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1 Дәріс № 1. Курстың пәні мен міндеті. Энергетикадағы 

ұйымдастыру мен басқару  

 

Дәрістің мақсаты: пәннің мәнісін түсіну және білу, коммерциялық 

қызмет формаларын, электр энергиясын сату нарықтарын оқып үйрену.  

 

Дәрістің мазмұны: 

1) «Экономика және энергетикадағы өндірісті басқару» курсының 

міндеттері мен нысандары (объектілері).  

2) Қазақстан Республикасында коммерциялық қызметті енгізудің 

ұйымдық-құқықтық формалары.  

3) Электр энергиясының тауар ретіндегі сипаттамасы. 

4) Қазақстанның электр энергия және қуат нарығы, оның қызмет етуін 

ұйымдастыру.  

 

1.1 Пәнді игерудің міндеттері мен нысандары 

 

Экономика - категориясы көне грек елінде пайда болған. Ол үй 

шаруашылығын немесе қоғамдық шаруашылықты басқару өнері дегенді 

білдіреді. Экономика – көп буынды және көп деңгейлі жүйе. Ол –  

материалдық игіліктерді (қызметтерді) өндіретін және тұтынатын салалар, 

кәсіпорындар және бизнестер жиынтығы. Экономика экономикалық ғылымды 

зерттеу нысаны болып табылады. Экономикалық ғылымда экономика екі 

категорияда қарастырылады, макроэкономика пәні қарастыратын барлық 

халық шаруашылық кешенін (мемлекетті) іске асыру ғылымының аспектілері 

ретінде; кәсіпорын мен бизнесті іске асыру ғылымы – микроэкономика 

ретінде.  Соңғысы осы пәнді зерттеу мен игерудің нақты нысаны болып 

табылады. Осылайша, ішкі техникалық-өндірістік және әлеуметтік-

экономикалық ұйымдастыру аспектілеріндегі энергетикалық кәсіпорын, 

сондай-ақ, кәсіпорынның басқа кәсіпорындармен және нарықтық ортада 

шаруашылықты жүргізу субъектілерімен сыртқы өзара әрекеттестігі 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнінің нысаны болып саналады. 

Пәннің «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» деген атауы осы 

пәннің ерекшелігін көрсетеді. Нақты айтсақ, осы пәнде екі сабақ 

байланыстырылған. Біріншіден, энергетикалық кәсіпорын өндірісін 

ұйымдастыру, екіншіден, экономика оңтайлы (рационалды), үнемді және 

тиімді шарауашылық ретінде.  

Пәннің тікелей заты жоғары соңғы нәтижелерге және бәсекеге 

қабілеттілікке жету үшін кәсіпорынды қажетті ресурстармен қамтамасыз 

ететін, жоспарлау, инвестициялау, маркетинг, менеджмент негізіндегі ұтымды 

(рационалды) әдістермен қамтамасыз ететін экономикалық талдау мен 

есептеулерге негізделген ұйымдық қарым-қатынастар мен іс-шаралар болып 

табылады.  
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1.2 Қазақстан Республикасында коммерциялық қызметті енгізудің 

ұйымдық-құқықтық формалары 

 

Ең алдымен, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік (көбінесе, 

кәсіпкерлік терминімен қатар ағылшын аналогы – бизнес термині 

қолданылады) деп азаматтар мен заңды тұлғалардың меншік немесе мүлік 

формасына тәуелсіз түрде, жекеше меншікке негізделген тауарға (жұмысқа, 

қызметке) деген сұранысты қанағаттандыру жолымен таза табысты алуға 

бағытталған ынталы/бастамашыл қызметі түсіндіріледі. 

Кәсіпкерлік қызмет тәуекелділік пен мүліктік жауапкершілік  үшін 

кәсіпкердің атынан іске асырылады (ҚР Азаматтық кодексінің 10-бабы).  

Жеке кәсіпкерлік субъектілеріне жатады: 

- шағын кәсіпкерлік субъектілері; 

- орта кәсіпкерлік субъектілері; 

- ірі кәсіпкерлік субъектілері.  

Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататындар: 

- жылдық орташа жұмысшылар саны 50 адамнан аспайтын жеке 

кәсіпкерлер; 

- жылдық орташа жұмысшылар саны 50 адамнан аспайтын және бір 

жылдағы жылдық орташа активтер құны 60 000 еселік АЕК-тен (айлық 

есептік көрсеткіш) аспайтын заңды тұлғалар. Шағын кәсіпкерлік субъектісі 

осы шектеулерден асқан жағдайда ол Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында қарастырылған жеңілдіктерден айрылады. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілері Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес  кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрін іске асыра алады. 

