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Кіріспе 
 

Байланыс саласы ақпарат жүйесінің экономикасына, өндірісті 

ұйымдастыруына таралуына тығыз байланысты, олармен тұтас өндіріс 

процесін құрайды.  

Байланыс саласына бірнеше өндіріс тармақтары кіреді. Олардың 

экономикасы, өндіріс процестерінің алдағы техника-технологиялық 

жаңалықтарына сүйене отырып ұйымдастырылуы, нарықтық экономиканың 

талабына сәйкес келеді.  

Есептік-сызбалық  жұмыстың  мақсаты – студенттерді  байланыс 

кәсіпорындарының өндірістік процестерімен, экономикалық және 

ұйымдастыру ерекшеліктерімен таныстырып, тапсырмаларды орындап, 

тақырыпты толық игеруге жәрдем жасау.  

Әдістемелік нұсқауда байланыс кәсіпорындарының қорытынды 

көрсеткіштерінің жүйесі. Олардың қолданылатын әдістері көрсетілген.  
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1 Есептеу-сызба жұмыстарын орындауға арналған мәліметтер  

5В071900-Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар  

мамандығының студенттері «Байланыс экономикасы және кәсіпкерлік іс» 

пәнін оқу барысында, оқу жоспарына сәйкес үш есептеу-сызба жұмысын 

орындауы керек. 

Ұсынылған тапсырманы орындау барысында студенттерден қойылған 

тапсырманың өзгешеліктерін ескере отырып, уақытты көп қажет ететін 

есептер ретін бұзбауын талап етеді және №2 және №3 есептеу-сызба жұмысты 

орындағанда студент керекті математикалық есептеулерді орындап қана 

қоймай,  есептеу нәтижелерінің экономикалық мағынасын түсіндіре алу тиіс 

екенін ескерген жөн. 

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

стандартқа сай оқытыушының ескертпелеріне деген және т.б. орындар  

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

және сұлбалар нөмірмен белгілену керек және олардың аталуы жазылуға тиіс.  

Орындалған есептеу-сызба жұмыс (ЕСЖ) кафедраға тексеру үшін 

тапсырылуға тиіс. Оқытушының барлық ескертпелері жөнделгеннен кейін 

ғана студент есептеу-сызба жұмысын қорғай алады.  

Жұмыс АЭжБУ стандарттарына сай орындалуы керек. Жұмыс АЭжБУ 

стандарттарына сай болмаған жағдайда, қорғауға жіберілмейді. 

  

2 Есептеу-сызба  жұмысын  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқаулар мен тапсырмалар  

  

2.1 Есептеу-сызба жұмыс №1. Байланыс саласында экономикалық 

сипаттамалары және ерекшеліктері 

 

№1 есептеу-сызба 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 нөміріне сәйкес алады 

2.1.1 Теориялық сұрақтардың тізімі. 

1. Кәсіпкерліктің мәні мен мазмұны. 

2. Кәсіпкерліктің фунциялары. 

3. Кәсіпкерліктің ұйымдастыру  қағидалары. 
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4. Кәсіпкерліктің қалыптасу  және  даму шарттары. 

5. Кәсіпкерліктің ұйымдық-құқықтық нысандары  және ерекшеліктері. 

6. Дара  кәсіпкерлік. 

7. Өз кәсіпорнын құру шарттары және қағидалары. 

8. Франчайзинг және кәсіпкерлік. 

9. Кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асырудың Бизнес-жоспары. 

10. Бизнес-жоспарды  құрастыру және жасап шығару  әдістемесі. 

11. Кәсіпорынның қаржылық ресурстары және қалыптасу көздері . 

12. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау  түрлері және қағидалары. 

13. Кәсіпкерлік қызметті кадр мен қамтамасыз ету. 

14. Кәсіпкерлік қызметтегі әріптестік байланыстар. 

15. Кәсіпкерліктегі  лизингтік   операциялар. 

16. Кәсіпкерлік  қызметтің негізгі мақсаттары. 

17. Шағын және орта кәсіпкерлік . 

18. Келісім шарт. 

19. Бәсеке түсінігі және түрлері. 

20. Кәсіпкер жауапкершілігінің мәні және түрлері. 

21. Кәсіпкерлік мәдениетінің мәні және мағынасы. 

22. Кәсіпкерлік құпия және  оны қорғау тәсілдері. 

23. Байланыс тарифтерінің классификациясы мен мәнісі. 

24. Инвестицияның жалпы экономикалық бағалауының 

25. Өзіндік құнның мәнісі, жоспарлануы және төмендету жолдары. 

26. Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау тәсілдері. 

27. Кәсіпкерліктің инфра құрылымы. 

28. Кәсіпкерлік ұйымдарды тарату. 

29. Кәсіпкерлік ұйымның банккроттығы. 

30. Кәсіпкерлік ұйымдарды қайта құру және сауықтыру.  

