
  

Коммерциялық емес  

акционерлік  

қоғамы 

 

 

      

 

 
 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

5В070300-Ақпараттық жүйелер мамандығының  

студенттері үшін есептеу-сызбалық жұмыстарды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқаулықтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2014 ж. 

АЛМАТЫ 

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

Экономика, өндірісті 

ұйымдастыру және 

басқару кафедрасы     

 



  

ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР: Базылов К.Б., Адилбеков А.А. 5В070300-

Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттері үшін есептеу-сызбалық 

жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулықтар. - Алматы: 

АЭжБУ, 2014.-16 б. 

 

 

 

 

 

Экономика және өндірісті ұйымдастыру пәнінің есептеу-графикалық 

жұмыстарын орындауға әдістемелік нұсқаулықтар 5В070300- Ақпараттық 

жүйелер мамандығының студенттеріне арналған.  

Әдістемелік  нұсқауда байланыс кәсіпорындары жұмыстарының 

нақтылы міндеттері көрсетілген. Оларды орындау, тақырыпты игеруге жәрдем 

жасайды. 

6 кесте, әдебиет 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пікір беруші: аға оқытушы Альмуратова К.Б.    

 

 

 
 

 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

© Алматы энергетика және байланыс университеті КЕАҚ, 2014 ж.



 3 

Кіріспе 

 

Глобальды компьютеризацияның келуімен жалпы ақпараттық 

ресурстарды пайдалану қажеттігі автоматтандыру болғандықтан қазіргі нарық 

талабы бойынша жас мамандарға технологияның экономикалық тиімділігін 

жақсы меңгеру міндеттелуде. Бұл талап жоғары техникалық оқу орындарына 

алуан түрлі талаптар қоюда, әсіресе бұл бағыттарда студенттерінің біліктілігін 

ары қарай арттыру қажет екенін көрсетуде.  

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнін оқу барысында 

студенттің өзіндік жұмысын орындауға, соның ішінде есептеу-сызбалық 

жұмысына көп мән беріледі, өйткені ол білімді шыңдауға және тәжірибе 

жүзінде есептер шығаруға мүмкіндік береді. 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнінің негізгі мақсаты 

студенттерді кәсіпорындарда қазіргі замандағы шаруашылықты рационалды 

жүргізу үшін жоспарлау, басқару және ұйымдастыру жұмыстарының оңтайлы 

(оптималды) әдістерін яғни материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 

тиімді жұмсауға сонымен қатар шығындарды барынша азайтып, өндіріс 

өнімін арттыру керектігін үйрету. 

 

1 Есептеу-сызбалық жұмыстарын орындауға арналған мәліметтер 

 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері 

«Байланыс экономикасы және өндірісті ұйымдастыру» пәнін оқу барысында, 

оқу жоспарына сәйкес үш есептеу-сызбалық жұмысын орындауы керек. 

Жергілікті есептеу желісін (ЖЕЖ) орнату барысында қондырғы және 

еңбек шығындарын есептеп шығару, ЖЕЖ өзіндік құнын ескеру 

ерекшеліктері және ақпараттық жүйенің енгізуінің тиімділігін есептеулер осы 

әдістемелік нұсқауда қарастырылған.  

Ұсынылған тапсырманы орындау барысында студенттерден қойылған 

тапсырманың өзгешеліктерін ескере отырып, уақытты көп қажет ететін 

есептер ретін бұзбауын талап етеді, және №2 және №3 есептеу-сызбалық 

жұмысты орындағанда студент керекті математикалық есептеулерді орындап 

қана қоймай,  есептеу нәтижелерінің экономикалық мағынасын түсіндіре алу 

тиіс екенін ескерген жөн. 

Есептеу-сызбалық жұмыс тиянақты әрі түсінікті жазылу керек. Әр бетте 

стандартқа сай оқытыушының ескертпелеріне деген және т.б. орындар  

қалдыру керек және әр беттің номері жазылу керек. Барлық кестелер, суреттер 

және сұлбалар нөмірмен белгілену керек және олардың аталуы жазылуға тиіс.  

Орындалған есептеу-сызбалық жұмыс (ЕСЖ) кафедраға тексеру үшін 

тапсырылуға тиіс. Оқытушының барлық ескертпелері жөнделгеннен кейін 

ғана студент есептеу-сызбалық жұмысын қорғай алады.  