Орта кәсіпкерлік субъектілеріне жатады: 

- жылдық орташа жұмысшылар саны 50 адамнан асатын жеке 

кәсіпкерлер; 

- жылдық орташа жұмысшылар саны 50 адамнан асатын, бірақ 250 

адамнан көп емес және бір жылдағы жылдық орташа активтер құны 325 000 

еселік АЕК-тен (айлық есептік көрсеткіш) аспайтын заңды тұлғалар. 

Ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатады: 

- жылдық орташа жұмысшылар саны 250 адамнан асатын немесе бір 

жылдағы активтердің жалпы құны 325 000 еселік АЕК-тен (айлық есептік 

көрсеткіш) асатын заңды тұлғалар. 

Жеке кәсіпкерлер ірі кәсіпкерлік субъектілері бола алмайды.  

Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасында жеке кәсіпкерлік 

ұғымы қарастырылған, яғни жеке тұлғалардың өзінің меншігіне не мүлігіне 

негізделіп табыс алуға бағытталған және тәуекелділік пен мүліктік 

жауапкершілігі үшін жеке тұлғалар атынан жүргізілетін  жеке тұлғалардың 

ынталы (инициативалы) қызметі.  

Заңды тұлғалық білімі және заңды тұлғалық белгілері жоқ кәсіпкерлік 

қызметпен айналысатын жеке тұлғалар жеке кәсіпкерлік субъектілері болып 
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саналады. Жеке кәсіпкерліктің дара кәсіпкерлік және бірлескен кәсіпкерлік 

деген түрлері бар.  

Дара кәсіпкерлік оның меншік құқығына тиесілі мүлігі негізінде, 

сондай-ақ, мүлікті пайдалануға және (немесе) билік етуге рұқсат беретін басқа 

құқықтар есебінен бір азаматпен өз бетінше іске асырылады.  

Бірлескен кәсіпкерлік олардың ортақ меншік құқықтарына тиесілі 

мүліктері негізінде, сондай-ақ, мүлікті пайдалануға және (немесе) билік етуге 

рұқсат беретін басқа да құқықтар есебінен азаматтар тобымен (жеке 

кәсіпкерлер) іске асырылады.  

Бірлескен кәсіпкерліктің формалары болып табылады: 

- ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі немесе мүлігі негізінде іске 

асырылатын ерлі-зайыптылардың кәсіпкерлігі; 

- шаруа (фермерлік) қожалықтың жалпы ортақ меншігі немесе 

жекешелендірілген тұрғын үйдің жалпы ортақ меншігі негізінде іске 

асырылатын отбасылық кәсіпкерлік; 

- кәсіпкерлік қызмет жалпы үлескерлік меншік негізінде іске 

асырылатын жай серіктестік.  

Сонымен Қазақстанда құрылған заңды тұлғалардың ұйымдық-құқықтық 

формалары кәсіпкерлердің Қазақстанда іске асыруға бағытталған қызмет 

түріне байланысты болады.  

 

1.3 Электр энергиясының тауар ретіндегі сипаттамасы 

 

Халық шаруашылығының барлық салаларын дамытуда, халықтың әл-

ауқатын арттыруда жетекші рөл энергетикаға тиесілі.  

Электр энергиясы тауар ретінде нарықта сатып-алу және сату заты 

қызметін атқарады. Электр энергиясының либерализацияланған 

(ырықтандырылған) нарықтарында (көбінесе Қазақстан электр энергиясының 

көтерме нарығы) нарық қатысушылары нарықтың кез келген басқа 

қатысушысымен электр энергиясын сатып алу-сату туралы келісім-шарт 

жасай алады және сәйкесінше осы келісім-шарттармен келісім бағасын ғана 

емес, сондай-ақ, электр энергиясын жеткізу және тұтыну көлемдерін және 

мерзімдерін (кестелерін) анықтай алады.  

Электр энергиясы нарығы шарттарында барлық тауарлық нарықтарға  

осы жалпы ерекшеліктермен қатар тек өздеріне тән ерекшеліктердің болу 

себептері ең алдымен байланысты: 

а) өндірілген тауар (электр энергиясы) тұтынушыға шұғыл түрде 

жіберіледі (тасымалданады) және соңғысымен (тұтынушымен) шұғыл түрде 

тұтынылады (пайдаланылады); 

ә)  өндірілген электр энергиясын айқын мөлшерде жинақтау немесе 

сақтау мүмкін емес; 

б) өндірілген және тұтынылатын тауар стандартты сапада болуы тиіс 

(Қазақстан Республикасы  Премьер-министрінің орынбасары – энергетика 
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және минералдық ресурстар Министрінің (бұрынғы атауы) 24.12.2001 жылғы 

№ 314 бұйрығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Электржелілік 

ережелерінде» көрсетілген кернеу және жиіліктің стандартты деңгейлері); 

в) электр энергиясын тасымалдау үшін электр энергиясының барлық 

өндірушілері (сатушылар) жеткізетін, және электр энергиясының барлық 

тұтынушылары (сатып алушылар) тұтынатын жалпы қолданыстағы электр 

желілері пайдаланылады. 

