысына қатысуға 

құқық бермейді. Артықшылықты акцияның келесі бір артықшылығы - қоғам 

борыштық тұрақсыздыққа ұшыраған жағдайда мүлікті жай акция иесінен 

бұрын алуға мүмкіндік беруі. 

Акциялар шығару формасына қарай да ажыратылады: құжатты 

(сертификатпен) түрде және құжатсыз (шоттағы бухгалтерлік жазулар 

арқылы). 

Облигация — оның иесінің ақшалай қаражат салғандығын 

куәландыратын және эмитенттіц осы қаражат сомасы (номиналдық құны) 

мен пайызды қайтарып беру туралы міндетемесін растайтын бағалы қазаз. 

Қазақстандағы айналыста жүрген облигациялар табыстылығына қарай екі 

түрге бөлінеді: 

-   Купондық облигация - инвестор-банкке пайыз мөлшерлемесі 

формасында, яғни алты айда немесе жылына бір рет табыс әкелетін турі; 

-   Дисконттық облигация - инвестор-банктің облигацияны шығарушыдан 

номиналдық құнынан төменгі бағада сатып алып, оны өзінің құнымен қайта 

сату барысындағы айырма түрінде банкке табыс әкелетін түрі. 



 

    Есептер 

1-есеп 

АҚ 10 жыл әтелу мерзімі бар 20% конверсияланатын облигация шығарды. 

Облигацияның номиналдық бағасы-500 теңге. Бір жылдан соң облигация 100 

теңгелік номиналды 4 қарапайым акцияға ауыстырылуы мүмкін. 

Конверсияланбайтын облигацияның нарықтық пайдасы 40%. Қарапайым 

акцияның нарықтық бағасы-150 теңге. Конверсияланатын облигацияның 

нарықтық және конверсиялық бағасын есептеніздер және осы облигацияның 

нарықтық бағасының төменгі шегін анықтаңыздар. 

 

2-есеп 

АҚ-ның дивиденд төлеуге бағытталган пайдасы 5000 мың теңге,  

Акциялардың жалпы  сомасы  -   3800  мың  теңге,  оның ішінде 

артықшылықты акңия 600 мың теңге номиналдық құнына шектелген 

дивиденд мөлшерін анықтаңыздар. 

 

3-есеп 

Акционерлік қоғамның акцияларының баланстық құнын есептеңіздер. 

АҚ-ның активтерінің сомасы - 3457 мың теңге; қарыздарының сомасы - 800 

мың теңге; төлелген акциялардын саны - 1500 дана. 

 

4-есеп 

Акция бойынша дивиденд сомасы 300 теңге, Орта есеп бойынша 

дивиденд 12 пайызға артып отырады. Басқа инвестициялар бойынша ең 

төменгі қажетті пайда нормасы инвестордың айтуынша 8 ай ішіндегі 

акцияның нарықтық бағасын есептеңіздер. 

 

5-есеп 

Конверсияланатын облигацияның облигациялық құны 5000 теңгені 

қүрайды. Акцияның нарықтық курсы 1000 теңге. Облигацияның конверсия 

коэффициенті 3-ке тең. Есептеңіздер, конверсияланатын облигацияны жай 

акцияға айырбастау қажет пе? 

 

6-есеп 

Облигация 120 теңгелік курстық бағамен сатылып алынды, 100 теңгелік 

номиналмен үш жылдан соң өтеледі. Бес жыл ішіндегі шығын мөлшерін 

жөне жыл сайынғы капитал шығынын және жылдық шығынын (пайыз 

есебімен) есептеңіздер. 

 

7-есеп 

АҚ-ның жылдық есебінде жыл бойынша мынандай мәліметтер бір акцияға 

теңгемен берілген: кітап (есеп) бағасы - 500, нарықтық бағасы жыл бойында 

550 ден 420 дейін өзгерді, акция пайдасы 50 теңгені құрады. Акцияның 

бағалығын анықтаңыздар. 



 

 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Бағалы қағаздар қандай топтарға бөлінеді ? 

2.  Мемлекеттік бағалы қағаздар дегеніміз не? 

3.  Корпоративтік бағалы қағаздарға не жатады? 

4. Акция дегеніміз не? 

5. Акцияның қандай түрлерін білесіз ? 

6.  Облигация дегеніміз не? 

7.  Облигация қандай түрлерге белінеді? 

 

 

 

6 - тақырып. Валюта және валюталық операциялар. 

Валюта - бұл біріншіден, сол елдіц ақша бірлігі; екіншіден, шетел 

мемлекеттерінің ақша белгілері; ушіншіден, халықаралық есептесу 

бірліктері және төлем құралы (СДР, еуро.). 

Валюталық багам - бір елдің ақша бірлігінің екінші бір елдің ақша 

бірлігіне қатысты бейнеленетін бағасы. 

Валюталық бағамның қажеттігі: 

1)   тауарлар мсн қызметтермен сауда-саттықта, қапиталдар мен несиелер 

қозғалысы барысында өзара валюталарды айырбастайды. Импортер ұлттық 

валютасын шетелден тауар алғаны үшін шетел валютасына ауыстырады. 

2)   дүние жүзілік және ұлттық нарықтағы бағаларды, сол сияқты әр елдің 

құндық көрсеткіштерін салыстыруға; 

3)    фирмалардың және банктердің шетел валютасындағы счеттарын 

үздіксіз қайта бағалап отыруға; 

Ағымдық валюталық саясат - валюталық бағамды, валюталық 

операцияларды, валюталық нарық пен алтын нарығының қызметтерін 

күнделікті оперативті түрде реттеуге бағытталган қысқа мерзімді 

шаралар. 

Валюталық саясаттың келесідей формалары қолданылады: 

1.   Дисконттық валюталық саясат. 

2.   Девиздік валюталық саясат. 

Сонымен қатар, девиздік саясаттың мынадай жүзеге асырылу формалары 

болады: 

а)  валюталық интервенция; 

ә) валюталық резервтерді диверсификациялау; 

б)  валюталық шектеу; 

в) валюталардың алмастырылу дәрежесін реттеу; 

г) валюталық бағам режимі; 

д) девальвация;  

з) ревальвация; 



Дисконттық (есепке алу) саясаты - бір жағынан, валюталық бағам мен 

төлем балансын реттеуге, екіншіден, ішкі несиелер динамикасын, ақша 

массасын, бағаны, жиынтық сұранысты реттеуге бағытталатын орталық 

банктің есепке алу мөлшерін өзгертуі. 

Валюталық резервтерді диверсификациялау — бұл халықаралық есеп 

айырысуларды қамтамасыз ету, валюталық интервенция жүргізу және 

валюталық шыгындардан сақтау мақсатында әр түрлі валюталарды қосу 

жолымен валюталық резервтердің қурылымын реттеуге бағытталган 

мемлекеттің және банктердің саясаты. 

Бұл   саясат  қарапайым   түрде  тұрақсыз валюталарды сату және   

халықаралық   есеп   айырысулар үшін қажетті тұрақты валюталарды сатып 

алу жолымсн жүзеге асырылады. 

Валюталық паритет және валюталық бағам режимі Ұлттық және 

мемлекетаралық реттеу объектісі болып табылады. 

Девальвация мен ревальвация — валюталык саясаттын дәстүрлі әдістеріне 

жатады. 

Девалъвация - ұлттық валютаның бағамын,   шетел валюталарына 

қатынасы бойынша төмендету. 

Ревальвация - ұлттық валюта багамын, шетел валюталарына қатынасы 

бойынша жоғарылату. 

Девальвация пайызын есептеу формуласы мынадай: 

 

                                                  100х
Б

ББ
Д

Е

ЖЕ   

мұнда,  

Бе - ескі бағам; 

Бж - жаңа бағам.  

Ревальвация пайызын есептеу формуласы:  

 

100х
Б

ББ
Р

Е

ЕЖ 
  

 

Валюталық саясаттың келесі бір формасы ретінде валюталық шектеу 

үздіксіз пайдаланылады. 

Валюталық шектеу — резиденттер мен бейрезиденттердің, валюталар 

және басқа валюталық құндылықтармен жасалатын операцияларын заңды 

түрде немесе әкімшілік түрде тайым салуы немесе шектеуі. 

Валюталық шектеу, валюталық бақылаудың құрамдас бөлігі болып 

табылады. Валюталық шектеу валюталық зандылықтармен бекітіледі. 

Валюталық шектеудің мақсаттары келесідей: 

-   төлем балансын теңестіру; 

-   валюталық бағамды қолдау; 

-  ағымдағы және стратегиялық міндеттерді шешу үшін мемлекеттің 

қолында валюталық бағалылықтардың шоғырлануы. 



Валюталық шектеу келесідей қағидаларға сүйенеді: 

-   Валюталық операцияларды орталық және уәкілетті (девиздік) банктерде 

орталықтандырылуы; 

-  Валюталық операция жасау үшін рұқсат қағазының (лицензия) берілуі; 

-  Валюталық шоттарды толық немесе жартылай жабу;  

-  Валюталардың қайтарымдылығын шектеу; 

Валюталық нарық - бұл шетел валюталары мен шетел валютасындагы 

бағалы қағаздарды сату және сатып алу операциялары жүзеге асырылатын 

арнайы орталық. 

Валюталық операциялардың көлемі, сипатына және пайдаланатын санына 

байланысты валюталық нарықтар үшке бөлінеді:  халықаралық,   аумақтық 

және ұлттық (жергілікті). 

Валюталық нарыктағы операцияларға банктер функционалдық 

көзқараспен қарасақ, валюталық нарық - халықаралық есеп айырысу, 

валюталық интервенциялау, пайда табуды қамтамасыз ететін валюталық 

операциялардың жиынтығы. 

Институтционалдық жағынан қарасақ, валюталық нарық -Үкіметтің, 

банктердің, инвестициялық компаниялардың биржалардың брокерлік 

конторалардың және шетелдік банктердің жиынтыгы. 

Ұйымдастырылу — техникалық жағынан алсақ, валюталық нарық - 

банктерді халықаралық есеп айырысу және валюталық операцияларды 

жүзеге асыру барысында өзара байланыстыратын коммуникациялық 

жүйелердің жиынтығын білдіреді. 

Валюталық нарықты белгілеріне қарай мынадай түрде жіктеледі: 

1)  Орналасу аумағына қарай: 

•    халықаралық; 

•    ішкі; 

•    аумақтық. 

2)  Валюталық шектеуге қатысты: 

•    еркін нарық; 

•    еркін емес. 

Валюталық шектеу қойылған валюталық нарықты - еркін емес нарық деп, 

ал валюталық шектеу қойылмаған жағдайда оларды еркін валюталық нарық 

деп атауға болады. 

3)  Валюталық бағамның қолданылу түріне қарай: 

•   бір ғана режимді; 

•   қос режимді. 

Бір ғана режимді валюталық нарық - бұл еркін валюталық бағамға 

негізделген, яғни валюталардың өзгермелі бағамы биржадағы саудада 

белгіленеді. 

Қазақстан Республикасында теңгенің арнайы валюталық бағамы 1999 

жылы 5 сөуірден бастап өзгермелі бағам режиміне өтті. Ал оған дейін 

тіркемелі бағам қолданылып келді. 



Тіркемелі бағам - Ұлттық банктің ұлттық валютаның шетел 

валютасына қатысты айырбас бағамын анықтауда  валюталық нарықтағы    

сұраныс     пен     ұсынысқа араласуы нәтжесінде анықталатын бағам. 

Еркін өзгермелі бағам - бұл валюталық нарықтағы сураныс пен ұсыныс 

негізінде белгіленетін нарықтық бағамды білдіреді. 

Еркін  өзгермелі  бағам  арқылы   Қазақстанның  қор биржасында АҚШ 

долларының теңгеге қатысты бағамы аныкталады. Осы биржада Рейтер 

(Reuter`) агенттігінің кросс-бағамдары туралы теңгенің басқа валюталарға 

қатысты бағамы анықталады. 

Кросс-бағам — бүл үшінші валютаға байланысты анықталатын екі 

валютаның шекті қатынасы. 

Кросс-бағамының (Кб) есебін төмендегідей формуламен беруге болады. 