Жұмыс АЭжБУ стандарттарына сай орындалуы керек. Жұмыс АЭжБУ 

стандарттарына сай болмаған жағдайда, қорғауға жіберілмейді. 
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2 Есептеу-сызбалық  жұмысын  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар  

 

2.1 Есептеу-сызбалық жұмыс №1. Ақпараттандыру және байланыс 

саласында экономикалық сипаттамалары және ерекшеліктері 

 

№1 есептеу-сызбалық жұмысының мақсаты, студент теориялық берілген 

бір тапсырманың мағынасын ашуы керек. 

Нәтижелі жұмыс үшін, ұсынылған әдебиеттерді қолдана отырып жұмыс 

жасау керек. Жұмыс көлемі, кіріспе, қорытынды, пайдаланылған әдебиеттер 

тізімін қосқанда 15 беттен кем болмау керек. Сұрақтың мағынасын ашқанда 

Қазақстанның экономикасының өзгешеліктерін және дүниежүзілік 

экономиканың қазіргі кездегі жалпы күйіне сүйенген жөн. ҚР баспаларының 

статистикалық мәліметтерін қолданған жөн. Қорытынды қысқа мағлұматтан 

тұру керек, өйткені ол талдалған мәселені студент өздігінен қаншалықты 

меңгергенін көрсетеді.  

№ 1 ЕСЖ орындау барысында студент жұмыстың өз нұсқасын топтағы 

журналдың тізімдегі нөмеріне сәйкес алады 

2.1.1 Теориялық сұрақтардың тізімі. 

1. Байланыс саласының экономикалық сипаттамасы және ерекшеліктері. 

2. Елдің   экономикалық   потенциалын   және   қоғамды 

информацияландыруды қалыптастырудағы инфокоммуникацияның рөлі.  

3. Нарықтық  экономика  жағдайында  басқару  және  реттеу 

жұмыстарының мәнісі мен міндеті. 

4. Байланыс  саласын  бақарудағы  және реттеудегі мемлекет 

органдарының құрылымы мен функциялары.  

5. Нарықтық экономика кезеңінде, нарықтық байланыс қызметтерінің 

қолданылуы.  

6. Өндіріс қорларының структурасы, классификациясы, экономикалық 

мәнісі. 

7. Негізгі өндіріс қорларды бағалау тәсілдері. 

8. Негізгі өндіріс қорлардың тозуы және амортизациясы. 

9. Өндіріс  күштерінің  және  негізгі  қорлардың  пайдалану 

көрсеткіштерінің жүйесі.  

10. Байланыс  саласының  негізгі  өндіріс  қорларын  пайдаланылуын 

жақсарту жолдары және олардың маңызы.  

11. Өзіндік құнның мәнісі, калькуляциясы және құрылымы .  

12. Өзіндік құнды төмендету жолдары және оның маңызы.  

13. Байланыс қызметтерінің бағасының классификациясы және мәнісі, 

бағаны құру құрылымы.  

14. Байланыс қызметтерінің бағасының қалыптасуындағы нарықтық 

тәсілдері.  

15. Байланыс қызметтері бағасының мемлекеттік реттеу тәсілдері.  



 5 

16. Байланыс кәсіпорындарының жұмысының қорытындысын бағалау, 

табысы, пайдасы, және тиімділігі. 

17. Байланыс саласын дамытуға жұмсалатын  инвестицияны қаржылау 

көздері және оның экономикалық маңызы.  

18. Инвестициялық жалпы экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері 

және бағалау тәсілдері.  

19. Инвестициялық жобалардың бизнес-жоспарларының тиімділігін 

бағалау.  

20. Байланыстағы сертификаттау және лицензиялау жұмыстары.  

21. Байланысты ұйымдастырудағы негізгі мемлекет заңдарымен 

нормативті актілері. 

22. Байланыс желілерін ұйымдастыру, дамыту, құрудағы негізгі 

принциптер, байланыс желілерінің маңызы.  

23. Байланыс саласында пошта, электро-байланысы, радиотеледидарды  

тарату өндірісін ұйымдастыру, олардың маңызы, сипаттамалары.  

24. Байланыс кәсіпорындарында өндіріс процестерін ұйымдастыру 

негіздері.  