Осы жағдайлардың салдарынан жалпы желілерге бір өндірушіден 

өндірілген және жеткізілген тауарлардың дәл осы желілерге басқа 

өндірушілерден өндіріліп, жеткізілген тауарлардан ешқандай айырмашылығы 

жоқ және сәйкесінше нақты тұтынушымен тұтынылған электр энергиясын 

қандай өндіруші өндіргенін (жеткізгенін) анықтау мүмкін емес.  

Сондықтан өндірушілердің (жеткізушілердің) де, тұтынушылардың да 

жеткізу (тұтыну) көлемдері мен уақытына қатысты қарастырылған келісім 

шарттар кестесін қадағалауы және сақтауы аса маңызды болып келеді.  

Электр энергиясының нарығы сатып алынған (сатылған) электр 

энергиясын тасымалданатын электрлік желілер шегінде ғана қолданылуы 

мүмкін және оны тасымалдау бойынша қызметтерді көрсету оның қызмет 

етуінің негізгі міндеті болып табылады.  

Көтерме нарықта сатып алу-сату  аты, сондай-ақ электрлік қуат және 

Желілік оператор қызметтері болуы мүмкін. Сондықтан да, «электр 

энергиясының нарығы» ұғымы ретінде тек қана электр энергиясының 

нарығының өзі ғана емес, сонымен бірге ілесетін электрлік қуат пен қызмет 

көрсетулер нарықтары да түсіндіріледі.  

 

1.4  Қазақстанның электр энергия және қуат нарығы, оның қызмет 

етуін ұйымдастыру 

 

Электр энергетикалық нысандарды қайта құрылымдау және 

жекешелендіру Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес барлық энергетикалық 

салаларды нарықтық принциптерге қызмет етуге көшу және дамыту 

мақсатында электр энергетикалық салаларды кезең-кезеңмен қайта 

құрылымдау жұмыстары жүргізілді.   

Жүргізілген кезеңдік нарықтық түрлендірулер нәтижесінде қазіргі 

уақытта Қазақстан энерегтикасында екі деңгейден құралған (көтерме және 

бөлшек) электр энергиясының нарығы және бір деңгейлі (бөлшек) жылу 

энергиясы нарығы қолданылуда. 

Көтерме нарығының құрылымы келесі сегменттерден тұрады: 

а) электр энергиясының орталықтандырылмаған (жекелей) сауда 

нарығы; 

ә) электр энергиясының орталықтандырылған сауда нарығы; 

б) теңгеруші нарық; 

в) жүйелік және қосалқы қызметтер нарығы; 
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г) қуат нарығы. 

Электр энергиясы нарығының қатысушылары болып табылады: 

- электр энергиясын өндіруді және көтерме тұтынушыларға және 

энергиямен жабдықтаушы ұйымдарға сатуды жүзеге асыратын алпыс үш 

энергия өндіруші ұйымдар (ЭӨҰ). Олардың жетеуі - Жүйелік оператор 

желілеріне ғана қосылған, тоғызы - Жүйелік оператор және аймақтық электр 

желілік компаниялар (әрі қарай – АЭК) желілеріне, ал қалғандары – тек қана 

АЭК желілеріне ғана қосылған. Сонымен қатар, он бір энергия өндіруші 

компаниялар ірі өнеркәсіптік компаниялар құрамына кіреді және оларға электр 

энергиясын өндіру және жеткізуді жүзеге асырады;  

- аймақаралық және мемлекетаралық деңгей желілері бойынша 110-500 

кВ кернеумен электр энергиясын тарату қызметін, сондай-ақ, электр 

энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру, Қазақстанның бірыңғай 

энергожүйесін (әрі қарай – ҚБЭ)  жедел (оперативті)-диспетчерлік басқару 

бойынша Жүйелік оператор функциясын атқарушы «КЕGОС» АҚ Ұлттық 

компаниясы; 

- электр энергиясын 0,4-220 кВ кернеумен аймақтық деңгейдегі желілер 

бойымен жіберу және таратуды (үлестіру) іске асыратын аймақтық электр 

желілік компаниялар (АЭК); 