 

багамы катысты долларга тенген

багамы катысты    долларга нвалютасыны шетел
)( тенгеКБ  

 

Валюталық бағамның бағалануына қарай: тікелей бағам және жанама 

бағам болып бөлінеді. Мұндағы тікелей бағам шетел валютасының ұлттық 

валютаға қатысты бағамы. 

 

 

 

Есептер 

1-есеп 

Жапон иенасының австралия долларына қатысты кросс-курсын 

анықтаңыздар. Австралия долларының АҚШ долларына қатысы - 0,7050. 

Жапон иенасының курсы- 116,780. 

 

2-есеп 

Шағын кәсіпорын Флора АҚ ТұранӘлемБанк өзінің валюталық шотынан 

биржалық курстан томен емес курс бойынша 21000 АҚШ долларын сатуға 

хабарлама берілді. Банк валютаны өз ақшасына алды. 

Тапсырма: 

-   қандай жағдайларда банк өз ақшасына және қандай мөлшерде сатып ала 

алады? 

 

3-есеп 

Токио қаласындағы ОФ Лимитед банкке Бахус АҚ аккредитив шоттарына 

сәйкес жіберілген тауарлар бойынша тиесілі барлық құжаттар жіберілді, 

жалпы сома - 245500 АҚШ долларына тен, Аккредитив орындалғаны үшін - 

жалпы соманың 1,3 комиссиялық  пайызы көлемінде есептелінеді. 

Тапсырма: 

-   жабдықтаушыдан   құжат   алгапда   банк   қандай   бақылау 

жүргізеді; 

-  есептелген комиссияның соммасын тап. 



 

4-ессп 

Валюталық дилер 1 млн. марканы доллардың 1,8420 курсымен сатып 

алды. Күннің аяғына таман ол маркаларды 1,8408 курсымен сатып жіберді. 

Осы екі мәміле бойынша дилердің нәтижесі қандай болады? 

 

5-есеп 

Американдық импорттаушы тауарға төлем жүргізу үшін 2 млн. неміс 

маркасын сатып алады. Егер банк котировкасы мынандай болса ІЖБ -1,5695/ 

БЕМ - 1,5705 оған қанша доллар қажет оолады: 

 

6-есеп 

Егер 1 ШБ - 1,84 БЕМ болса, онда бір марка қанша доллар түрады? 

 

7 есеп 

Банк жабық валюталық позицияға ие екендігі белгілі. 1,8408 курсы 

бойынша неміс евросына қатысты 1 млн. АҚШ долларын сатып алғаннан 

кейін банктің ұзын немесе қысқа валюталық позициясы қалай өзгереді. 

 

8 есеп 

Айырбастау пункті АКШ долларына қатысты мынандай котировкалар 

жасайды, яғни USD/RUR 24,30/25,60. Бір клиент 1000 доллар сатты да, ал 

екінші клиент 1000 доллар сатып алды. Банк осы екі мәміледе қанша пайда 

тапты? 

9-есеп 

Фунт стерлинт бағамы арнай түрде 2.8 ден 2.4 долларға дейін томендеді. 

Девальвациялау пайызын анықтаңыз. Егер 1 фунт стерлинг 2.8 долларға тең 

болса, фунт стерлингтегі 1 доллардың бағамы қандай болады. 

 

 

Бақылау сұрақтары: 

 

1.  Валюта дегеніміз не? 

2.  Валюталық бағамды қалай түсінесіз? 

3.  Валюталық бағамға қандай факторлар әсер етеді? 

4.  Валюталық реттеу нені білдіреді? 

5.  Валюталық саясаттың формалары мен қүралдарын атаңыз. 

6.  Валюталық нарық пен бағам өзара қалай байланысады? 

 

               АҚША НЕСИЕ БАНКТЕР курсы бойынша тест сұрақтары: 

 

 1. 1922-1924ж.ж. ақша реформасының мәні неде? 

 1. Червонецтердің орнына қазыналық билеттердің шығуы 

 2. 1-ші кезең - қазыналық билеттерді шығару, 2-ші кезең - деноминация, 3-ші 

кезең - червонецтердің шығуы 



 3. 3 - валютаның паралельді айналым жүйесін енгізу 

 4. Червонецтерді шығару арқылы валюталық интервенция жүргізу 

 5. Червонецтер мен қазыналық билеттерді шығару 

 

 2. ҚР Ұлттық банк қандай банк 

 1. коммерциялық 

 2. ипотекалық 

 3. үкіметтік 

 4. орталық 

 5. инвестициялық 

 

 3.  Алтынды ақша ретiнде қолдануға болады ма және себебi 

 1. ия, өйткені оның өзіндік құны бар 

 2. ия, өйткені алтын жалпыға бірдей эквивалент болып табылады 

 3. жоқ, өйткені алтын ақша емес, мемлекеттің алтын валюта резерві 

 4. жоқ, өйткені алтын толық бағалы ақша емес, өндірісте қолданылатын 

тауар 

 5. ия, өйткені жасанды  алтынды әлемдік ақша ретінде қолдануға болады  

 

 4. Алтындық құрамын қалпына келтіруге байланысты жүргізілетін 

ақша реформасының әдісі  қалай аталады? 

 1. Девальвация 

 2. Ревальвация 

 3. Деноминация 

 4. Диверсификация 

 5. Реставрация 

 

 5. 1993ж. ҚР-дағы ақша реформасын жүргiзу немен 

сипатталады? 

 1. Теңгенің құнын жоғарылатумен 

 2. Рублді айналыстан алумен 

 3. Теңгенiң құнсыздануымен 

 4. ұлттық валютаның енуімен 

 5. рубльдің енуімен 

 

 6. Вексель бойынша кепіл беруші қалай аталады? 

 1. Индоссамент 

 2. Трассант 

 3. Тратта 

 4. Авальшы 

 5. аудармашы 

  

7. 1993ж. ҚР-дағы ақша реформасын жүргізу немен сипатталады? 

 1. Теңгенің құнын жоғарылатумен 



 2. Рублді айналыстан алумен 

 3. Теңгенің құнсыздануымен 

 4. ұлттық валютаның енуімен 

 5. рубльді енгізумен 

 

 8. КСРО-дағы қандай реформа нольдерін қысқартумен байланысты? 

 1. 1918ж. 

 2. 1920-22ж. 

 3. 1930-32ж 

 4. 1960ж. 

 5. 1961ж 

 

 9. Кеңес ақшасын ҚР- ның ұлттық ақша бірлігіне айырбастау 

қатынасы қалай болды? 

 1. 1/100 

 2. 1/1000 

 3. 1/5000 

 4. 1/500 

 5. 1/200 

 

 10. Эмиссия дегеніміз не? 

 1. құнды қағаздарды сату 

 2. Коммерциялық банктерге ақша сату 

 3. Айналыстағы ақша сандарының жиынтығы 

 4. Айналысқа банкнота мен монеталарды шығару  

 5. Ұлттық банктің ақша айналысын ұйымдастыруы 

 

 11. Ақшаның объективті қажеттілігі неде? 

 1. алтынды ақша ретінде қолдану 

 2. алтынды жалпыға бірдей эквивалент ретінде қолдану 

 3. меншіктің әртүрлі формасының болуы 

 4. тауар айналымы мен тауар өндірісінің болуы 

   5. айналыстағы тауарлардың қарама-қарсылығымен 

     

 12. Ақшаның бастапқы қызметі 

 1. айырбас құны 

 2. төлем құралы 

 3. құн өлшемі 

 4. қорлану 

 5. барлық жауап дұрыс 

 

 13. Ақшаның айналыс құралы қызметін қандай ақшалар атқарады?  

 1. толық бағалы ақшалар 

 2. толық бағалы емес ақшалар 

 3. қағаз ақшалар мен банкноттар 



 4. вексельдер мен облигациялар 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 14. ҚР  ұлттық  валютасы  алғашқыда   қайда   басылып  шығарылды? 

 1. Францияда 

 2. Германияда, Бундесбанкте 

 3. Англияда ,  Харрисон   фирмасында 

 4. Ресейде,  Монета  сарайында 

 5. Дұрыс  жауап  жоқ 

 

 15. 1922 жж. ақша  реформасын  ұйымдастырушы  кім  болды? 

 1. Л.И.Брежнев 

 2. И.В.Сталин 

 3. В.И.Ленин 

 4. Г.Я.Скольников 

 5. Н.Хрущев 

 

 16. ……… -бұл  бағаның  өсуінен,  тауардың  тапшылығынан  

туындайтын  қағаз  ақшаның  құнсыздануын   білдіреді. 

 1. Девальвация 

 2. Ревальвация 

 3. Интервенция 

 4. Инфляция 

 5. Индексация 

 

 17. Ақша айналысынын заңы ненi бiлдiредi? 

 1.Ақшанын мөлшерін және тауар бағасына қатынасы 

 2. Ақшанын массасының ақшанын айналыс жылдамдығынын сақталуын 

 3. Тауарлар бағасынын ақша айналысы жылдамдығына қатынасы 

 4. Айналыстағы ақша массасынын көлемін 

 5. Кажеттi ақша санын 

 

 18. Монометаллизм нені білдіреді? 

 1. Айналыста бір ғана металлды" (алтынны" немесе күмісті") болуы 

 2. Айналыста екі металлдың қатар жүруі 

 3. Айналыста тек монеталардың жүруі 

 4. Айналыста бірнеше металлдың болуы 

 5. Дұрыс жауап жоқ 

 

 19. Монетаның беті қалай аталады? 

 1. Аваль 

 2. Аверс 

 3. Реверс 

 4. Гурт 

 5. Шақа 



 20. Қолма-қол ақша алуға арналған ақшаның түрі? 

 1. Несиелік карточка 

 2. Есеп айырысу чек 

 3. Дебеттік карточка 

 4. Акция 

 5. Облигация 

 

 21. Несиелік ақшаның түрлерін ата 

 1. опцион және аккредитив 

 2. чектер, қазыналық билеттер 

 3. акция, облигация, чек 

 4. вексель, чек, банкнота 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 22. Монометаллизмнің қандай түрлерін білесіз? 

 1. қос валюталы, бір валюталы 

 2. күмісмонета, күмісқұйма, күмісдевиз стандарты 

 3. алтынмонета, алтынқұйма, алтындевиз стандарты 

 4. ақсақ валюта, қосарланған валюта 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 23. Алғашқы металлдан жасалған ақшалар қандай формада болған? 

 1. Шеге және табақша 

 2. үшбұрышты 

 3. ай формалы 

 4. жұлдызша 

 5. балта және кір 

 

 24. Биметаллизм дегеніміз не? 

 1. Айналыста бір ғана металлды" (алтынны" немесе күмісті") болуы 

 2. Айналыста бірнеше металлды" болуы 

 3. Айналыста екі металлды" қатар жүруі 

 4. Айналыста алтын, мыс, күміс ақшаларды" қатар жүруі 

 5. үш металдың қатар жүруі 

 

 25. Ақшаны латынша қалай атаған? 

 1. Рупи 

 2. Капитал 

 3. Мони 

 4. Пекуня 

 5. монета 

 

 26. Ақшаның бастапқы қызметі 

 1. айырбас құны 

 2. төлем құралы 



 3. құн өлшемі 

 4. қорлану 

 5. жинақтау 

 

 27. Биметаллизмнің қандай түрлері болған? 

 1. Бір валюталы және девиздік 

 2. қос валюталы, қосарланған, ақсақ валюталы 

 3. алтынмонета, алтынқұйма, алтындевиз стандарты 

 4. қосарланған валюталы, дара валюталы 

 5. алтын девиз, алтын құйма 

 

 28. Ақша жүйесінің элементтерін ата 

 1. ақша бірлігінің атауы 

 2. ақша агрегаттары 

 3. ақша массасы 

 4. валюталық саясат 

 5. ақша базасы 

 

 29. ………..- бұл кез-келген елдің ақша бірлігі 

 1. монета 

 2. банкнота 

 3. вексель 

 4. валюта 

 5. алтын  

 

 30. Валюталық  бағам деген  не? 

 1. Ұлттық  валютаның   бағасы 

 2. Шетел   валютасының   бағасы 

 3. Шетел   валютасына  қатысты  ұлттық   валютаның  бағасы 

 4. Валютаның   сатып  алу   қабілеті 

 5. валютаның құны 

 

 31. Қазақстанда валютамен сауда  қайда ұйымдастырылады ? 