25. Өндірісті пайдалану жұмыстарын ұйымдастыру.  

26. Байланыс қызметінің сапасы және қызмет көрсету жұмысының 

санасының көрсеткіштер жүйесі мен нормативтері. 

27. Байланыс қызметінің сапасын және қызмет көрсету жұмысының 

сапасын жақсарту жолдары.  

28. Байланыс саласында еңбекші, еңбек ақыны ұйымдастыру 

жұмыстары.  

29.Байланыс кәсіпорындарының жұмысын жоспарлау және 

қаржыландыру. 

30. Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері және олардың маңызы. 

 

2.2 Есептеу-сызбалық жұмыс №2. Есептеу желісін енгізудің 

экономикалық тиімділігін есептеу 

 

№2 есептеу-сызбалық жұмысының мақсаты ақпараттық жүйені 

енгізудің шығындарын есептеп экононмикалық тиімділігін анықтауы қажет. 

2.2.1 Экономикалық тиімділіктің есептеу тетіктері. 

 Жергілікті есептеу желілерін (ЖЕЖ) енгізу кезінде экономикалық 

тиімділікті құраушылары ретінде кез-келген ірі немесе шағын кәсіпорында 

ақпараттық жүйелерді (АЖ) орнатуда болып табылатындар: 

-ақпараттық бірліктерді сараптауда шығынды азайту; 

-есептеулердің дәлдігін жоғарылату; 

-деректер базасын жүйелі жүргізу; 

-керекті деректі іздеу уақытын айтарлықтай азайту; 

-мұрағаттық деректерге қол жеткізуді жақсарту және т.б. 

Орын алған жағдайларға байланысты ақпараттық жүйенің тиімділігін 

анықтауға келгенде, оны орнатудың үнемділігі бағаланатын нысанның 
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базалық уақытымен салыстырудан алынған нәтижелері бойынша 

сипатталады. Осыған байланысты бағалаудың қиындығы ақпараттық 

ағындарды автоматтандырудың (ЖЕЖ орнатудан) нәтижелерін анықтауда 

алынатын үнемділік ретінде, сондай-ақ, осы үнемділікті жасалған 

шығындармен дұрыс үйлестіру болып табылады. Себебі, экономикалық 

тиімділік негізінде екі шаманың – автоматтандыруды басқарудан орындалған 

шығындар мен алынған үнемділіктің қатынасымен сипатталады, жергілікті 

есептеу желілерін орнатудан экономикалық әсерді анықтау үшін келтірілген 

шығындар әдісін қолдануға болады.  

 

 1 к е с т е – Нұсқа бойынша бастапқы деректер 

 Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Жұмысшылардың 

АЖ енгізгеннен 

кейінгі саны 

12 10 8 7 10 12 14 12 10 15 

Ликвидация, 

таратылым құны 

(Жабдық құнынан 

құрайтын %) 

3 3,4 3,2 3,6 3,4 3 4 3,6 3,7 3,8 

Жабдықты пайдалану 

еселеуіші 
0,7 0,75 0,7 0,85 0,7 0,7 0,8 0,85 0,7 0,8 

Е с к е р т у - Компьютерлердің саны жұмысшылар санымен алынады. 

 

2.2.2 Келтірілген шығындар әдісімен ЖЕЖ орнатудан экономикалық 

әсерді анықтау. 

Өзіндік шығындар келтірілгендей есептеледі: 

 

 KЕРШ Н  ,                                                 (1) 

 

мұндағы Р – ЖЕЖ жұмыс істеуге кеткен пайдалану шығындары, тг.; 

К – ЖЕЖ жасауға кеткен капиталдық (бір мезеттік) шығындар, 

тг.; 

Ен – бірегей жылға келтіретін номативті еселеуіш. Есептеу 

техникалары үшін Ен=0,25-0,35. 

 Жергілікті есептеу желісін орнату мен құрудың капиталды шығындары 

келесі формула арқылы анықталады: 

АЖ-ге қатысты капиталдық шығындарды келесі түрде жіктеуге болады: 

К = Кжо+ Ктб + Клж + Кбқ + Кбш + Кесептм 

мұндағы, Кжо – АЖ-ді жобалауға кеткен шығындар; 

Ктб – техникалық басқару құралдарына кеткен шығындар; 

Клж  - жергілікті жүйенің байланыс жүйесін жасауға кеткен 

шығындар; 

Кбқ – бағдарламалық құралға кеткен шығындар (1109340 тг 

құрайды); 
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Кбш – ақпараттық база құруға кеткен шығындар; 

Кесептм – есептелмеген  шығындар, әдетте жалпы шығындардың 7-

8% құрайды. 