- электр энергиясының көтерме және бөлшек тұтынушылары; 

- бөлшек тұтынушыларға, коммуналды-тұрмыстық қызмет көрсету 

кәсіпорындарына және тұрғындарға сату мақсатында көтерме нарықта және 

орталықтандырылған саудада электр энергиясын сатып алуды жүзеге 

асыратын энергиямен жабдықтау ұйымдары (әрі қарай - ЭЖҰ); 

- орталықтандырылған сауда нарығының операторы – электр 

энергиясының орталықтандырылған саудасын, соның ішінде электр 

энергиясының спорт саудасын іске асырушы ұйым. 

Отралық-Азия аумағындағы биржалық принциптерде пайдаланылатын 

электр энергиясының орталықталықтандырылған жалғыз сауда нарығы алғаш 

рет Қазақстанда жасалғанын айта кеткен жөн.  

 «Қазақстан Республикасының электр энергетикасындағы нарықтық 

қатынастарды әрі қарай дамыту шаралары туралы» Қазақстан 

Республикасының 2004 жылы 18 ақпандағы № 190  Қаулысына сәйкес 

Қазақстан Республикасының энергетика және минералдық ресурстар 

Министрінің 2004 жылдың 4 наурызындағы № 54 бұйрығымен «КОРЭМ» АҚ 

орталықтандырылған саудалар нарығының Операторы болып тағайындалды.  

Орталықтандырылған саудалар нарығының қызмет етуі нормативтік-

құқықтық құжаттармен реттелген (регламенттелген). «КОРЭМ» АҚ-да «бір 

күн бұрын» режимінде орталықтандырылған саудаларды жүргізу үшін 

қолданылатын техникалық және бағдарламалық құралдар кешенінен тұратын, 

Интернет, электронды поштаны пайдаланумен  ұзақ мерзімді келісім-шарттар 

бойынша сауда жүйесі әзірленген.  
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Бақылау сұрақтары: 

1) «Экономика» терминін қалай түсінесіз?  

2) Электр энергиясының тауар ретіндегі өзіне тән (спецификалық) 

ерекшелігі қандай? 

3) Электр энергиясы және қуаты нарығының энерго нарықтағы 

субъектілерін атаңыз.  

4) Қазақстандағы энергия нарығының деңгейдерін атап көрсетіңіз.   

 

2 Дәріс №2. Энергокәсіпорын негізгі қорының экономикалық 

маңызы, құрамы және құрылымы 

 

Дәрістің мақсаты: негізгі өндірістік қорлардың құрамын және пайдалану 

тиімділігін көрсеткіштерін зерттеу. 

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттар түсінігі.  

2) Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттарды пайдалану көрсеткіштері. 

 

2.1 Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттар түсінігі 

 

Негізгі қорлар (негізгі активтер) – еңбек қаражаттарына заттай іске 

асырылған өндірістік қорлардың бөлігі, өзінің заттай формасын (нысан) ұзақ 

уақыт бойында сақтайды, өнім құнын бөліктеп тасымалдайды және тек қана 

бірнеше өндірістік циклдарды жүргізгеннен кейін ғана өнім құнының орнын 

толтырады.  

Тағайындалуына байланысты негізгі қорлар өндірістік және өндірістік 

емес негізгі қорлар болып бөлінеді.  

Негізгі қорлар элементтерінің бірі өндірістік процеске тікелей қатысады 

және сондықтан да негізгі қорлардың белсенді (активті) бөлігіне жатады. 

Белсенді бөлік жетекші болып,  техникалық деңгейді және өндірістік 

қуаттарды бағалау негізі ретінде қызмет етеді. Басқалары өндірістік процестің 

қалыпты қызмет етуін қамтамасыз етеді және негізгі қорлардың пассивті 

бөлігі болып табылады.  

Барлық негізгі қорлар өндіріс процесіне ұзақ уақыт бойы қатысады, 

өндірістік циклдардың көптеген санына қызмет етеді және біртіндеп тозады. 

Негізгі қорлардың күйін өлшеуші маңызды факторы олардың тозуы 

болып саналады. Негізгі қорлардың физикалық және моральдық тозу, сондай-

ақ, өндірісті автоматтандырудың жеткіліксіз деңгейіне ие және кәсіби ауруды 

тудыратын әлеуметтік тозу, және де негізгі құралдардың қоршаған ортаны 

қорғау және табиғатты пайдаланудың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес 

келмейтін кезде жүзеге асатын экологиялық тозу сияқты түрлерін ажыратады.  