 1. Тауар  биржасында 

 2. Бағалы   қағаздар  нарығында 

 3. Ақша  нарығында    

 4. Несие   биржасында 

 5. Қазақстан  қор   биржасында 

 

 32. Валюталық бағамның  қандай   түрлері  болады? 

 1. өзгермелі  және  нарықтық 

 2. өзгермелі ,  тіркемелі 

 3. Ресми  және  айырбас 

 4. Биржалық  және  биржалық   емес 

 5. номиналды және тұрақты  



 33. Мемлекеттің қарыздық міндеттемесі 

 1. акция 

 2. банкнота 

 3. чек 

 4. несие 

 5. қазыналық вексель 

 

 34. Банк ресурсының құрылымы неден тұрады? 

 1. Ақшалай ресурстар мен капиталдан 

 2. меншікті және тартылған қаражаттардан 

 3. берілген және алынған несиелерден 

 4. бос ақшалай резервтерден 

 5. арнайы қүрылған провизиялардан 

 

 35. Меншікті капитал құрылымын ата: 

 1. ақшалай резервтер мен пайдадан, 

 2. міндеттемелерден, резервтерден 

 3. резервтік, жарғылық қор,  бөлінбеген пайда 

 4. валюталық қорлар мен шоттардан 

 5. депозиттер мен депозиттік емес қаражаттардан 

 

 36. Меншікті капитал қандай қызмет атқарады? 

 1. ресурстық, реттегіш 

 2. резервтік, инвестициялық 

 3. қорғаныс, реттегіш 

 4. эмиссиондық 

 5. перспективалық 

 

 37. Активтік операциялар нені білдіреді? 

 1. банк ресурсын тарту 

 2. қаражат жинақтау және сақтау 

 3. несиелік ресурстарды қалыптастыру 

 4. банктік ресурстарды орналастыру 

 5. резерв құру және шот ашу 

 

 38. Өтімділігі жоғары активтерді ата: 

 1. бағалы қағаздар 

 2. кассадағы нақты ақшалар 

 3. депозитік емес ресурстар 

 4. негізгі құралдар 

 5. берілген несиелер 

 

 39. Активтерді қалай жіктеуге болады? 

 1. түрлеріне және құрылымына қарай, 

 2. санына және сапасына қарай 



 3. өтімділігіне және табыстылығына қарай 

 4. меншікті және сырттай 

 5. мерзіміне және сомасына 

 

 40. Банк өтімділігі нені білдіреді? 

 1. банк алдындағы міндеттемелерін 

 2. банктің клиенттер алдындағы сенімін 

 3. банктің тұрақтылығын 

 4. міндеттемелерді орындау қабілетін 

 5. банктің беделін 

 

 41. Пассивтік операциялар дегеніміз не? 

 1. банкте шоғырланған қаражаттар 

 2. банктің орналастырған қаражаттары 

 3. банктің шотындағы қаражаттары 

 4. банктің ресурсын жинақтауы 

 5. несиелік ресурстарын пайдалануы 

 

 42. Сырттан тартылған қаражаттарға нелер жатады? 

 1. банктің жарғылық және резервтік қорлары 

 2. банктің резервтері мен пайдасы 

 3. ағымдағы және жинақ шоттағы қаражатттар 

 4. лоро және ностро шотындағы қаражаттары 

 5. банктің ҰБ-гі корреспонденттік шотындағы қаражаты 

 

 43. Валюталық операциялардың түрлерін ата? 

 1. девиздік және дисконттық 

 2. валюталық интервенциялау және шектеу 

 3. ағымдық және капитал қозғалысымен байланысты 

 4. құрылымдық және ағымдық 

 5. резиденттік және резидент еместік 

 

 44. Талап етуге дейінгі депозиттерге не жатады? 

 1. айға дейінгі салынған қаражатар 

 2. мақсатты салымдар 

 3. бағалы қағаздар 

 4. ағымдағы шот 

 5. ссудалық шот 

 

 45. Валюталық саясат формасын ата: 

 1. экспанциялық 

 2. интервециялық 

 3. девиздік 

 4. диверсификациялық 

 5. реструкциялық 



 

 46. Несие беру қағидасын ата: 

 1. келісім-шарттық 

 2. мерзімділік 

 3. қайтарылмайтын 

 4. кепілденбейтін 

 5. лимиттік 

 

 47. Несиелеу әдістерін көрсет? 

 1. ломбардтық және овернайт 

 2. дисконттық немесе жеңілдік бойынша 

 3. айналым және қалдық бойынша  

 4. жәй және күрделі 

 5. тұтыну мақсатына қарай 

 

 48. Ссудалық шоттардың қандай түрлері болады? 

 1. жартылай және толық 

 2. қысқа және ұзақ мерзімді 

 3. төлемдік және айналымдық 

 4. жәй және арнайы 

 5. ақшалай және тауарлы 

 

 49. Банк табыстары қалай бөлінеді? 

 1. % және %-дық емес, басқа да табыстар 

 2. орташа, шекті және таза табыстарға 

 3. комиссиондық және комиссиондық емес 

 4. %-дық  және бизнестiк табыстарға 

 5. табыстар мен алымдарға 

 

 50. Пайыздық маржа деп нені айтамыз? 

 1. жалпы %-дық табысты 

 2. несиеден түсетін %-дық табысты 

 3. %-дық табыс пен %-дық емес табыс айырмасы 

 4. %-дық табыс пен %-дық шығыс айрымасын 

 5. %-дық табыстан салық төлегеннен қалғанын 

 

 51. Ипотекалық несие…….. 

 1. бұл жылжитын мүлікті кепілге алу несиесі  

 2. бұл жылжымайтын мүлікті кепілге алу несиесі 

 3. бұл бағалы қағазды кепілге алап берілетін несие 

 4. бұл құрал-жабдықты жалға алуға берілетін несие 

 5. бұл коммерциялық мақсатқа берілетін несие 

 

 



 52. Банктің инвестициялық опреациялары нені сипаттайды? 

 1. банктің ұзақ мерзімге қаражат тартуын 

 2. бағалы қағаздарға қаражат салуын 

 3. бағалы қағаздарды басқаруға және сақтауға алуын 

 4. акцияларын және облигацияларын эмиссиялауын 

 5. сырттан заемдар алуын 

 

 53. Қолма-қолсыз есеп-айырысудың формаларын ата: 

 1. опциондық және аккредетивтік 

 2. телеграфтық және клирингтік 

 3. банкнот және чектер арқылы 

 4. вексель, чек, төлем тапсырмасы 

 5. корреспонденттік қатынас 

 

 54. Кепілді бағалау әдістерін ата: 

 1. еркін және келісілген 

 2. шығындық және нарықтық 

 3. аукциондық және тендерлік 

 4. абсолюттік және салыстырмалы 

 5. тікелей жіне жанама 

 

 55. Лизинг- бұл…….. 

 1. бұл ұзақ мерзімді несиелеу  

 2. бұл шикізаттарды және материалдарды жалға алу 

 3. құрал-жабдықты жалға беру 

 4. аренданың бір формасы 

 5. бұл жылжымайтын мүлікке қаржы жұмсау 

 

 56. Несиелік портфель құрылымы қандай несиеден тұрады: 

 1. банкаралық несие 

 2. стандартты және стандарты емес несиелер 

 3. мерзімі өткен ссудалар мен активтер 

 4. уақыты бір рет ұзартылған несиелер 

 5. стандартты, күмәнді, үмітсіз несиелер 

 

 57. Форфейтинг ……….. 

 1. бұл импорттық несие 

 2. бұл экспорттық несие 

 3. бұл орта мерзімді экспорттық қаржыландыру 

 4. бұл қысқа мерзімді дебиторлық қарызды сатып алу 

 5. бұл нақты ақша алу 

 

 58. Несиенің құрылымы неше элементтен тұрады 

 1. 2 

 2. 3 



 3. 5 

 4. 4 

 5. 6 

 

 59. Банктік несиенің түрлері: 

 1. коммерциялық 

 2. қаржылық 

 3. тұтыну 

 4. акцептік 

 5. аккредитивтік  

 

 60. Несиенің экономикадағы атқаратын қызметтері?  

 1. айналыс шығынын үнемдеу 

 2. бөлу және қайта бөлу 

 3. айналыс құралы 

 4. төлем құралы 

 5. реттеу және бақылау 

 

 61. Коммерциялық несие нені сипаттайды?  

 1. өзара берілетін қарызды 

 2. банктен берілетін ссуданы  

 3. ақша түріндеге несиені 

 4. тауар формасындағы несиені 

 5. қаржыландыруды 

 

 62. Мемлекеттік несие қалай түсіндіреледі?  

 1. Мемлекеттің қарыз алуы және беруімен 

 2. Мемлекеттік бюджеттен бөлінген дотациялармен 

 3. Мемлекеттің шығыстарының орнын толтыруымен 

 4. Мемлекеттің басқа елдерге берген несиелерімен 

 5. мемлекеттік  бюджет тапшылығын жабу 

 

 63. Несие беруді  ұйымдастыру қағидаларын тап: 

 1. беру және қайтару тәртібі 

 2. несиелік келісім шарт жасасу 

 3. төлемдік және мерзімділік 

 4. мерзімсіз және мерзімді 

 5. бәрі дұрыс 

 

 64. Тұтыну несиесі кімдер үшін беріледі?  

 1. мемлекет үшін 

 2. жеке тұлғалар үшін 

 3. кәсіпорындар үшін 

 4. заңды тұлғалар үшін 

 5.  шағын бизнес үшін 



 

 65. ………. – бұл пайыз төлеп қайтару шартымен уақытша пайдалануға 

берілетін қарыз капиталының қозғалысын білдіреді.  

 1. Ақша  

 2. Капитал 

 3. Қаржы 

 4. Несие 

 5. депозит 

 

 66. Халықаралық несиені қандай ұйымдар бере алады?  

 1. Халықаралық валюталық қор 

 2. Ұлттық банк 

 3. Коммерциялық банктер 

 4. Сақтандыру компаниялары 

 5. инвестициялық  

 

 67. ҚР Ұлттық банктің беретін несиелері қандай?  

 1. қысқа және ұзақ мерзімді 

 2. директивті және бюджетттік 

 3.  овернайт  

 4. дисконттық 

 5. ипотекалық 

 

 68. Несиенің формаларын ата:  

 1. ипотекалық 

 2. тұтыну 

 3. коммерциялық 

 4. мемлекеттік 

 5. бюджеттік 

 

 69. Ақша-несие саясатының қандай типтері бар?  

 1. әкімшілік және әміршіл 

 2. экономикалық және әлеуметтік 

 3. экспанциондық және рестрикциялық 

 4. ашық және жабық 

 5. девиздік 

 

 70. Ақша-несие саясатының құралдарын ата:  

 1. қайта қаржыландыру мөлшерлемесі 

 2. ашық нарықтағы операциялар 

 3. міндетті резерв нормасы 

 4. валюталық интервенция 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 



 71. ……….. – бұл шарушылықтағы тауарларды өткізуге, сондай-ақ 

тауарлы емес төлемдерді және есеп айырысуларды жүзеге асыруға 

қызмет ететін қолма-қол жәе қолма-қолсыз ақшалардың қозғалысын 

білдіреді.  

 1. Төлем жүйесі 

 2. Ақша жүйесі 

 3. Ақша айналысы 

 4. Ақша эмиссиясы 

 5. ақша базасы 

 

 72. Банк ресурсының құрылымы неден тұрады?  

 1. Ақшалай ресурстар мен капиталдан 

 2. меншікті және тартылған қаражаттардан 

 3. берілген және алынған несиелерден 

 4. бос ақшалай резервтерден 

 5. несиелерден 

 

 73. ……… .- бұл айналыстағы ақша массасын, несие көлемін, сыйақы 

мөлшерлемесін өзгертуге, жалпы банк жүйесінің қызметін реттеуге 

бағытталған шаралар жиынтығы білдіреді. 

 1. пруденциальдық нормативтер 

 2. банктік заңдылықтар 

 3. ақша-несие саясаты 

 4. фискальдық саясат 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 74. Меншікті капитал құрылымын ата:  

 1. ақшалай резервтер мен пайдадан, қорлардан, пайда 

 2. міндеттемелерден, резервтерден, пайдадан, қорлардан 

 3. резервтік, жарғылық және қосымша капитал, пайдадан 

 4. валюталық қорлар мен шоттардан 

 5. несиелер және депозиттер  

 

 75. Активтік операциялар нені білдіреді?  