Ақпараттық база құруға кеткен шығындар, шартты-тұрақты ақпарат 

құруға кеткен шығынға кіреді. 

Капиталды шығынды есептеу: 

АЖ-ді жобалауға кеткен шығындар: 

 

КЖО = ЗФОТП + ЗОВФ,                                                (2) 

 

ЗФОТП  = ΣОПj ∙T РПРj ∙ (1+Кд)(1+Ку),                                (3) 

 

мұндағы,  ОПj – j-ші программисттің жалақысы. Жобалауға 1 адам 

қатысты, оның жалақысы 120000 тг; 

T РПРj – жобалауға кеткен барлық уақыт, ай; 

T РПР = 1; 

Кд = 0, қосымша жалақы еселеуіші; 

Ку = 0,11  әлеуметтік салыққа аудару еселеуіші. 

Ақпараттық база құруға кеткен шығындар: 

 

Киб = ЗФОТЭ + ЗОВФ,                                              (4) 

 

ЗФОТЭ = ΣОЭj ∙T РПРj ∙ (1+Кд)∙(1+Ку),                              (5) 

 

мұндағы, ОЭj – сарапшының жалақысы. Жобалауға 3адам қатысқан, 

1адам жалақысы 120000 тг. 

T РПРj – жобалауғакеткен барлық уақыт, ай; 

T РПР = 0,25. 

Клж жергілікті жүйенің байланыс жүйесін жасауға кеткен шығындар  

Сбағ – қондырғының баланстық бағасы (қосымшада көрсетілген); 

Клж=(0.11-0.20) Сбағ. 

Ктб – техникалық басқару құралдарына кеткен шығындар 

Ктб= Сбағ  (1+kқұру), 

мұндағы kқұру – құрастыру еселеуіші 0,01-0,02. 

 

2.2.3 Пайдалану шығындары.  

Пайдаланымдық шығындар капиталдыққа қарағанда қайталанады.  

Олар, өндірістің әр циклінде қайталанады, бірақ жылына бір рет 

есептелінеді. 

Ақпараттық жүйенің пайдаланымдық шығынына кіреді: 

С = САО + СТҚ + СИ + СЭЛ + СБА 

мұндағы,  САО – амортизациялық аударымдар 

СТҚ – техникалық қызмет көрсетуге кеткен шығындар, АЖ 

кызметшілерінің жалақысын қосқанда. 
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СИ – глобальді есептеуші желіні қолданумен байланысты шығындар 

(Интернет желісіне қосылу) 

СЭЛ – электр энергиясына кеткен шығындар 

СБА – басқа да шығындар,барлық шығынның (С) шамамен   7% құрайды. 

Амортизациялық аударылымдар амортизацияның тағайынды 

шамаларымен орындалады, пайыздармен жабдықтың баланстық құнына  және 

мына формуламен есептеледі: 

 

А=
t

NАC шбас





12100
,                                                    (6) 

 

мұндағы Аш – амортизация шамалары; 

      Сбас– жабдықтың бастапқы бағасы; 

      N -жұмыс орындалуына кеткен күннің саны;  

      t – есептеу техникасының қолдануға кеткен жалпы уақыты. 

  

Амортизация шамалары (АШ), мына формуламен есептеледі: 

 

%,100
тар







баснорм

бас

А
БТ

КC
Н                                           (7) 

 

мұндағы Қтар – таратылым құны, жабдықтың құнынан  5% құрайды 

(нұсқа бойынша); 

Тнорм – жабдықтың нормативтік қызмет ету мерзімі (есептеу 

техникалары үшін – 4 жыл). 