Негізгі қорлар құнын көшіру процесі сипатталады:  
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а) амортизациялық аударымдар сомасын өнімнің өзіндік құнына 

қосумен; 

ә) мұнан былай толығымен амортизацияланған жабдықты оны 

жойғаннан кейін жаңасына ауыстыруға арналған амортизациялық қорды 

жасаумен; 

б) негізгі қорларды мерзімді қайта бағалау, олардың теңгерімдік немесе 

қалпына келтірілу құны бойынша негізгі қорларды тұрақты тіркеу немесе 

есептеумен. 

Амортизация – негізгі қорлар құнын негізгі қорлардың тозған/ескірген 

бөліктерін қайта қалпына келтіру үшін ақшалай қаражатты жинау мақсатында 

шығарылатын өнімге  бөліктеп аудару.  

Негізгі қорлардың тозу дәрежесіне сәйкес келетін амортизацияның 

ақшалай сипаты амортизациялық аударымдарды құрайды. Олар негізгі 

қорлардың жеке топтар немесе теңгерімде тұрған инвентарлық нысандар 

бойынша бекітілген амортизация нормасы мен теңгерімдік құнына негізделе 

отырып ай сайын жүргізіледі.  

Амортизация нормасы – жылдық амортизациялық аударымдар сомасын 

анықтайтын негізгі қорлар құнын бекітілген өтеу пайызы.  

Пайдалану процесінде негізгі қорлар тозатындықтан олар өзінің құнын 

өзгертеді. Шаруашылық тәжірибеде негізгі қорлар құнының келесі түрлерін 

ажыратады: 

1) Бастапқы (теңгерімдік) сома – жеткізуге жұмсалған көлік 

шығындарын, монтаждау, жөндеу және т.б. құнын қоса алғандағы негізгі 

қорлардың осы түрін сатып алу құны (бағасы). Бұл құн осы нысанды сатып 

алу кезінде қолданыста болатын бағалармен есептелінеді және оның шамасы 

негізінде ұйымдарда негізгі қорлардың элементтерін тіркеу және оларды 

теңгерімге ескеру іске асырылады. 

2) Қайта қалпына келтіру құны – қазіргі күн шарттарында негізгі 

қорлардың осы элементін өндіру құны. Физикалық және моральдық тозуын 

ескере отырып, қолданыстағы негізгі қорларды қайта бағалау жолымен 

бағалық фактордың бұрмалаушы әсерін жою үшін пайдаланылады.  

3) Қалдық құн – сомасы негізгі қорлардың осы нысанының бүткіл өткен 

қызмет көрсету  кезеңіндегі амортизациялық аударымдар шамасы бойынша 

анықталатын тозуды алып тастағандағы негізгі қорлардың бастапқы сомасы. 

Қалдық құн дайын өнім құнына әлі аударылмаған құнды сипаттайтын қалдық 

құн.  

4) Тарату құны – демонтаждалған техниканы сату құны.  

Тарату құны қалдық құнынан асып кеткен кезде бұл бөлік ұйымның 

табысына, кері жағдайда – шығынға бағытталады, және бұл сома жаңа 

(енгізілген) техниканың құнына қосылуы мүмкін.  

Өндірістік емес негізгі қорлардың шамасы әдетте кез келген 

кәсіпорындардың, соның ішінде өнеркәсіптік кәсіпорындарындағы 
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энергокәсіпорындар мен энергетикалық нысандардың өндірістік қуаттарын 

(өнімділік) анықтайды.  

Жұмыс қуатының белгіленген қуатқа қатынасы белгіленген қуатты 

пайдаланудың тиімді (эффективті) коэффициенті деп аталады – ол 

энергетиктер жұмысын бағалаудың маңызды көрсеткіші болып табылады, 

өйткені, оның шамасы біріншіден, жабдықтың, оның қызмет көрсету 

жағдайын, екіншіден тұрақты жөндеу қызметтерін растайды.  

Сондай-ақ, энергетикада максималды (жобаланған) сағаттық 

жүктеменің энергетикалық нысанның белгіленген қуатына қатынасымен 

анықталатын қор (коэффииценті) қолданылады.  