 1. банк ресурсын тарту 

 2. қаражат жинақтау және сақтау 

 3. несиелік ресурстарды қалыптастыру 

 4. банктік ресурстарды орналастыру 

 5. банктік депозиттер 

 

 76. Валюталық жүйенің түрлерін ата: 

 1. ішкі және сыртқы 

 2. аумақтық және аймақтық 

 3. ұлттық және дүниежүзілік 

 4. ашық және жабық 



 5. девиздік және дисконттық 

 

 77. Пассивтік операцияларға нелер жатады  

 1. банкте шоғырланған қаражаттар 

 2. банктің орналастырған қаражаттары 

 3. банктің шотындағы қаражаттары 

 4. банктің ресурсын орналастыру 

 5. депозиттер және салымдар 

 

 78. Тартылған қаражаттарға нелер жатады?  

 1. банктің жарғылық және резервтiк қорлары 

 2. банктің резервтерi мен пайдасы 

 3. депозиттер және депозит емес қаражаттар 

 4. ЛОРОжәне НОСТРО шотындағы қаражаттары 

 5. несиелер 

 

 79. ҚР Ұлттық банктiң қызметiне қайсы жатпайды:  

 1. ақша-несие саясатын жүргізу 

 2. несие беру 

 3. бақылау және қадағалау 

 4. эмиссиялау 

 5. депозит тарту 

 

 80. Валюталық саясат формаларын ата:  

 1. экспанциялық 

 2. интервенциялық 

 3. девиздік, дисконттық 

 4. диверсификациялық 

 5. рестрикциялық 

 

 81. ………. – бұл жарғылық капиталының жартысынан астамы 

бас банкке тиселi және өзiнiң дербес бухгалтерлiк балансы, 

заңды тұлға болып табылады.  

 1. банктің бөлімшесі 

 2. банк филиалы 

 3. банктің өкілетігі 

 4. еншілес банк 

 5. есеп айырысу және кассалық бөлім 

 

 82. Акционерлiк қоғамдардың акцияларының қандай түрлерi 

болады?  

 1. ашық және жабық 

 2. жай және артықшылығы бар 

 3. нарықтық және нарықтық емес 



 4. өтімді және өтімсіз 

 5. купондық  

 

 83. Ипотекалық несие – бұл…….. 

 1. жылжитын мүлікті кепілге алу несиесі несиесі 

 2. жылжымайтын мүлікті кепілге алу несиесі 

 3. бағалы қағазды кепілге алап берілетін несие 

 4. құрал-жабдықты жалға алуға берілетін несие 

 5. тауарды кепілге алу 

 

 84. Банктің инвестициялық операциялары нені сипаттайды?  

 1. банктің ұзақ мерзімгі қаражат тартуын 

 2. бағалы қағаздарға қаражат салуын 

 3. бағалы қағаздарды басқаруға және сақтауға алуын 

 4. акцияларын және облигацияларын эмиссиялауын 

 5. жылжымайтын мүлік сатып алу 

 

 85. ақшаның төлем құралын қайсысы атқарады:  

 1. Опцион және аккредитив 

 2. чектер, қазыналық билеттер 

 3. акция, облигация, чек 

 4. вексель, чек, банкнота 

 5. акция  

 

 86. Несиелік жүйенің құрылымы неден тұрады?  

 1. банктік жүйе және банктік емес жүйе 

 2. қаржы және бюджет жүйесі 

 3. несие беру және алу жүйесі 

 4. банктік және банктік емес ресурс жүйесі 

 5. тұтыну және ипотека 

 

 87. Чек дегеніміз нені білдіреді ? 

 1. клиенттің банкке төлеу туралы тапсырмасы 

 2. шот иесінің өз банкіне чекті төлеуге берген бұйрығы 

 3. қарыз алушының міндеттемесі 

 4. чектік кітапшамен есеп айырысуды 

 5. қарыздық міндеттеме 

 

 88. Несиелік жүйенің ауқымды түсінігін табыңдар:  

 1. несиелік мекемелердің жиынтығы 

 2. несиелік қатынастарды жиынтығы 

 3. несиелік қатынастардың, несиенің формаларының және несиелік 

мекемелердің жиынтығы 

 4. несиенің формаларының және несиелік мекемелердің және несиелік 

қатынастарды басқару органдардың жиынтығы 



 5. несиелердің жиынтығы 

 

 89. ……… -бұл  орталық банктің ақша массының көлемін ретеу 

мақсатында мемлекеттің бағалы қағаздарын сату және сатып алуын 

білдіреді.  

 1. интервенциялау 

 2. эмиссиялау 

 3. бюджет тапшылығын  

 4. ашық нарықтағы операция 

 5. есеп мөлшерлемесі 

 

 90. ҚР Ұлттық банктің басқару органы неден тұрады?  

 1. акционерлер жиналысынан 

 2. бақылау кеңесі мен басқармадан 

 3. басқарма және директораттан 

 4. қадағалау органы және комиттеттерден 

 5. бақылау кеңесі 

 

 91. Несие берудің шарттарын ата:  

 1. ақылылығы, қамтамасыз етілуі, мерзімділігі,  

 2. қайтарымдылығы, кепілдемелігі, ақылылығы 

 3. кепілдемелігі, қамтамасыз етілуі, мерзімділігі 

 4. ақылылығы, мерзімділігі, қайтарымдылығы 

 5. тәртіптілігі және жауапкерлігі 

 

 92. …….. – жылжымайтын мүліктерді кепілге ала отырып, орта және 

ұзақмерзімге берілетін ссуда.  

 1. тұтыну несиесі 

 2. банкаралық несие 

 3. ломбардтық несие 

 4. ипотекалық несие 

 5. лизинг 

 

 93. ҚР Ұлттық банкінің негізгі міндеті не?  

 1. банк жүйесін реформалау 

 2. ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету 

 3. ұлттық валютаның айырбас бағамын анықтау 

 4. валюталармен сауда-саттыққа араласу 

 5. баға тұрақлығын қамтамасыз ету 

 

 94. ………. – бүл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін 

және тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несие.  

 1. инвестициялық несие 

 2. лизингтік несие 

 3. ипотекалық несие 



 4. тұтыну несиесі 

 5. коммерциялық  

 

 95. Несие қандай қызмет атқарады?  

 1. қайта бөлу және айналыс шығындарын үнемдеу 

 2. бөлу және қайта бөлу, бақылау 

 3. қаржыландыру, қадағалау 

 4. ұйымдастыру және реттеу 

 5. реттеу және бақылау 

 

 96. Банк ссудалары мынадай белгілерге байланысты жіктеледі:  

 1. қарыз алушы типі, қызмет ету мерзіміне  

 2. камтамасыз ету сипаттамасы, пайдалану шарты, ссуданы бөлу объектісіне.  

 3. қайтару тәртібі, пайыздық мөлшерлемесіні" сипаттамасына 

 4. Несиені төлеу тәсілі, несие валютасы, несие берушілер санына. 

 5. мерзіміне қайтарымдылығына және құндылығына                    

 

 97. Акционерлік банктердің ең жоғары басқару органына не жатады?  

 1. басқарма 

 2. қаджағалау кеңесі 

 3. Директорат 

 4. акционерлердің жалпы жиылысы 

 5. президент 

 

 98. ҚР банк жүйесі қашан құрылыды?  

 1.  1987-1988жж. 

 2.  1991ж. 

 3.  1993-1995жж. 

 4.  1990ж. 

 5.       1987ж. 

 

 99. ҚР Ұлттық банкі қандай банк?  

 1. бас банк 

 2. коммерциялық банк 

 3. банктердің банкісі 

 4. тәуелсіз банк 

 5. екінші деңгейдегі банк 

 

 100. ………. – банктік операцияларды жүзеге асырмайтын, тек қана 

банктің берген тапсырмасымен және соның атынан қызмет көрсететін, 

банктің орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан, заңды тұлға болып 

табылмайтын банктің құрылымдық бөлімшесі.  

 1. банктің департаменттері 

 2. еншілес банк 

 3. банк өкілеттігі 



 4. банктің филиалы 

 5. кассалық бөлім 

 

 101. ҚР Ұлттық банкі кімге есеп береді?  

 1. ҚР парламентіне 

 2. ҚР үкіметі мен президентке 

 3. ҚР үкіметіне 

 4. ҚР президентіне 

 5. қаржы министрлігіне 

 

 102. КР Ұлттық банкінің  неше филиалы бар?  

 1. бес 

 2. жеті 

 3. алты  

 4. тоғыз 

 5. он төрт 

 

 103. Әлемдік  тәжірибеде орталық банктерді ұйымдастырудың қандай 

құқықтық формалары болады?  

 1. мемлекеттің 100% қатысумен немесе қатысуынсыз      

 2. шетелдік капиталдың 50% қатысумен, бірлескен банк формасында 

 3. жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

 4. текелей және жанама түрде 

 5. шаруа қожалықтары 

 

 104. ҚР коммерциялық банктер ұйымдастырылу формасы  

 1. шағын кәсіпорын 

 2.  акционерлік қоғам 

 3. шаруа қожалық 

 4. мемлекеттік емес 

 5. бірлестік 

 

 105. Аталған қызметтердің қайсысы несие тән?  

 1. бақылау және реттеу 

 2. жоспарлау және болжау 

 3. ұйымдастыру және қаржыландыру 

 4. айналыстағы қолма-қол ақшаның орнын ауыстыру 

 5. бақылау және қадағалау 

 

 106. Банктің меншікті капиталы қандай қызметтерді атқарады?  

 1. қорғаныс және оперативтік  

 2. реттегіштік және бақылау 

 3. несие алуға кепіл беру 

 4. несиелеу және инвестициялау 

 5. бақылау 



 107. Банктің меншікті қаражатына қайсысы жатпайды 

 1. жарғылық капиталы 

 2. резервтік және басқада қорлары 

 3. сақтандыру резервтері 

 4. бөлінбеген пайда 

 5. депозиттер 

 

 108. Қандай да бір тұлғаның басқа бір тұлғаға кейіннен қайтару 

шартымен уақытша сақтауға немесе пайдалануға берген ақшасы нені 

білдіреді?  

 1. зат 

 2. тауарды 

 3. депозитті 

 4. несиені 

 5. акция 

 

 109. Банктік ресурстардың басым бөлігін нелер құрайды?  

 1. банктің меншікті капиталы 

 2. банктің берген ресурстары 

 3. инвестицяланған қаражаттары 

 4. банктің тартқан қаражаттары 

 5. несиелер 

 

 110. Банк үшін ең арзан ресурс не?  

 1. несие 

 2. депозит  

 3. ссуда 

 4. акцепт 

 5. валюта 

 

 111. ……….- бұл салым иесінің алдын-ала банкке хабар беруінсіз кез 

келген  уақытта және қалаған мөлшерде ала алатын қаражаты болып 

табылады.  

 1. жеке шоттағы қаражаты 

 2. талап етуге дейінгі салымы 

 3. мақсатты салымдары 

 4. аударуға тиісті қаражаттары 

 5. несие 

 

 112. Кәсіпорындардың банктерде ашатын шоттары қалай аталады?  

 1. ностро шотты 

 2. дербес шот 

 3. ағымдық шот 

 4. корреспондентік шоты 

 5. жеке бет шот 



 113. Банктер қандай салым түрлері бойынша ең төменгі пайыз 

мөлшерлемесін белгілейді немесе пайыз төлемеуі мүмкін?  

 1. мерзімді салымдар 

 2. талап етуге дейінгі салымдар 

 3. бағалы қағаз түріндегі салымдар 

 4. мақсатты салымдар 

 5. алтын 

 

 114. Банктердің табыс алу мақсатында иелігінде бар банктік 

ресурстарды орналастыруды жүзеге асыратын операциялары қалай 

аталады?  

 1. депозиттік операциялар 

 2. пассивтік операциялар 

 3. активтік операциялар 

 4. депозиттік емес операциялары 

 5. комиссиондық 

 

 115. ………. – бұл қайтарылу уақыты жетпеген бірақ қайтарылуында 

ешқандай күмәнсіз банктің несиелерін білдіреді. 