 

Техникалық қызмет көрсетуге  кеткен шығындар ИС  қызметшілер 

жалақысын қосқанда : 

АТ енгізгеннен кейінгі мамандардың жылдық еңбек ақы шығындары 

келесі формуламен есептеледі: 

 

)1(Ч )Кt ( Р ДС КОЗП   ,                                  (8) 

 

мұндағы ОС – маманның сағаттық ақысы, мың теңге/сағ.;  

t – жұмыс күнінің ұзақтығы, сағ.; 

КР – жылдағы жұмыс күндер саны, күн; 

Ч – үдеріске қатысы бар мамандар саны, адам; 

КД – қосымша еңбек ақы коэффициенті, %. 
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2 к е с т е – Нұсқа бойынша деректер 

Көрсеткіштер 

атауы  

Сынақ кітапшаның соңғы санының алдыңғы саны 

Нұсқа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 Инженердің 

сағаттық ақысы, 

теңге/сағ. 

900 950 980 1020 1030 1040 1050 1150 1160 1170 

2 Жұмыс 

күнінің 

ұзақтығы, сағ. 

7 6 7 8 6 8 7 6 8 7 

3 Жылдағы 

жұмыс күндер 

саны, күн 

247 297 247 245 297 245 247 297 245 247 

4 Мамандар 

саны, адам 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

5 Қосымша 

еңбек ақы 

коэфф-ті, % 

10 15 12 20 15 20 25 30 10 15 

 

Электрэнергиясына жұмсалатын шығын. 

Жылдық электрэнергиясына кететін шығынды кесте 1 толтыру арқылы 

табылады. 

 

3 к е с т е – Электрэнергиясына кететін шығындар    
т 

№ 

Жабдық Саны, 

дана 

(нұсқа 

бойынш

а) 

Электр 

энергияны 

тұтынуы 

сағатына, 

кВт/ч 

Жылына 

қанша 

күн 

жұмыс 

істейді, 

күн.  

Тәулігін

е қанша 

сағат 

жұмыс 

істейді, 

сағ. 

Пайдала

ну 

еселеуш

і (нұсқа 

бойынш

а) 

1кВт 

электр 

энерги

я 

бағасы, 

тг. 

Барлығ

ы 

жылына

, тг 

1 Компьютер  0,450      

2 Монитор  0,2     

. Принтер 5 0,6   0,4  

n ИБП  0,6     

Желілік қондырғылар    

1 Сервер 3 0,4 365 24    

2 Желілік 

коммутатор 

3 0,01 365 24    

3 Модем 1 0,1 250 24    

. Монитор 1 0,1 365 8 0,6   

N ИБП 3 0,6 365 24 0,85   

 Барлығы  
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Глобальді есептеуші желіні қолданумен байланысты шығындар 

(Интернет желісіне қосылу). 

Жылына интернетке қосылу бағасын нарықтағы фирмалардың 

ұсыныстары бойынша қарастырыңыз.    

 

Экономикалық әсерді анықтау әдістері бойынша есептеулердің 

көрсеткіштері негізінде жылдық экономикалық әсер тура және жанама 

әсерлердің қосындысымен шығарылады. 

 

∆Эжыл=Эжанама+Этура. 

 

Тура экономикалық әсер нақты бағалары және еңбек көрсеткіштерімен 

сипатталады, сондай-ақ олардың үйлесімі бойынша яғни жаңа қондырғы 

енгізгенде: еңбек өнімділігін арттыруы; қызмет көрсету аясын кеңейту т.б. 

алып келуінде. Айтар болсақ, есептеулер бойынша тура экономикалық әсер – 

ол қолмен орындау жұмыстарын азайтуы, жылдам орындау арқылы еңбек 

өнімділігін арттыруы. 

 Тура экономикалық әсерді қарастырсақ ол (П
0
) базалық келтірілген 

шығындар және ұсынылған (П
1
) нұсқа бойынша есептеледі

 
 

 

Этура =П
0 
–П

1 
=ΔСЕА  -ƩС - Е К,                                     (9) 

 

мұндағы  ΔСЕА   - АЖ қосқандағы басқарушы жұмысшылардың еңбек 

ақысының қысқартылуы; 

ƩС - басқарушы жұмысшылардың еңбек ақысын қоспағандағы. 

АЖ суммалық эксплуатациялық шығыны. 

АЖ -ге қосылғанда жұмысшылардың жалақысын азайту не жұмыстан 

босату ескерілмегенде: 

 

ΔСЕА = СЕА
0
 – СЕА

1
 =0, 

 

мұндағы СЕА
0
- басқарушы жұмысшылардың еңбек ақысын базалық 

нұсқасы; 

СЕА
1
 - басқарушы жұмысшылардың еңбек ақысын болжамдық нұсқасы. 