 

2.2 Негізгі қорлар мен өндірістік қуаттарды пайдалану 

көрсеткіштері 

 

Жалпы өндірістік қорлар көлеміндегі негізгі құрал-жабдықтардың үлесі 

70 % және одан да жоғарыны құрайды, сондықтан да, кәсіпорын жұмысының 

экономикалық нәтижелері олардың қалай пайдаланылуына байланысты 

болады. Негізгі құрал-жабдықтарды пайдалану тиімділігін сипаттау үшін 

өнімді өткізуден түскен ақшаның  Оөтк негізгі қорлардың жылдық орташа 

теңгерімдік құнына Форт.ж қатынасымен анықталатын қор қайтарымы немесе 

негізгі құрал-жабдықтардың айналым коэффициенті көрсеткіш қызмет етеді: 

 

            Фқайт = Оөтк/Фср.г, теңге/теңге.                                        (1) 

 

 Негізгі қорлардың айналым коэффициенті қолданыстағы еңбек 

құралдары негізінде кәсіпорынның өнімді өндіру және өткізу/сату 

қабілеттілігін сипаттайды.  

Сатылған өнімнің бір теңгесін алуға салынған негізгі қорлардың құнын 

сипаттаушы қор сыйымдылығы қор қайтарымына кері көрсеткіш болып 

табылады: 

 

   Фсый = Форт.ж/Оөтк., теңге/теңге.                                      (2) 

 

Қолданыстағы жабдықтағы өткізілген/сатылған өнімнің көлемін 

арттыру кезінде қор қайтарымын арттыру мүмкін болатынын байқауға 

болады. Бір жұмысшыға келетін негізгі қорлардың сипаттамасы қормен 

жарақтандырылу коэффициенті болып табылады, ол сипаттама бір 

жұмысшыны жабдықтауға негізгі қорлардың қандай құны кететінін көрсетеді: 

             Фжар = Форт.ж/Чөөқ, теңге/адам,                                        (3) 

мұндағы Форт.ж – энергокәсіпорындардың негізгі қорларының жылдық 

орташа құны; 
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Чөөқ – өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамының саны.  

 

Қормен жарақтандырылу коэффициенті жабдықтың типіне, 

пайдаланылатын жанармай түріне, өндіріс масштабына, автоматизация 

деңгейіне байланысты болады. Энергокәсіпорындардың негізгі құрал-

жабдықтарын пайдалану тиімділігін арттыру негізгі энергетикалық жабдықты 

пайдалану режимімен байланысты.  Жабдықты пайдаланылуын және оның 

жұмыс қуатын сипаттау үшін коэффициенттер жүйесі қолданылады. 

Жабдықты экстенсивті пайдалану коэффициенті Кэкст жабдықтың жұмыс 

жасау уақыты кезіндегі пайдаланылуын сипаттайды. 

     Кэкст = Тн/Тс,                                                           (4) 

мұндағы Тн – нақты жұмыс уақыты;  

Тс – бір жылдағы сағаттар саны.  

Кэкст үлкен болған сайын жабдық тиімді жұмыс жасайды. Тоқтап қалу 

процесінде болу уақытын төмендету арқылы экстенсивтік коэффициентін 

арттыруға болады. Интенсивтілік коэффициенті Кинт белгіленген қуат 

жүктемесі бойынша жабдықты пайдалануды сипаттайды: 

     Кинт= Nорт /Nб,                                                        (5) 

мұндағы Nорт – жабдықтың орташа жүктемесі; 

Nб – энергожабдықтың белгіленген (орнатылған) қуаты.  

Интегралдық коэффициент Кинт – бұл экстенсивті және интенсивті 

коэффициенттердің көбейтіндісі.  

     Кинт = Кэкст∙Кинт.                                                                                   (6) 

Энергожабдықтың белгіленген қуатын пайдаланудың сағаттар саны 

интегралды сипаттаманың бір түрі болып табылады. Бұл көрсеткіш электр 

энергиясының жылдық өндірімінінің Эг энергожабдықтың белгіленген 

қуатына Ny қатынасымен анықталады:  

     Hб = Эж/Nб , сағ.                                                     (7) 

Белгіленген қуатты пайдалану сағаттарының саны осы жабдықта толық 

белгіленген қуаттағы тұрақты жұмыс шарты кезінде жылдық нақты өнімге тең 

энергия өндіру үшін қанша сағат қажет екенін көрсетеді.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Кәсіпорынның негізгі құрал-жабдықтарының негізгі сипаттамасын 

беріңіз.  

2)  Өндірістік негізгі қорлардағы тозудың түрлерін атаңыз. 
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3) Өндірістік қорларды бағалау тәсілдерін атаңыз.  

4) «Негізгі қорлардың амортизациясы» деген не?  

 

3 Дәріс №3. Энергокәсіпорындардың кері айналым қаражаттары  

 

Дәрістің мақсаты: айналым қаражаттарының құрамы және тиімділік 

көрсеткіштерін оқу.  

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Айналым қаражаттарының экономикалық мәні. Айналым 

қаражаттарының құрамы.  