 1. ипотекалық несиелер 

 2. сақтандырылған несиелері 

 3. субстандарттты несиелер 

 4. стандартты несиелер 

 5. күмәнді 

 

 116. Банктің ссудалық портфелің құрылымы қандай несиелерден 

тұрады?  

 1. стандартты және күмәнді несиелерден 

 2. проблемалық несиелерден 

 3. сақтандыру резервтерінен 

 4. бағалы қағаздардан 

 5. активтік және пассивтік 

 

 117. Банктік несиелерді қандай белгілеріне байланысты жіктеуге 

болады?  

 1. несие берушілеріне 

 2. мерзіміне 

 3. несие беру объектісіне 

 4. несие беретін субъектісіне 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 118. Банктік депозиттерді ата:  

 1. мерзімді 

 2. мерзімсіз 

 3. халық салымдары 



 4. бағалы қағаздар түріндегі депозиттер 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 119. ҚР Ұлттық банкінің банк жүйесін реформалауы қай жылдары 

жүргізілді?  

 1. 1990ж, 1993ж 

 2. 1995ж, 1996-1998жж 

 3. 1993-99жж 

 4. 1991ж 

 5. 1988ж. 

 

 120. Акционерлердің жалпы жиналысы қандай міндеттерді шешеді?  

 1. банк жарғысан өзгерістер енгізу 

 2. жарғылық капитал мөлшерін өзгерту 

 3. банк Кеңесін сайлау 

 4. жылдық есебін бекіту 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 121. Ссудалық пайызды есептеу әдістерін ата:  

 1. жай және күрделі 

 2. тікелей және жанама 

 3. номиналды және нақты 

 4. тұрақты және өзгермелі 

 5. номиналды  

 

 122. Сссудалық пайыздың қандай түрлері болады?     

 1. тұрақты 

 2. өзгермелі 

 3. номиналдық 

 4. нақты 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 123. Арнайы қаржы-несиелік мекемелерге нелер жатады?  

 1. ломбардтар 

 2. несиелік серіктестіктер 

 3. сақтандыру қорлары 

 4. инвестициялық қорлар 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 124. Арнайы несиелік мекмелерді банктерден қалай ажыратуға болады?  

 1. қызметінің түрлеріне 

 2. жасайтын операциялар саны мен көлеміне 

 3. қызметкерлер санынан 

 4. құрылтайшыларына 

 5. көлеміне 



 125. Лобардтық мекемелер немен айналысады?  

 1. салым қабылдаумен 

 2. құндылықтарды кепілге алып ссуда берумен 

 3. клиенттерге есеп айырысу қызметін көрсетумен 

 4. делдалдық операциялармен 

 5. депозит қабылдау 

 

 126. ҚР несиелік жүйенің элементтеріне нелер жатады?  

 1. Ұлттық банк, коммерциялық банктер, арнайы несиелік мекемелер 

 2. несиелеу механизмі, несиенің түрлері 

 3. несиенің формалары 

 4. несиелеу әдістері мен тәсілдері 

 5. депозиттерден 

 

 127. Банктердің негізгі қызметі қандай?       

 1. несиелеу 

 2. инвестицялау 

 3. депозит 

 4. делдалдық 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 128. Банктің операцияларын қалай топтауға болады?  

 1. делдалдық және делдалдық емес 

 2. қаржылық және несиелік 

 3. активтік және пассивтік 

 4. төлемдік және салымдық 

 5. комиссиондық  

 

 129. ……… - бұл ақшалай қаражаттарды төлеушілер мен алушылардың 

шоттары бойынша жазбаша түрде жасалатын есеп айырысу болып 

табылады.       

 1. банктік депозиттер 

 2. банкаралық несиелер 

 3. қолма-қолсыз есеп айырысулар 

 4. корреспондентік қатынастар 

 5. қолма-қол есеп айырысу 

 

 130. Еуропа валюталық жүйесі қашан құрылды?     

 1. 1967 ж. 

 2. 1977ж 

 3. 1987ж. 

 4. 1979ж 

 5. 1991ж. 

 

 



 131. Халықаралық валюталық қор қай жылы құрылыды?  

 1. 1922 ж. Генуеде 

 2. 1976 ж. Ямайкада 

 3.  1947 ж. Парижде 

 4.  1944 ж. Бреттон-Вудсте 

 5.  1992ж. Ямайкада 

 

 132. Қазақстан Республикасы қай жылы Халықаралық валюта қорына 

мүше болды?  

 1. 1992ж. 

 2. 1991ж 

 3. 1993ж. 

 4. 1995ж 

 5. 1994ж. 

 

 133. СДР стандарты қай валюталық жүйеде енгізілді?  

 1. Генуе 

 2. Париж 

 3. Бреттон-Вудс 

 4. Ямайка 

 5. Кингстон 

 

 134. 1976ж. Ямайка келісмімі несімен белгілі?  

 1. доллар аймағын құрумен 

 2. өзгермелі валюта бағамдарын практикаға енгізумен 

 3. конвертирленетін валюталардың тізімін  анықтау 

 4. алтын валюталық стандартты енгізуімен 

 5. алтынды айналыстан алу 

 

 135. ……… - бұл ұлттық валюта бағамын шетел валютасына қатысты 

жоғарлатуды білдіреді.  

 1. конвертация 

 2. девальвация 

 3. диверсификация 

 4. ревальвация 

 5. индексация 

 

 136. Алтындевиз стандарты қашан қабылданды?  

 1. 1944жж. Бреттон-Вудскіде 

 2. 1947жж. Бреттон-Вудскіде 

 3. 1976ж. Ямайкада 

 4. 1922ж. Генуеде 

 5. 1967ж. Парижде 

 

 



 137. Аккредитивтердің қандай түрлерін білесіз?  

 1. мерзімді және мерзімсіз 

 2. тікелей және жанама 

 3. қайтарылатын, қайтарылмайтын 

 4. ашық және жабық 

 5. жай және артықшылықты  

 

 138. Облигация - бұл:  

 1. іскерлік бағалы қағаз 

 2. қарыздық бағалы қағаз 

 3. мерзімсіз бағалы қағаз 

 4. портфелдік бағалы қағаз 

 5. төлем құралы 

 

 139. Тарихта бағалы қағаздармен алғашқы сауда қай жерде болды?  

 1. Токио биржасында 

 2. Пекин биржасында 

 3. Лондон биржасында  

 4. Амстредам биржасында  

 5. Франкфуркт 

 

 140. Ямайка валюталық жүйесі қай жылдары қызмет етті?  

 1.  1922-1924жж. 

 2.  1944-1947жж 

 3.      1976-1978 жж. 

 4.  1864-1921жж 

 5.  1967-22ж. 

 

 141. Халықаралық есеп айырысу формаларына нелер жатады?  

 1. аккредитив 

 2. инкассо 

 3. банктік аударым 

 4. аванстық төлем 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 142. …….. – бұл ұлттық валюта бағамын шетел валютасына қатысты 

төмендетуді білдіреді.  

 1. Валюталық интервенция 

 2. Диверсификация 

 3. Ревальвация 

 4. Девальвация 

 5. деноминация 

 

 

 



 143. Валюталық бағамның қалыптасуына қандай факторлар топтары 

ықпал етеді:  

 1. нарықтық және әлеуметтік 

 2. мемлекеттік және жекелік  

 3. саяси, экономикалық, психологиялық 

 4. арнайы ұлттық экономикалық және халықаралық 

 5. макро-микро 

 

 144. Валюталық операциялардың қандай түрлері бар?  

 1. ағымдық және каптал қозғалысымен байланысты операциялар 

 2. валютаны диверсификациялау 

 3. валютаны аудару 

 4. валюталық реттеу 

 5. жай және артықшылықты  

 

 145. Бреттон-Вудстағы валюталық жүйенің басты жаңалығы не?  

 1. СДР енгізілді 

 2. Алтынмонета стандартының алынып тасталды 

 3. Еуропалық банктің құрылды 

 4. ХВҚ және Дүниежүзілік банк құрылды 

 5. интеграциялану 

 

 146. Валюталық мәміле түрлеріне байланысты мынадай бағамдар 

болады:  

 1. тікелей және жанама 

 2. қысқамерзімді және ұзақмерзімді 

 3. ағымдық және мерзімді 

 4. өзгермелі және тұрақты 

 5. орташа және шекті 

 

 147. ……… - ұлттық валюта бағамына әсер ету мақсатымен орталық 

банктің валюталық нарықтағы операцяиларға араласуын білдіреді.  

 1. ақша-несие саясаты 

 2. дисконттық валюталық саясат 

 3. валюталық интервенция 

 4. экспанция 

 5. деноминация 

 

 148. Қазақстанның тарихында қандай қор биржалардың болғанын 

білесіз?  

 1. Алма қор биржасы 

 2. Қостанай қор биржасы 

 3. Қазақстан қор биржасы 

 4. Орталық-Азия қор биржасы 

 5. Барлығы да дұрыс 



 

 149. Листинг – дегеніміз ………. 

 1. бағалы қағаздар шығару 

 2. эмиссиялау проспектісін даярлау 

 3. эмитенттерді биржалық тізімге енгізу 

 4. бағалы қағаздың сапасын анықтау 

 5. бағалы қағазды сату 

 

 150. Валюталық жүйенің неше түрі бар?  

 1. екі түрі: девиздік және дисконттық 

 2. үш түрі: ұлттық, аймақты, дүниежүзілік 

 3. төрт түрі: Генуе, Париж, Бреттон-Вудс, Ямайка 

 4. бір түрі: еуропалық 

 5. бес түрі 

 

 151. "Бағалы қағаздар нарығы туралы" ҚР заңына сәйкес бағалы 

қағаздардың түріне не жатпайды:  

 1. акция 

 2. облигация 

 3. вексель 

 4. депозиттік сертификат 

 5. опцион 

 

 152. Бағалы қағаздар нарығы қай нарықтың құрамдас бөлігі?  

 1. тауарлар нарығы 

 2. қаржы нарығы  

 3. несие нарығы 

 4. қор нарығы 

 5. валюта нарығы 

 

 153. Қайталама бағалы қағаздар нарығына не жатады?  

 1. биржалық және биржалық емес нарықтар 

 2. валюталық және ақша нарықтары 

 3. мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы 

 4. корпоративтік бағалы қағаздар нарығы 

 5. валюта 

 

 154. Бреттон-Вудс валюталық жүйесі қашан құрылды?  

 1.      1979ж 

 2.  1924ж 

 3.  1947ж 

 4.  1944ж 

 5.  1967ж. 

 

 



 155. ҚР-да бағалы қағаздар нарығын тікелей реттейтін қандай орган 

бар?  

 1. ҚР Ұлттық Банкі 

 2. Қаржылық Қадағалау Агенттігі 

 3. Қазақстан қор биржасы 

 4. ҚР қаржы Министрлігі 

 5. парламентке 

 

 156. Брокер деген кім?  

 1. бағалы қағазды алып сатушы 

 2. клиенттерінің тапсырмасымен және олардың есебінен мәміле жасаушы 

 3. өзінің атынан және өз қаражаты есебінен мәміле жасаушы 

 4. бағалы қағаздар бағамын анықтаушы 

 5. бағалы қағаздарды сатып алушы  

 

 157. Акциялар қандай бағалы қағаздың түріне жатады?  

 1. қарыздық 

 2. үлестік 

 3. мерзімді 

 4. қазынашылық 

 5. қымбат 

 

 158. Екінші реттік бағалы қағаздарға нелер жатады?  

 1. опциондар 

 2. фъючерстер 

 3. своп контрактісі 

 4. форвард 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 159. Алғашқы бағалы қағаздар нарығы немен сипатталады?  

 1. проспект эмиссиясын жасаумен 

 2. бағалы қағаздарды эмиссиялау және орналастырумен 

 3. бағалы қағаздарды қайта сатумен 

 4. бағалы қағаздарды тіркеуге алумен 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 160. Мемлекеттің бағалы қағаздарына нелер жатады?  