 

Жанама  экономикалық әсер жаңа жабдықты енгізуге байланысты 

болмаса да соңғы нәтижеде еңбек өнімділігін арттырады. 

 

ШCAЭ ӨЗжан  ,                                    (10) 

 

мұндағы, ∆А – АЖ-пен байланысты басқа да іске асырылатын 

жұмыстар мен іске асырылған өнімнен алынған шаманың жылдық өсімі;   
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АЖ өнімнің шығарылымының артуына тура әсер етпейді. Ол қайтадан 

өңдеуге кеткен уақыт пен  құжатты жоғалтуға кеткен уақытты қысқартуға 

көмектеседі;  

∆Сөз-басқару объекті өнімінің өзіндік құнына кеткен жылдық 

үнемі; 

∆Ш-бір жылға айыппұл мен басқа да жобаланбаған 

жоғалымдардың қысқартылымдары. 

 

∆Сөз=∆СЕА+∆СЖҮ+∆СЭ+∆СК+∆СҚҰЖ ,                             (11) 

 

мұндағы ∆СЕА – қызметкерлердің айлығынан үнемділік; 

∆СЖҮ – жабдықтың жұмыс жасауын қамтамасыз етудің үнемділігі; 

∆СЭ – электрэнергиядан үнемділігі; 

∆СК – канцеляриядан үнемділігі; 

∆СҚҰЖ – құжаттардың жоғалтуын қысқартуы. 

 

Бөлім кесірінен құжаттардың жоғалуына байланысты алынған бір жыл 

ішіндегі айыппұлдардың жалпы сомасы шамамен 750000 тг. тең деп алайық. 

АЖ осы жоғалымдарды  жылына 80%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. 

Нәтижесінде  болады. Өнімнің өзіндік құнының құрылымында негізгі үлесті 

материалдық шығындар-40% және еңбекақы төлеміне-35% кеткен шығындар 

алады. 

4%-ы бірнеше функциялардың орындалмау есебінен еңбекақыға кеткен 

шығындарды қысқарту және 20%-ті канцелярияға кеткен шығын қысқарту деп 

жобалаймыз. Есептің қарапайымдылығы үшін, үнемді электрэнергиясы 

бойынша біріктіреміз, құрылғы мен жоғалым мазмұнын қосып, 2% 

экономияны жобалаймыз. 

Есепті жүргізу үшін жұмыстың өзіндік құны қажет, шартты түрде 50000 

тг/айына деп аламыз.  

Алғанымыз: 

∆Ссм=50000 ∙ 40% – (40% · 50000 – 20%)=10000тг/ай; 

∆Сеңб.а.=50000 ∙ 35% – (35% · 50000 – 4%)=2000тг/ай; 

∆Сбасқа=∆СЭ+∆ССЭО+∆СЖ=25% ∙ 50000 – (25% ∙ 50000 – 2%)=1000тг/ай; 

∆Сөз.құн = 12 · (∆Ссм + ∆Сеңб.а.+ ∆Сбасқа = 12%  ∙ (10000 + 2000  +  1000)  = 

= 156000тг/ай.

Экономикалық әсердің көмекші көрсеткіштері болып табылатындар: 

 Пайдалық тиімділік (рентабльділік): 

 

K

Э
Р жыл
   .                                                        (12) 

 

 Өтелім мерзімі: 

жыл

T
Э

K

P
T




1
.                                                        (6) 
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№2 ЕСЖ  бойынша студент пайда түсетін көздерді бұрынғы базалық 

кезімен енгізгеннен кейінгі пайданы қарастыруы үшін мамандар санын 

қысқарғаны бойынша анықтауына болады. Маманның орташа айлығы 80000 

теңге құраса, кезінде 1 бас маман 5 маман, ал енгізгеннен кейін  3 маман 

қалдырылуымен жалақыдан келген пайда арқылы пайда көздерін қарастыруға 

болады немесе қондырғыны енгізгеннен айыппұлдардың азаюы техникалық-

экономикалық шараларды жүргізулері арқылы қарастырады. Есептеулердің 

қарапайымдылығы үшін әр нұсқаның пайда көздерінің пайызы шамалап 4 - 

кестеде келтірілген.   