2) Айналым қаражаттарын тиімді пайдалану көрсеткіштері.  

 

3.1 Айналым қаражаттарының экономикалық мәні. Айналым 

қаражаттарының құрамы  

 

Айналым қаражаттары (ағымдағы активтер) деп бір өндірістік циклда 

тұтастай тұтынылатын, өзінің құнын толығымен  жасалынатын өнімге 

көшіретін және заттай нысандағы бірқалыпты ұдайы өндірісті талап ететін 

еңбек затының құндық мәнін не шамасын айтады. Айналым қаражаттары  

өндірістік қаражаттардан және айналым құралдарынан тұрады. Айналым 

қаражаттары өндірістік процестерді қамтамасыз етсе, айналым құралдары 

айналым саласына/сферасына қызмет етеді.  

Энергетикалық кәсіпорындар үшін өнімді өндіру және оны тұтыну 

процесі іс жүзінде сәйкес келеді. Сондықтан да энергетика үшін айналым 

құралдарына тек қана ақшалай қаражаттар жатады.  

Егер айналым қаражаттарын 100%  деп алсақ, онда өндірістік айналым 

қаражатына шамамен 70 %, ал қалған 30 % айналым құралдарына келеді.  

Айналым қаражаттары әрқашан қозғалыста және өндіріс саласынан 

айналым саласына және керісінше ауыса отырып айналым жасап отырады. 

Сәйкесінше, оларды пайдалануды жақсарту мүмкіндігі өндіріс саласында да, 

айналым саласында да болады.  

Өндірістік процесс бастамасы үшін негізгі қаражаттан бөлек шикізатты, 

материалдарды және айналым қаражаттарының құрамына кіретін басқа да 

еңбек заттарын сатып алудың ақша ресурстары қажет. Материалдық айналым 

қаражаттары өндіріске түседі де, сонда жұмысшылардың еңбек құралдары 

мен заттарын пайдалану арқылы өнім дайындалып жасалады.  

Өнімді сату арқылы кәсіпорын шығындарды өтеп, пайда келтіретін 

ақшалай қаражаттарға ие болады.  

Айналым қаражаттарының бір айналым әрекеті аяқталады. 

Ақшалай қаражаттар (А) → материалдар, шикізат (М,Ш) → өнім (Ө) → 

дайын өнім (ДӨ)→ өткізілген (сатылған) өнім (СӨ) → ақшалай қаражаттар 

(А). 
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Дайын өнімді өткізгеннен кейін айналым қаражаттары кәсіпорынға 

ақшалай формада қайтқан, яғни кәсіпорынның есеп айрысу шотына келіп 

түскен  кезде ғана айналым қаражаттарының ауыспалы айналымы аяқталған 

деп есептелінеді.  

Айналым қаражаттары меншікті, тартылған және қарыздық болып 

бөлінеді.  

Меншікті айналым қаражаттарына жатады: пайда, амортизациялық 

аударымдар; бағалы қағаздарды сатудан түскен қаражаттар; заңды және жеке 

тұлғалардың үлестік және басқа да жарналары және ақшалай қаражаттардың 

басқа да түсімдері (қайыр көрсетулер, қайырымдылық жарналары).  

Тартылған ақшалай қаражаттар кәсіпорында жалақыны, сақтандыру 

төлемдерін мерзімді төлеу салдарынан пайда болады. Төлемдер арасындағы 

кезеңде есептелген, бірақ әлі төленбеген қаражаттар басқа да шаруашылық 

қажеттіліктерге пайдаланылуы мүмкін.  

Қарыздық айналым қаражаттарына жатады: банктегі несие және нақты 

мерзімдерге нақты пайыздармен берілетін қарыздар, кепілзаттық қаражатты, 

сақтандыру полисін өткізуден түскен қаражаттар.  

Айналым қаражаттары, сондай-ақ нормалану белгісі бойынша да 

жіктеледі. Нормаланатын айналым қаражаттарына өндірістік қорлар, 

аяқталмаған өндіріс, болашақ кезеңдердің шығындары және кәсіпорынның 

қоймаларындағы дайын өнімдер жатады. Кәсіпорынның нормаланбайтын 

ақшалай қаражаттары – бұл жөнелтілген өнім, өсуі немесе артуы кәсіпорын 

жұмысының жақсарғандығын растайтын есеп айырысудағы қаражаттар.  

Айналым қаражаттарын нормалау күндердегі қор/запас нормасын және 

заттай және ақшалай көріністегі шығындарын нормативтерін бекітуге 

негізделеді. Нормаланатын айналым қаражаттары негізгі қаражаттарымен 

қатар кәсіпорын меншігінің құрамына кіреді.  