  

2.2 Есептеу-сызба жұмыс №2. Жалпы байланыс саласының 

қызметтерінің шығынын есептеу 

 

Есептің нөмірі төмендегіше алынады. Есептің нұсқа нөмірі сынақ 

кітапшасының соңғы санына сәйкес келеді, оған қосымша коэффициент 

қолданылады. 10-нұсқа болады. Нұсқалардың санын көбейту үшін, бастапқы 

берілген деректерді түзету коэффициентіне көбейтеді (1 кесте) түзету 

коэффициентін де сынақ кітапшасын соңғы санына сәйкес келеді.  
  

1 к е с т е  -  Түзету коэффициентін алу 

 Сынақ кітапшасының соңғы саны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Түзету 

коэффициентті

ң көрсеткіші 

1,0

6 

1,0

1 

1,01

5 

1,0

2 

1,02

5 

1,0

3 

1,03

5 

1,0

4 

1,04

5 

1,0

5 
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1 есеп. 

   Маркетолог бір топ тұрақты  салушыларға тауардың бағасынан 10%  

жеңілдік  беру  мәселесін қарамақшы. Нарықты талдаған кезде  бұл жағдайда 

осы  пайдаланушыларға тауардың сату көлемі 80 бірлікке өседі екен. 

Кәсіпорынның  өндіріс күштері өнім көлемін 120 бірлікке көбейтуге 

мүмкіншілігі бар.  

2 кестеде жеңілдік берілгенге дейін және жеңілдік берілгеннен кейінгі 

сату нұсқаларының параметрлері көрсетілген: 

 

2 к е с т е – нұсқа бойынша шамалар 

Көрсеткіштер Жеңілдік берілгенге 

дейін 

Жеңілдік берілгеннен 

кейін 

Бір тауардың бағасы 

(теңге) (Б) 

200 Бо(Бо) 180 Б1(Б1) 

Сату көлемі 

(С) (бірлік) 

3000 (Со) 3080 (С1) 

Ауыспалы шығын 

(Ш) (теңге) 

390000 (Шо) 400400 (Ш1) 

 

    Осындай жеңілдік беру тиімді ме? 

Экономикалық тұрғыдан қарағанда, негізделген жеңілдіктің мөлшері 

қандай болмақшы?  [7] 

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқау. 

  Тұрақты сатып алушыларға жеңілдік берілгенге дейінгі табыс 

маржасының көлемін төменгі формула бойынша табу керек: 

       МТо= (Бо х Со) – Шо; 

мұндағы МТо-маржаналды табыс жеңілдік берілгенге дейінгі; 

Бо-тауардың бағасы, жеңілдік берілгенге дейігі; 

Со-сату көлемі  жеңілік берілгенге дейінгі; 

Шо-ауыспалы шығын жеңілдік берілгенге дейінгі. 

Әртүрлі теңдік жағдайда, бағаның төмендеуін МТо=МТ1 теңдік  

жағдайында қолдануға болады. 

Бағаның төмендеуі а-ға тең болсын дейік (бірліктің бөлшегіндей). Бұл 

жағдайда жаңа баға Р1=(Бо-Бо х а) = Бо(1-а)-ға тең болады. 

Бұл жағдайда МТо=Р1. МТ1=(Бо х С1) х (1-а)-Ш1 

Соңғы қатынастан а=0,0091 немесе 0,9%. Сату көлемі С1-болса, тұрақты 

пайдаланушыларға бағадан 0,91% жеңілдік беруге болады. Маркетолг дерегі 

бойынша тауардың 80-ге өсуі бағаның 10% төмендегенінде болады. Осыған 

байлынысты 0,91%  жеңілдіктің болмауы. 
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2 есеп. 

Телефонды пайдаланған үшін айлық абоненттік төлем ақы халыққа 

НДСпен 440 теңге, заңды тұлғалар үшін 560 теңге. Осы қызметті пайдалануға 

беру үшін экономикалық негізделген (ЭОЗ) нормативті пайданы кіргізгенде 

халыққа айына 750 теңге болады, ал заңды тұлғаларға айына 975 теңге 

болады. Бағамен экономикалық негізделген шығын деңгейіне екі жыл бойы 

жетуге тиісті. 

 Болжам бойынша, инфлияция деңгейі бірінші жылы – 16%, ал екінші 

жылы – 12%. 

 Абоненттік төлемақы экономикалық негізделген шығын деңгейіне 

біртіндеп жету графигін жасау керек. Олардың тоқсан сайынғы индексациясы 

біркелкі болуы керек. 