 

4 кесте - Нұсқа бойынша бастапқы деректер   

 Сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Келетін 

пайданың 

пайдалану 

шығынынан 

құрайтын % 

25 26 25 28 29 27 25 28 29 28 

 

2.3 Есептеу-сызбалық жұмыс №3. АЖ салуды және пайдалануды 

экономикалық бағалау 

 

№3 есептеу-сызбалық жұмысы – ақпараттық жүйенің енгізуінің 

экономикалық тиімділігінің есептеуінде. 

АЖ салуды және оны пайдалануды экономикалық бағалау шешім 

қабылдаудың бастапқы сатыларында әдетте бизнес-жоспар құрудың негізінде 

жүргізіледі, егер ол жақсы  қорытындыларды көрсетсе, инвестициялық жоба 

жасалынады. Бұл ақша бағасының уақыт бойынша өзгерісін және жобаны іске 

асырудағы барлық кешенді шығындарды есепке алатын техника-экономикалық 

шешімдер қабылдауды бағалау әдісі: ол бағалар мен келешектегі болатын 

өзгерістер, өнімді өткізу көлемі, жобаны іске асырудан болатын кіріс пен 

пайданы, несиені қайтаруға кететін пайда бөлігін, кәсіпорын несие алатын 

банктің пайыздық мөлшерлемесі, несие қайтару мерзімі. 

Нысандарды салу мен оны пайдалануды қаржылық-экономикалық 

бағалаудың қиындығы инвестициялардың бірнеше кезеңдерімен түсуіне және 

жобаны іске асыруда нәтижелердің пайда болу ұзақтығына байланысты. 

Мұндай операциялардың ұзақтығы инвестицияларды бағалаудың белгісіздігіне 

және қателесу қаупіне әкеледі. Сондықтан практикада инвестициялық 

жобаларды бағалаудың жобаның қателік деңгейі минимумға жеткізілген 

әдістері қолданылады. Бұл әдістер таза келтірілген құнын (NPV), жобаның 

өтелу мерзімін (РР) анықтау, пайданың ішкі нормаларынын есептеу (IRR), 

инвестицияның рентабелділігін есептеу (РІ), инвестицияның бухгалтерлік 

рентабелділігін есептеу (ROI) болып табылады.  
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Әрине практикада әрқашан инвестициялық жобаларды бағалаудың 

барлық 5 әдісі бірдей қолданыла бермейді. Сондықтан берілген жұмыста 

бастапқы 3 әдісі ғана қолданылады. Студенттер келтірілген мысалдар арқылы 2 

есептеу-сызбалық жұмыстың мәндері яғни капиталдық салым мен пайдалану 

шығындары және пайда арқылы тапсырмаларды орындауы қажет.     

 

2.3.1 Таза келтірілген құнды NPV анықтау әдісі.    

Бұл инвестициялық жобаны жүзеге асыру нәтижесінде фирманың құны 

қаншаға көтеріледі (немесе сол инвестициядан берілген мерзімде түсетін таза 

пайданы көрсетеді) алатындығын көрсететін инвестицияны анықтаудың әдісі 

және ол төмендегідей анықталады 
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CF
NPV
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,
 

         

I0 – бастапқы қаржылық салымдар. 

Есептеу нәтижелерін 3-кестеге ұқсас енгізу керек. 

Есептеу мысалы: фирма жылына 10%-бен төрт жылға 18000 сомада 

несие алды.  

5 кесте - NPV есептеу  

Жыл CF R10 PV10 

0 -18000 1 -18000 

1 10000 0,909 9090 

2 8000 0,826 6608 

3 6000 0,751 4506 

NPV   +2204 

 

.
)1(

1
nr

R




 
 

NPV есептеу PV-дің бірінші оң мәніне дейін жүргізіледі. Егер есептеу 

берілген мерзімде жылдар бойынша тиімсіз болса, онда жобаның 

стратегиясын қайта қарау керек - CF-ті көбейту немесе r-і төмен банк табу 

керек. 

Егер NPV фирмаға қажет уақытты қанағаттандырса, онда жобаның 

нәтижесінде фирманың құны өседі, яғни жоба тиімді, оны қабылдау қажет. 
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Бұл әдістің кеңінен қолданылуы бастапқы шарттардың әртүрлі 

комбинацияларға барлық жағдайларда экономикалық ұтымды шешімдерді 

табуға мүмкіндік бере алатын тұрақтылығымен түсіндіріледі. 