 1. Мемлекеттің қысқа мерзімді қазынашылық міндеттемесі 

 2. Мемлекеттің орта мерзімді қызынашылық міндеттемесі 

 3. Мемлекеттің валюталық қызынашылық міндеттемесі 

 4. ұлттық жинақ облигациялары 

 5. барлық жауап дұрыс 

 

 161. Дилер – бұл…… 

 1. бағалы қағазды алып сатушы 



 2. клиенттерінің тапсырмасынмен және соларды есебінен мәміле жасаушы 

 3. өзінің атынан және өз қаражаты есебінен мәміле жасаушы 

 4. бағалы қағаздар бағамын анықтаушы 

 5. барлық жауап дұрыс 

 

 162. …… - бұл акционерлік қоғамның капиталына үлес қосқандығын 

куәландыратын және оны" иесіне табыс алуға құқық беретін бағалы 

қағаз.  

 1. вексель 

 2. чек 

 3. облигация 

 4. акция 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 163. Генуе валюталық жүйесі қай жылы құрылды? 

 1.  1933ж. 

 2.     1944ж 

 3.  1922ж 

 4.  1924ж 

 5.      1976ж. 

 

 164. Валюталық операциялар түрлерін ата:  

 1. кассалық 

 2. своп 

 3. форвард 

 4. фъючерс 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 165. Тұрақты пайыз формасында табыс әкелетін бағалы қағаздың қай 

түрін білесіз?  

 1. опцион 

 2. акция 

 3. векселъ 

 4. облигация 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 166. Лизинг операцияларының қандай түрлері болады?  

 1. оперативтік 

 2. қаржылық, 

 3. импорттық 

 4. экспорттық 

 5. барлығы дұрыс 

 

 

 



 167. …….. – бұл үшінші валютаға байланысты анықталатын, екі 

валютаның өзара қатынасын білдіреді.  

 1. өзгермелі бағам 

 2. тұрақты бағам 

 3. нарықтық бағам 

 4. кросс-бағам 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 168. Дивидент дегеніміз не?  

 1. облигациядан түсетін табыс 

 2. пайданың бір бөлігі 

 3. акционерге төленетін таза пайданың бір бөлігі 

 4. басқаруға құқық беретін куәілік 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 169. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет түрлерін ата:  

 1. брокерлік 

 2. дилерлік 

 3. депозитарлық 

 4. клирингтік 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 170. ………..– бұл елдің, белігілі бір уақыт ішінде шетелге 

шығарылғандарынан түскен ақшалай түсімдері мен сырттан әкелінген 

тауарлары және қызметтері үшін төлемдері арасындағы шекті 

қатынасты білдіреді.  

 1. есеп айырысу балансы 

 2. жиынтық балансы 

 3. төлем балансы 

 4. жалпы баланс 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 171. Париж валюталық жүйесі қай жылы құрылды?  

 1.  1847ж. 

 2.  1922ж. 

 3.  1877ж. 

 4.      1867ж 

 5.  дұрыс жауап жоқ 

 

 172. Ақша дегеніміз не?   

 1. жалпыға бірдей балама, ерекше тауар 

 2. адам өмірі үшін маңызды зат 

 3. тұтыну құралы 

 4. валюта 

 5.  зат 



 

 173. Құнның қандай формаларын білесіз?  

 1. Жай немесе кездейсоқ 

 2. Толық немесе жайылыңқы 

 3. жалпылама 

 4. ақшалай 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 174. Сатуға арналған еңбек өнімі – бұл…….  

 1. зат 

 2. бұйым 

 3. жартылай өнім 

 4. тауар 

 5. барлығы дұрыс 

 

 175. Заттың тауар болуы үшін қандай қасиеттері болуы керек?  

 1. Сату құны 

 2. Сату бағасы 

 3. Тұтыну және айырбас құны 

 4. Нақты және номинал құны 

 5. Дұрыс жауап жоқ 

 

 176. Қазақстанда ертеректе жергілікті нарықтарда ақша ролін қандай 

тауар атқарды?             

 1. бір қап бидай 

 2. ұлудың қабыршығы 

 3. аң терісі 

 4. саулық қой 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 177. Ақшаның түрлерін ата:         

 1. арзан және қымбат бағалы 

 2. толық бағалы және бағалы емес 

 3. негізгі және қосымша 

 4. құнсыз және құнды 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 178. Ресейде ақша ролінде қандай тауар жүрді?  

 1. құмыра  

 2. піл сүйегі 

 3. аң терісі 

 4. шай 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 



 179. Алғашқы монеталар қайда және қай уақытта пайда болған?      

 1. Римде, ХІ ғ. б.э.д 

 2. Оңтүстік Африкада, ІІ ғ. б.э.д 

 3. Ресейде, ХІІІ ғ. б.э.д 

 4. Қытайда, ХІІ ғ. б.э.д 

 5. Барлығы дұрыс емес 

 

 180. Металл ақшалардың қағаз ақшаға ауысу себептері неде?  

 1. металл ақшалардың құнсыздануынан 

 2. ақшаның төлем қабілетін жоғалтуынан 

 3. мемлекеттің кірістерін толтыру мақсатында 

 4. мемлекеттің шығыстарын жабу мақсатында  

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 181. Алғашқы қағаз ақшалар қайда пайда болды?  

 1. Русьте 

 2. Қытайда 

 3. Үндістанда 

 4. Үндіқытайда 

 5. Қазақстанда 

 

 182. Құнның жалпылама формасының ақшалай формасына ауысуына 

не себеп болған?  

 1. жергілікті нарықтардың дамуы 

 2. еңбек бөлінісі 

 3. өндірістің дамуы 

 4. ұлттық шарушылықтың әлемдік шаруашылықпен интеграциялануы 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 183. Дүниежүзінде алтын өндіруден алдыңғы орынды қай ел алады?  

 1. Қазақстан 

 2. Қытай 

 3. Оңтүстік Африка 

 4. Солтүстік Корей 

 5. Барлығы да дұрыс емес 

 

 184. Алтынның жалпыға балама  ролді атқаруына не себеп болды?  

 1. өндірісінің қымбат болуы 

 2. табиғи қасиеттері 

 3. қорының көптігі 

 4. тасымалдау оңайлығы 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 185. Нағыз (толық бағалы) ақшалар дегеніміз қандай болады?  

 1. нақты құны номинал құнынан жоғары 



 2. нақты құны номинал құнымен сәйкес емес 

 3. нақты құны номинал құнынын төмен 

 4. нақты құны номинал құнымен сәйкес  

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 186. Толық бағалы емес ақшалар деген нені білдіреді?  

 1. нақты құны номинал құнынан жоғары 

 2. нақты құны номинал құнымен сәйкес емес 

 3. нақты құны номинал құнынын төмен 

 4. нақты құны номинал құнымен сәйкес  

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 187. Толық бағалы емес ақшаларға қандай ақшалар жатады?   

 1. Алтын және күміс ақшалар 

 2. монеталар 

 3. ежелгі ақшалар 

 4. қағаз және несиелік ақшалар 

 5. барлығы дұрыс 

 

 188. ……….– бұл бюджет тапшылығын жабу мақсатында 

қазынашылықтың шығаратын және алтынға айырбасталмайтын, 

сондай-ақ мемлекет белгілеген бағамы бар құнның белгісі. 

 1. банкнота  

 2. қазыналық билет 

 3. вексель 

 4. чек 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 189. Қағаз ақшалар не үшін шығарылды? 

 1. қоғамды байыту мақсатында 

 2. еңбек ақы төлеу үшін 

 3. дүние жүзілік сауда үшін 

 4. бюджет тапшылығын жабуға 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 190. Қағаз ақшаларға нелер жатады?  

 1. векельдер 

 2. чектер 

 3. қазыналық билеттер 

 4. облигациялар 

 5. барлығы да дұры 

 

 191. Қағаз ақшаларды шығарушы кім?  

 1. Орталық банк 

 2. Коммерциялық банктер 



 3. Үкімет 

 4. Қазынашылық 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 192. Ақшаның айналыс құралы қызметін қандай ақшалар атқарады?  

 1. толық бағалы ақшалар 

 2. толық бағалы емес ақшалар 

 3. қағаз ақшалар мен банкноттар 

 4. вексельдер мен облигациялар 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 193. Ақшаның төлем құралы қызметін қандай ақшалар атқарады?  

 1. несиелік ақшалар 

 2. металл ақшалар 

 3. толық бағалы ақшалар 

 4. акция және облигаяциялар 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 194. Ақша айналысына қандай ақшалар түрлері қызмет етеді?  

 1. толық бағалы ақшалар 

 2. қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалар 

 3. металл ақша 

 4. монометаллизм  

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 195. Ақшаның атқаратын қызметтері қандай?  

 1. құн өлшемі  

 2. төлем 

 3. айналыс 

 4. қор жинау  

 5. бәрі дұрыс 

 

 196. ………… - бұл белгілі бір соманы алдын ала келісілген мерзімде 

және белгіленген жерде төлейтіндігі туралы борышқордың жазбаша 

қарыздық міндеттемесі.  

 1. банкнота 

 2. чек 

 3. облигация 

 4. вексель 

 5. барлығы дұрыс 

 

 197. Ақша айналысының құрылымы  неден тұрады?   

 1. ақша жүйесінен 

 2. қолма-қол және қолма-қолсыз ақшалар айналысынан 

 3. ақша агрeгеаттарынан 



 4. ақшаны" жалпы түрлерінен 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 198. Ақша жүйесінің қандай типтерін білесіз?  

 1. металлдық және номиналдық 

 2. сандық және сапалық 

 3. толық және жартылай 

 4. металл, қағаз, несие 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 199. Металл ақша айналысын неше типі болған?  

 1. үш типі: алтын, күміс, мыс 

 2. екі типі: монометаллизм және биметаллизм 

 3. бір типі: қос металлды 

 4. төрт типі: бір металды, қос металды, үш металды, көп металды  

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 200. ……….. – бұл  тарихи түрде қалыптасқан және ұлттық 

заңдылқтармен бекітілген, ақша айналысын ұйымдастыру формасы. 

 1. ақша бірлігі 

 2. ақша массасы 

 3. ақша жүйесі 

 4. ақша базасы 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 201. А0 - ақша агрегаты нені сипаттайды?  

 1. Айналыстағы ақшаның санын 

 2. Ақшаның айналыс жылдамдығын 

 3. Айналыстағы қолма-қол ақшалардың сомасын 

 4. Айналыстағы қолма-қолсыз ақшалар сомасын 

 5. Дұрыс жауап жоқ 

 

 202. А1 –ақша агрегаты нені сипаттайды?  

 1. Айналыстағы ақшаның нақты сомасын 

 2. Банктердегі резервтік шоттағы қаражат қалдығын 

 3. Айналыстағы қолма-қолсыз ақшалар мен талап етуге дейінгі депозиттерді 

қосындысын 

 4. А0 +  ұлттық валютадағы  аудармалы депозиттер 

 5. Дұрыс жауап жоқ 

 

 203. Қазақстанда ақша реформалары қай жылдары болды?  

 1.  1944ж., 1960ж. 

 2. 1924-1927ж, 1992ж, 1993ж.,1994 

 3.  1922-24жж, 1947ж, 1961ж.,1993ж. 

 4.  1922ж, 1923ж.,1946ж, 1961ж., 1992ж. 



 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 204. 1993ж. Қазақстан Республикасындағы ақшаны айырбастаудың ең 

жоғарғы  мөлшері қандай?  

 1. 100000 рубль 

 2. 200000 рубль 

 3. 250000рубль 

 4. 300000рубль 

 5. 500000 рубль 

 

 205. Кеңес ақшасын ҚР ұлттық ақша бірлігіне айырбастау қатынасы 

қалай болды?    

 1.  1:100 

 2. 1:1000 

 3. 1:5000 

 4.  1:500 

 5.  дұрыс жауап жоқ 

 

 206. ҚР ұлттық валютасы қашан енгізілді?  

 1. 1992ж, 10  желтоқсанда 

 2. 1991ж, 25 қазанда 

 3. 1993ж. 15 қарашада 

 4. 1998ж. 15 қазанда 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 207. Инфляцияға   ықпал   ететін  факторларды  ата: 

 1. Саяси   және  экономикалық   

 2. Экономикалық   және  әлеуметтік .   

 3. Ақшалай  және  ақшалай   емес. 

 4. Халықаралық .   