 

 3 к е с т е – нұсқа бойынша шамалар 

 

Өлшемі Мөлшері 

Түзету 

коэффициентінің 

көрсеткіші 

Нәтиже 

1. Экономикалық 

негізделген шығын 

нормативті пайдамен 

халық үшін 

теңге 750 1,18 885 

2. Экономикалық 

негізделген шығын 

нормативті пайдамен 

мекеме үшін 

теңге 975 1,23 1199,25 

3. Қолданылып жүрген 

баға халық үшін 

теңге 440 1,035 455,4 

4. Қолданылып жүрген 

баға мекеме үшін 

теңге 560 1,035 579,6 

5. Тиісті жылдың жылдық 

болжам инфляция деңгейі 

теңге 1-жыл 

16 

2-жыл 

12 

 1-жыл 

16 

2-жыл 

12 

6. ҚҚС деңгейі теңге 15  15 

 

Байланыста бағаны мемлекеттік реттеу жұмысының негізгі 

міндеттерінің бірі, реттелетін қызметтердің бағасын экономикалық 

негізделген шығынның деңгейіне дейін жеткізу және оған нормативті 

пайданы кіргізу болады. 

 Бұл жағдайда баға шығыннан төмен болғанда пайдаланушылардың әр 

тобына экономикалық негізделген шығынымен (ЭНШ) және абоненттік 

төлемақының қатынасы есептелінеді. 
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êàòûíàñû
Á

ÝÍØ
Ê ³  .                                          (1) 

 

 Мұнда 

ЭНШ – экономикалық негізделген шығын нормативті пайдамен і- 

топтас пайдаланушылар үшін; 

Бті – қолданылып жүрген баға і-топтас пайдаланушы үшін; 

Одан әрі екі жыл ішінде ЭНШ деңгейіне жету үшін әр тоқсанның баға 

индексациясының коэффициенті орташа геометриялық формуламен 

табылады. 

 

                                           8 ii

èíä ÝÍØ êàòûíàñûÊÊ  .                                                   (2) 

 

 Бағаны есептегенде, информацияның болжам деңгейін есепке алу керек. 

Информацияны есепке алу үшін әр тоқсанның баға индексациясын есептеу 

керек. 

4
äèíä. èíô. IèíÊ                                                             (3) 

 

 мұнда  

 Іинф. – тиісті жылдың жылдық болжам инфляция деңгейі; 

 К инф. инд. 1 жыл=  

 К инф. инд. 2 жыл=  

 Осыған байланысты айлық абоненттік төлем ақы төмендегі формула 

арқылы табылады. 

 

 Ц тіj=Ц тіj-1
 
Кинд.ЭНШ К инф. инд.                   (4) 

 

 мұнда 

Ц тіj және Ц тіj-1 – топтас пайдаланушылар үшін j мен j-1 тоқсандағы 

баға; 

 Халық тарифі: 

І жыл 

Цхалық.1-тоқсан= 

Цхалық.2-тоқсан= 

Цхалық.3-тоқсан= 

Цхалық.4-тщқсан= 

ІІ жыл 

Ц халық.1-тоқсан= 

Ц халық.2-тоқсан= 

Мекеме тарифі: 

І жыл 

Цұйым.1-тоқсан= 
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Цұйым.2-тоқсан= 

Цұйым.3-тоқсан= 

Цұйым.4-тоқсан= 

ІІ жыл 

Цұйым.1-тоқсан= 

Цұйым.2-тоқсан= 

 

2.3 Есептеу-сызба жұмыс №3. Ақпараттық технологияларды салу 

және пайдалануды экономикалық бағалау 

 

№3 есептеу-сызба 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.  

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-сызба 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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I0 – бастапқы қаржылық салымдар. 

Есептеу нәтижелерін 3-кестеге ұқсас енгізу керек. 

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

несие алды.  

 

4 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. 

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

несие алады. 

 

 

  5 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 

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 

.0

nCF

I
PP   

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. 

 

1 есеп 

Жобаның жүзеге асуының бірінші жылының соңына инвестиция 100 000 

тг. болсын. Келесі төрт жылда жоба бойынша күтілетін жылдық табыс 

мөлшері: 30 000 тг., 41 000 тг., 63000 тг., 94 000 тг.,  
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Егер пайыздық баға 10 % жылдықты құраса, бірінші жылға жобаның 

таза келтірілген құнын есептеңіз.   

 

2 есеп. 

Инвестор қаржы салу мақсатында 5 жылға есептелген 2 жобаны 

қарастырады. Жобалар келесі мәліметтерден құралады: 

- 1 жоба бойынша – бастапқы инвестиция 2 250 мың тг. құрайды, 5 

жылда күтілетін табыстар сәйкесінше 500, 950, 1350, 1500 және 1750 мың тг.  

- 2 жоба бойынша – бастапқы инвестиция 3 250 мың тг. құрайды, 5 

жылда күтілетін табыстар сәйкесінше 750, 1150, 2350, 900 және 1600 мың тг. 

 Банктің пайыздық мөлшерлемесі бойынша 15 % жылдықпен инвесторге 

қай жоба жарайды?  
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