 

2.3.2 Пайданың ішкі нормаларын IRR есептеу әдісі. 

Пайданың ішкі нормасы инвестициялау мақсатына бағытталған 

қаржының өтелу деңгейін көрсетеді. Бұл r-дің қандай мәнінде NPV=0 болатын 

көрсетеді 

0
)1(

0

1




 I
r

CFn

n

n . 

NPV=0 болған кездегі IRR – бұл жоба фирманың құнының өсуін 

қамтамасыз етпейді және оның төмендеуіне әкелмейді.  

Бұл дисконттық еселеуіш (R= 1: (1+r)
n
 инвестицияларды жарамды және 

пайдасыз деп бөледі. IRR-ді инвестициялауға капиталды қандай бағаға 

алғанын және оны пайдаланғанда қандай таза пайда деңгейін алғысы келетінін 

(баръерлік еселеуіш) ескере отырып, фирма өзіне таңдайтын салымдардың 

өтелу деңгейімен салыстырады. 

Есептеу нәтижелерін 4-кестеге ұқсас енгізу керек. 

Есептеу мысалы: фирма жылына 15%-бен төрт жылға 20000 сомада 

несие алады. 

  6 кесте - IRR есептеу 

Жыл CF R15 PV15 R20 PV20 

0 -20000 1.0 -20000 1,0 -20000 

1 8000 0,820 6960 0,833 6664 

2 10000 0,756 7560 0,694 6940 

3 6000 0,658 3548 0,579 3474 

4 4000 0,572 2288 0,482 1928 

NPV   +756  -994 

         

IRR шамасы төмендегі кейіптемемен анықталады 

 

%,2,175
994756

756
15)( 121

21

1 





 rr
NPVNPV

NPV
rIRR

rr

r
 

 

IRR жоба бойынша тәуекел деңгейінің индикаторы болады - IR 

қаншалықты фирмамен қабылданған баръерлік еселеуіштен көп болса, 

соншалықты жобаның беріктік қоры көп болады және соншалықты 
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болашақтағы қаржылық түсімдерді бағалау кезіндегі қателіктер қорқынышты 

болмайды. 

 

2.3.3 Инвестицияның өтелу мерзімін  РР есептеу. 

Бұл әдіс бастапқы инвестициялардың сомасын өтеуге қажет уақытты 

анықтауға негізделген 

nCF

I
PP 0  

Екі әдіс бар: CF жылдар бойынша тең болғанда және CF жылдар 

бойынша әртүрлі сомамен жүргенде: 

Егер І0= 600, ал CF 150-ден, онда РР= 600:150= 4 жыл. 

Егер І0= 600, ал CF -700+150+100+200= 650, онда өтелу мерзімі 3,75 

жыл, яғни 3 жыл 9 ай. 

Біздің жағдайда, қаражат ағындары жыл бойынша тең және бірінші 

есептеудің мысалын пайдаланған жөн. 
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А қосымшасы 
 

А1 к е с т е – Жобаланатын желінің жабдық бағалары  

№ Жабдық түрі Жабдықтың 

сипаттамасы 

Саны Бір 

данасының 

бағасы 

Жалпы 

бағасы 

1 2 3 4 5 6 

1 Сервер Hyperon_ES32 3 120000 360000 

2 Монитор  Samsung TFT 

TN 

1 25000 25000 

3 Желі коммутаторы Tenda 

TEG1016D 

1 20000 20000 

4 Желі коммутаторы D-link DGS-

1008D 

3 8000 24000 

5 Модем DSL D-Link DSL-

200/RU 

1 4000 4000 

6 Желілік лазерлік 

принтер 

XEROX 

DocuPrint 

N2825 

3 40000 12000 

7 Үздіксіз қорек көзі Mega Vision 

2000 LT 

1 120000 120000 

8 Желілік қосқыш Plug RJ45 20 400 8000 

9 Желілік қосқыш Plug RJ45 5E 

8P8C 

40 50 2000 

10 Кабель UTP 4 

жұптық 

600 м 60 36000 

11 KVM-коммутатор TRENDNET 

TK – 40 

1 12000 12000 

Барлығы: 623000 
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