 5. Дүниежүзілік.    

 

 208. Жалпығы бірдей балама ролі екі металға негізделген ақша жүйесі 

қалай аталады?  

 1. металдық ақша жүйесі 

 2. монометаллизм 

 3. биметаллизм 

 4. номиналдық ақша жүйесі 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 209. Инфляцияның қандай салдары болады? 

 1. Баға өседі 

 2. Ақшалай қорлар құнсызданады 

 3. Ақшаның төлем қабілеттілігі төмендейді 

 4. Жұмыссыздық өседі  



 5. Барлық жауап дұрыс 

 

 210. Чек  - ...... 

 1. Клиенттің   банкке  төлеу  туралы  тапсырмасы 

 2. Шот  иесінің  өз  банкіне   чекті  төлеуге  берген  бұйрығы 

 3. қарыз  алушының  міндеттемесі   

 4. Чектік  кітапшамен  есеп  айырысуы 

 5. Дұрыс  жауап  жоқ 

 

 211. Ақша  массасы  қалай  анықталады? 

 1. үш  ақша  агрегатының  көмегімен(А3) 

 2. Айналыстағы  нақты   ақшалар  сомасымен 

 3. қолма–қолсыз   ақшалар   көмегімен 

 4. Банктердің  қаражаттарымен    

 5. Дұрыс   жауап  жоқ 

 

 212. Ақша айналысының заңы нені білдіреді?  

 1. ақшаның мөлшерін және тауар бағасына қатынасын 

 2. ақшаның массасының ақшаның айналыс жылдамдығының қатынасының 

сақталуын 

 3. тауарлар бағасының мен ақша айналысының жылдамдығына қатынасын  

 4. Айналыстағы ақша масасынның көлемін 

 5. Дұрыс жауап жоқ 

 

 213. Монометаллизм - бұл ...... 

 1. айналыста бір ғана металдың (алтынның немесе күмістің) болуын 

 2. айналыста екі металдың қатар жүруін 

 3. айналыста тек монеталардың жүруін 

 4. айналыста бірнеше металдың болуын 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 214. Қазақстанда валютамен сауда саттық қайда ұйымдастырылды 

 1. тауар биржасында 

 2. бағалы қағаздар нарығында 

 3. ақша нарығында 

 4. несие биржасында 

 5. Қазақстан қор биржасында 

 

 215. Инфляция   түрлерін   ата: 

 1. Баяу,  шапшаң,  ұшқыр 

 2. Бәсең,  өзгермелі,  шапшаң   

 3. әлсіз,  орташа,  тұрақты 

 4. Кіріс  және   шығыс 

 5. Дұрыс  жауап  жоқ 

 



 216. Инфляцияға  қарсы  қандай  шаралар  бар? 

 1. Дефляциялық  саясат 

 2. Бағаны  бақылау 

 3. Ақша  реформасы 

 4. Табыс  саясаты 

 5. Бәрі  де  дұрыс   

 

 217. Туристік  сапарға  арналған  төлем  құралы 

 1. Төлем  тапсырмасы   

 2. Аккредитив 

 3. Жол  чегі 

 4. Вексель 

 5. Билет   

 

 218. Вексель   дегеніміз  не? 

 1. Банктік  билет  

 2. қарызға  беру  құралы 

 3. қарыздық  мінденттеме 

 4. қағаз  ақша 

 5. тұтыну бағаларының индексі 

 

 219. Инфляция қандай   көрсеткіштермен өлшенеді? 

 1. Жиынтық   баға  деңгейімен 

 2. Тұтыну баға индексімен 

 3. өнеркәсіптегі баға  деңгейімен 

 4. Жалпы  ішкі  өнім дефляторымен 

 5. Барлық  жауаптар  дұрыс 

 

 220. Валюталық бағамның қандай түрлері болады?  

 1. өзгермелі және нарықтық 

 2. өзгермелі, тұрақты 

 3. ресми және айырбас 

 4. биржалық және биржалық емес 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 221. Қазақстан Республикасында қандай валюталық бағам түрі әрекет 

етеді және оны қай уақыттан бастап енгізді?  

 1. тұрақты бағам, 1993 ж. қарашадан бастап 

 2. өзгермелі және тұрақты, 1998ж. желтоқсаннан бастап 

 3.  еркін өзгермелі, 1999 ж. сәуірден бастап, 

 4. тұрақты, 1999 ж. мамырдан бастап 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 222. ҚР ұлттық валютасын енгізген уақытта, оның АҚШ долларына 

қатысты бағамы қандай болды?  



 1.  1 доллар = 5 теңге 

 2.  1 доллар = 4 тенге 75 тиын 

 3.  1 доллар = 5 тенге 70 тиын 

 4.  1 доллар = 3 тенге 75 тиын 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 223. Циклдік   белгілеріне   байланысты  инфляцияның   келесідей   

түрлері   болады: 

 1. Локалдық  және дүниежүзілік 

 2. Төменгі   және  гиперинфляциялық    

 3. Гиперинфляциялық  және  тұрақты 

 4. Бәсеңдеу, сатылы  және  жылжымалы 

 5. Дұрыс  жауап  жоқ 

 

 224. Инфляция түрлерін ата:  

 1. баяу, шапшаң, ұшқыр 

 2. бәсең, өзгермелі, шапшаң 

 3. әлсіз, орташа, тұрақты 

 4. кіріс және шығыс 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 225. ………. – клиенттің өз шотынан белгілі бір соманы аудару туралы 

қызмет көрсетуші банкке берген тапсырмасы.  

 1. төлем талабы 

 2. банктік аударым 

 3. аккредитив 

 4. төлем тапсырмасы 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 226. Инфляцияға қарсы қандай шаралар бар?  

 1. дефляциялық саясат 

 2. бағаны бақылау 

 3. ақша реформасы 

 4. табыс саясаты 

 5. бәрі де дұрыс 

 

 227. Бағалы қағаздар нарығының құрылымы неден тұрады?      

 1. акция және облигациялар 

 2. векселдер 

 3. ақша және несие нарықтары 

 4. алғашқы және қайталама нарық 

 5. бәрі де дұрыс 

 

 228. Вексель   

 1. Банктік билет 



 2. қарызға беру құралы 

 3. қарыздық міндеттеме 

 4. қағаз ақша 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 229. Инфляция қандай көрсеткіштермен өлшенеді?  

 1. Жиынтық баға деңгейімен 

 2. Тұтыну баға индексімен 

 3. Өнеркәсіптегі және а/ш көтерме сауда баға де"гейімен 

 4. Жалпы ішкі өнім дефляторымен 

 5. Барлық жауаптар дұрыс 

 

 230. Циклдік белгілеріне байланысты инфляцияның келесідей түрлері 

болады:  

 1. локалдық және дүниежүзілік 

 2. төменгі және гиперинфляциялық 

 3. гиперинфляциялық және тұрақты 

 4. бәсеңдеу, сатылы және жылжымалы 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 231. Ақша-несие саясатының қандай типі бар? 

 1. әкімшілік және әміршіл 

 2. экономикалық және әлеуметтік 

 3. экспанциялық және рестрикциялық 

 4. ашық және жабық 

 5. сыртқы және ішкі 

 

 232. Ақша-несие саясатының құралдарын ата. 

 1. өтімділік, ішікі резерв нормасы 

 2. дисконттық, девиздік саясат 

 3. міндетті резерв нормасы 

 4. несиелік лимит 

 5. ең төменгі жарғылық қор 

 

 233. Банк ресурсының құрылымы неден тұрады? 

 1. Ақшалай ресурстар мен капиталдан 

 2. меншікті және тартылған қаражаттардан 

 3. берілген және алынған несиелерден 

 4. бос ақшалай резервтерден 

 5. арнайы қүрылған провизиялардан 

 

 234. Несиенің  экономикадағы  атқаратын  қызметтері? 

 1. Аиналыс  шығынын  үнемдеу 

 2. Бөлу  және  қайта  бөлу 

 3. Айналыс  құралы 



 4. Төлем  құралы  

 5. Реттеу  және  бақылау 

 

 235. Коммерциялық  несие  нені  сипаттайды? 

 1. өзара  берілетін  қарызды 

 2. Банктен  берілетін  ссуданы 

 3. Ақша түріндегі  несиені 

 4. Тауар  формасындағы  несиені 

 5. Барлығы  да  дұрыс 

 

 236. Мемлекеттік  несие  қалай  түсіндіріледі? 

 1. Мемлекеттің  қарыз алуы және  беруімен 

 2. Мемлекеттік  бюджеттен  бөлінген  дотациялармен   

 3. Мемлекеттің  шығыстарының  орын  толтыруымен 

 4. Мемлекеттің  басқа  елдерге  берген  несиелерімен 

 5. Барлығы  да  дұрыс 

 

 237. тұрғын үй алуға арналған несие  түрі 

 1. ипотекалық 

 2. дүниежүзілік 

 3. мемлекеттік 

 4. коммерциялық 

 5. тұтыну 

 

 238. Тұтыну  несиесі  қай несиенің құрамдас бөлігі 

 1. Мемлекеттік   

 2. Жеке  несие 

 3. қаржылық 

 4. банктік 

 5. ипотекалық 

 

 239. Банктік  несиенің  құралы–... 

 1. Вексель  бойынша  міндеттеме  

 2. Кепіл  заты 

 3. Несиелік  келісім  шарт 

 4. Акт 

 5. Барлық  жауап  дұрыс 

 

 240. Халықаралық  несиені  қандай  ұйымдар  бере  алады? 

 1. Халықаралық  валюталық  қор 

 2. Ұлттық  банк 

 3. Коммерциялық  банктер 

 4. Сақтандыру  компаниялары    

 5. Барлығы  дұрыс 

 



 241. Сырттан тартылған қаражаттарға нелер жатады? 

 1. банктің жарғылық және резервтік қорлары 

 2. банктің резервтері мен пайдасы 

 3. депозиттер 

 4. лоро және ностро шотындағы қаражаттары 

 5. банктің ҰБ-гі корреспонденттік шотындағы қаражаты 

 

 242. Валюталық операциялардың түрлерін ата? 

 1. девиздік және дисконттық 

 2. валюталық интервенциялау және шектеу 

 3. ағымдық және капитал қозғалысымен байланысты 

 4. құрылымдық және ағымдық 

 5. резиденттік және резидент еместік 

 

 243. Бағалы қағаздармен операцияларды жүргізуге кімнен лицензия 

алады? 

 1. Қаржыны қадағалау агенттігі 

 2. Ұлттық банк 

 3. Қаржы Министрлігі 

 4. Халықаралық валюталық қор 

 5. Коммерциялық банк 

 

 244. Бағалы қағаздар нарығы қай нарықтың құрамдас бөлігі 

 1. тауарлар нарығының 

 2. қаржы нарығының 

 3. несие нарығының 

 4. қор нарығының 

 5. барлық жауап дұрыс 

 

 245. Мерзімсіз бағалы қағаз 

 1. вексель 

 2. чек 

 3. сертификат 

 4. облигация 

 5. акция 

 

 246. Қайталама бағалы қағаздар нарығы 

 1. биржалық және биржалық  емес нарықтық 

 2. валюталық және ақша нарықтары 

 3. мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы 

 4. корпоративтік бағалы қағаздар нарығы 

 5.  

жай бағалы қағаздар нарығы 

 

 



 247. ҚР- нан сыртқа қандай мөлшерде шетел валютасын шығаруға 

рұқсат етіледі 

 1. 5 000 $ 

 2. 3 000 $ 

 3. 10 000$ 

 4. 15 000$ 

 5. 20 000$ 

 

 248. Қайтарылатын аккредетив кім үшін тиімді 

 1. банк үшін 

 2. экспортер үшін 

 3. импортер үшін 

 4. тасымалдаушы үшін 

 5. Акционерлік қоғамдар үшін 

 

 249. Қазақстанда  1917ж.   төңкеріске  дейінгі  қызмет  еткен  несиелік  

мекемелер 

 1. Жергілікті  коммерциалық  банктер 

 2. Қалалық  қоғамдық  банктер 

 3. ұсақ  несие  беру   мекемелері 

 4. Жинақ   кассалары    

 5. барлық жауап дұрыс 

 

 250. Дүниежүзілік банк қашан құрылды  

 1. 1956ж. 

 2. 1961 ж. 

 3. 1979ж. 

 4. 1944ж. 

 5. 1947ж. 

 

 251. Банк  капиталының   Қазақстанға  алғаш   ену  кезеңі: 

 1. ХХғ.  ортасы 

 2. ХХІғ. 

 3. ХІХғ.  аяғы 

 4. ХІІ ғ.    басы 

 5. ХYІІғ. аяғы 

 

 252. ҚР-дағы филиалы көп банк 

 1. Эксимбанк 

 2. Халықтық банк 

 3. Тұранәлем банк 

 4. Наурыз банк 

 5. Казкоммерцбанк 

 

 



 253. Банктердің негізгі қызметі қандай ? 

 1. несиелеу 

 2. инвестициялау 

 3. депозит 

 4. делдалдық 

 5. барлығы дұрыс 

 

 254. Овернайт несиесі деген нені білдіреді: 

 1. күндік несие  

 2. бір апталық несие 

 3. екі апталық 

 4. бір айлық 

 5. бір түндік 

 

 255. Несиелік портфель құрылымын ата: 

 1. банкаралық несие 

 2. сатандартты және стандарты емес несиелер 

 3. мерзімі өткен ссудалар мен активтер 

 4. уақыты бір рет ұзартылған несиелер 

 5. стандартты, күмәнді, үмітсіз несиелер 

 

 256. Форфейтинг ……….. 

 1. бұл импорттық несие 

 2. бұл экспорттық несие 

 3. бұл орта мерзімді экспорттық қаржыландыру 

 4. бұл қысқа мерзімді дебиторлық қарызды сатып алу 

 5. бұл нақты ақша алу 

 

 257. Ностро шоты нені білдіреді 

 1. тұрақтылық, өтімділікті 

 2. мерзімдік және қамтамасыз етуді 

 3. біздің сіздегі шотымыз 

 4. біздің сіздегі шотымыз 

 5. ҰБ-тегі шот 

 

 258. Мамандандырылған  банктер  қандай  банк? 

 1. Халықаралық   стандартқа  сай  қызмет  ететін банктер 

 2. Бір  салаға  ғана  қызмет  көрсететін  банктер 

 3. Жеке  меншікке  негізделген  банктер 

 4. Мемлекетаралық  келісіммен  құрылған  банктер 

 5. әрбір  салаға  қызмет  ететін  банктер 

 

 259. Несиенің экономикадағы атқаратын қызметтері?  

 1. айналыс шығынын үнемдеу және қайта бөлу 

 2. бөлу  



 3. айналыс құралы 

 4. төлем құралы 

 5. реттеу және бақылау 

 

 260. ҚР-да валютамен операция жасауға кім лицензия береді 

 1. Парламент 

 2. Үкімет 

 3. Ұлттық банк 

 4. Коммерциялық банк 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 261. ҚР-да валютамен сауда аптасына қанша рет өтеді 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 

 262. Айналыстан  ескі  ақшаны  алып ,  орнына   жаңа  ақша  

бірліктерін   шығару  нені  білдіреді? 

 1. Рестврация  

 2. Девальвация 

 3. Деноминация 

 4. Нулификация 

 5. Инфляция 

 

 263. Меншік  формасына  қарай  банктердің  жіктелуі: 

 1. мемлекеттік, жеке 

 2. АҚ 

 3. ЖШС 

 4. Жеке 

 5. шаруашылық қожалықтар 

 

 264. ҚР Ұлттық банкінің негізгі міндеті не?  

 1. банк жүйесін реформалау 

 2. ұлттық валютаның тұрақтылығын қамтамасыз ету 

 3. ұлттық валютаны" айырбас бағамын анықтау 

 4. валюталармен сауда-саттыққа араласу 

 5. барлығы дұрыс 

 

 265. ………. – бүл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін 

және тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несие.  

 1. инвестициялық несие 

 2. лизингтік несие 

 3. ипотекалық несие 



 4. тұтыну несиесі 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 266. Банктің меншікті қаражатының қалыптасу көздерін ата:  

 1. жарғылық капиталы 

 2. резервтік және басқада қорлары 

 3. сақтандыру резервтері 

 4. бөлінбеген пайда 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 267. Кәсіпорындардың банктерде ашатын шоттары қалай аталады?  

 1. ностро шотты 

 2. дербес шот 

 3. ағымдағы шот 

 4. корреспондентік шоты 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 268. Банктік депозиттерді ата:  

 1. мерзімді 

 2. мерзімсіз 

 3. халық салымдары 

 4. бағалы қағаздар түріндегі депозиттер 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 269. Еуропа валюталық жүйесі қашан құрылды?     

 1. 1967 ж. 

 2. 1977ж 

 3.  1987ж. 

 4. 1979ж 

 5.  1978ж. 

 

 270. Тұрақты пайыз формасында табыс әкелетін бағалы қағаздың қай 

түрін білесіз?  

 1. опцион 

 2. акция 

 3. векселъ 

 4. облигация 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 271. Лизинг операцияларының қандай түрлері болады?  

 1. оперативтік 

 2. қаржылық, 

 3. импорттық 

 4. экспорттық 

 5. барлығы дұрыс 



 

 272. Дивидент дегеніміз не?  

 1. облигациядан түсетін табыс 

 2. пайданың бір бөлігі 

 3. акционерге төленетін таза пайданың бір бөлігі 

 4. басқаруға құқық беретін куәлік 

 5. дұрыс жауап жоқ 

 

 273. Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет түрлерін ата:  

 1. брокерлік 

 2. дилерлік 

 3. депозитарлық 

 4. клирингтік 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 274. Листинг дегеніміз не? 

 1. тұрақтылық, өтімділік 

 2. мерзімдік және қамтамасыз ету 

 3. эмитенттерді биржалық тізімге енгізу 

 4. өтімділік және өтеу 

 5. бағалы қағаздар шығару 

 

 275. Валютамен мәмле жасайтын контракті қайсы 

 1. несиелік 

 2. аукциондық 

 3. биржалық 

 4. опциондық 

 5. барлығы дұрыс 

 

 276. Қазақстан қашан дүниежүзілік банкке мүше болды 

 1. 1990ж. 

 2. 1992ж. 

 3. 1994ж. 

 4. 1995ж. 

 5. 2001ж. 

 

 277. ҚР- да ақша -несие саясатын жасайтын және оны жүргізуші 

өкілетті орган  

 1. Ұлттық комиссия 

 2. Ұлттық банк 

 3. Ұлттық қор 

 4. Үкімет 

 5. Парламент 

 

 



 278. Тауар түрінде берілетін несие 

 1. банктік 

 2. мемлекеттік 

 3. ипотекалық 

 4. делдалдық 

 5. коммерциялық 

 

 279. Ұлттық банктің пруденциалдық нормативі қанша 

 1. 3 

 2. 4 

 3. 5 

 4. 6 

 5. 7 

 

 280. Ұлттық банктің бағалы қағазы қайсы 

 1. МЕККАМ 

 2. Еуронота 

 3. Еуробонд 

 4. қысқа мерзімді нота 

 5. банкнота 

 

 281. Акционерлік қоғамның түрлері  

 1. ашық және жабық 

 2. жай және артықшылығы бар 

 3. нарықтық және нарықтық емес 

 4. өтімді және өтімсіз 

 5. барлығыда дұрыс 

 

 282. Жылжымайтын мүлiктi кепiлге алу несиесi 

 1. ипотекалық 

 2. коммерциялық 

 3. бағалы қағаз 

 4. құрал 

 5. банктік 

 

 283. Банктің операциялары  

 1. банктің ұзақ мерзімгі қаражат тартуын 

 2. бағалы қағаздарға қаражат салуын 

 3. бағалы қағаздарды басқаруға және сақтауға алуын 

 4. акцияларын және облигацияларын эмиссиялауын 

 5. активтік және пассивтік 

 

 284.  акция, облигация, чек - бұл 

 1. несие формалары 

 2. несие беру шарттары 



 3. Несиелiк ақша түрлерi 

 4. ақша жүйесі 

 5. ақша бірліктері 

 

 285.  ҚР-дағы банк жүйесі неше деңгейден тұрады 

 1. 1 

 2. 2 

 3. 3 

 4. 4 

 5. 5 

 

 286. ХВҚ қашан құрылды 

 1. 1922ж. 

 2. 1944ж. 

 3. 1978ж. 

 4. 1979ж. 

 5. 1987ж. 

 

 287. Аккредетивтің қандай түрлерін білесіз 

 1. ломбардтық және овернайт 

 2. дисконттық 

 3. айналым және қалдық бойынша  

 4. жәй және күрделі 

 5. өзгермелі және тұрақты 

 

 288. …… -бұл  орталық банктің ақша массының көлемін реттеу 

мақсатында мемлекеттің бағалы қағаздарын сату және сатып алуын 

білдіреді.  

 1. интервенциялау 

 2. эмиссиялау 

 3. бюджет тапшылығын  

 4. ашық нарықтағы операция 

 5. барлығыда дұрыс 

 

 289.  Қазақстандағы валюталық саясатты жүргізуші орган  

 1. Қаржы министрлігі 

 2. Қазақстан қор биржасы 

 3.  ҚР-ның Ұлттық банкі 

 4. ҚР экономика министрі 

 5. резидент 

 

 290.  Сауда балансында нелер көрсетіледі 

 1. тауарлар саны мен көлемі 

 2. экспорт және импорт 

 3. инвестициялар 



 4. несиелер 

 5. қаржылар 

 

 291. ҚР  төлем балансының құрылымы неден тұрады 

 1. Ұлттық банк, коммерциялық банктер, арнайы несиелік мекемелер 

 2. несиелеу механизмі, несиенің түрлері 

 3. қаржыландырудан, қателіктер мен қалып қойғандардан, капитал және 

қаржымен жасалатын операциялар шоты, ағымдағы шот 

 4. несиелеу әдістері мен тәсілдері 

 5. барлығы да дұрыс 

 

 292. Тарихта қай валюталық жүйе бірінші қалыптасты 

 1. аумақтық 

 2. халықаралық 

 3. дүниежүзілік 

 4. ұлттық 

 5. банктік 

 

 293. ………. – бұл ұлттық валюта бағамына әсер ету мақсатымен 

Орталық банктің валюталық нарықтағы операцияларға араласуын 

білдіреді 

 1. инвестициялық несие 

 2. лизингтік несие 

 3. ақша-несие саясаты 

 4. тұтыну несиесі 

 5. валюталық интервенция 

 

 294. Брокер дегеніміз кім? 

 1. Мемлекет 

 2. клиенттің тапсырмасымен және солардың есебінен мәмле жасаушы 

 3. өзінің атынан мәмле жасаушы 

 4. Дүниежүзілік   банк 

 5. Коммерциялық банк 

 

 295. Акциялар қандай бағалы қағаздар түріне жатады 

 1. үлестік 

 2. Кепілдеме 

 3. Сақтандыру   

 4. Кепілдік  беру   

 5. мерзімді 

 

 296. ҚР-ның тұңғыш төрағасы кім 

 1. Марченко 

 2. Жандосов 

 3. Байназаров 



 4. Сембаев 

 5. Назарбаев 

 

 297. ҚР банк жүйесінің қанша жылдық тарихы банк 

 1. 5 жыл 

 2. 7 жыл 

 3. 13 жыл 

 4. 1 ғасыр 

 5. 70 жыл 

 

 298.  Ұлттық банк бұрын қандай банк болған 

 1. КСРО мембанк 

 2. КСРО өнеркәсіп банкі 

 3.  КСРО Әлем банкі 

 4. КСРО тұран әлем банкі 

 5. Бәрі  дұрыс 

 

 299. .Несие – бұл .....  

 1. Ақша жүйесі 

 2. Капитал 

 3. жай ссудалық шот 

 4. пайыз  төлеп  қайтару  шартымен  уақытша  пайдалануға  

берiлетiн  қарыз  капиталының  қозғалысын  бiлдiредi. 

 5. Барлығы  дұрыс 

 

 300. Мемлекет аралық валюталық реттеуді жүзеге асыратын орган 

 1. Коммерциялық  банк 

 2. Халықаралық банк 

 3. Шаруашылық серіктестіктер 

 4. ХВҚ 

 5. Эксимбанк 
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