 

3.2 Айналым қаражаттарын тиімді пайдалану көрсеткіштері 

 

Кәсіпорындағы айналым қаражаттарын пайдалану тиімділі 

айналымдылық көрсеткіштерімен және айналым уақытымен сипатталады.  

Айналым қаражаттарының айналымдық коэффициенті (айналымдар 

саны) айналым жылдамдығын сипаттайды және өнім өткізуден түскен 

ақшаның кәсіпорынның жылдық орташа айналым қаражаттарының сомасына 

қатынасымен анықталады: 

     Nайн =  Оөтк./Файн .                                                                        (8)   

Айналымдық коэффициенті осы уақыт кезеңінде айналым қаражатының 

әрбір теңгесі есебінен дайын өнімнің қандай сомада өткізілгенін көрсетеді.  



17 
 

Айналым қаражаттарының айналу периоды немесе уақыты алдыңғы 

көрсеткішті күндерге түрлендіреді. Сонымен, айналым қаражаттарының 

орташа айналу уақыты келесі өрнекпен есептелінеді: 

     t = tк/nайн,                                                                                                    (9) 

мұндағы tк – қарастырылып жатқан күнтізбелік кезең (жыл). 

  

Қаражаттар айналымын тездету кәсіпорын жұмысының тиімділігін 

арттырады.  

Энергетикадағы айналым қаражаттарының айналымдығына әсер етуші 

негізгі факторлар болып табылады: тұтынушыларға энергияны сатуды 

арттыру; меншікті қажеттіліктер электр энергиясы шығынын және жіберу 

кезіндегі энергия шығындарын азайту;  материалдық ресурстардың шығындар 

нормасын төмендету; қоймалардағы  аса жоғары нормативті материалдар 

қорларын және запастық бөліктерді жөндеу жұмыстарына тарату; энергия 

тұтынушыларымен есептесу процесін тездету.  

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Кәсіпорынның негізгі қаражаты мен айналым қаражатының негізгі 

айырмашылықтарын атаңыз. 

2)  Айналым қаражаттарының түрін атаңыз.  

3) Кәсіпорынның айналым қаражаттарының пайдаланылуы қандай 

көрсеткіштермен бағаланады? 

 

4 Дәріс № 4. Энергетикада еңбекті және еңбекақы төлеуді 

ұйымдастыру 

 

Дәрістің мақсаты: еңбекті ұйымдастырудың негізгі мәселелерін, еңбек 

формалары мен жүйелерін, еңбекақының тарифтік жүйесін оқу. 

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Энергетикада еңбекті ұйымдастыру. 

2) Еңбек өнімділігі және энергетика кәсіпорындарында еңбек 

өнімділігінің өсу қорлары.  

3) Энергетикадағы еңбекақыны төлеу. Еңбекақыны төлеудің формалары 

мен жүйелері.  

 

4.1 Энергетикада еңбекті ұйымдастыру 

 

Өнеркәсіптік, соның ішінде энергетикалық кәсіпорындардың 

қызметкерлер құрамы көбінесе қамтамасыз етуші және қызмет көрсетуші 

өндірістерде жұмыс жасайтын өнеркәсіптік-өндірістік және тұрғын үй-
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тұрмыстық, коммуналдық, медициналық, азық-түлік, өрт сөндіру 

қызметтерінде, асханаларда, әскери күзетте және кәсіпорынның басқа да 

қосалқы бөлімшелерінде қызмет ететін өндірістік емес қызметкерлер 

құрамына жіктеледі.  

Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамы эксплутациялық 

(пайдалану), жөндеу және әкімшіліктік-басқару болып бөлінеді: 

Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамы келесідей жіктеледі: 

а) өндірістік процестерге, көбінесе қамтамасыз етуші және қызмет 

көрсетуші өндірістерге тікелей қызмет көрсетуші жұмысшылар; 

ә) көбінесе қосалқы және әкімшіліктік-басқару функцияларын 

орындаушы қызметшілер; 

б) энергокәсіпорынның барлық техникалық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық нұсқауларын іске асыратын жоғары немесе орта кәсіптік 

білімі бар инженерлік-техникалық жұмысшылар (ИТЖ); 

в) әдетте кәсіби дайындықты талап етпейтін – тазалау-жинастыру, күзет 

және т.б. қарапайым қосалқы жұмыстарды орындайтын қызмет көрсетуші 

кіші қызметкерлер; 

г) тағылымгерлерді, жаңалық меңгеру үшін уақытша іссапарға 

жіберілгендерді және т.б. қоса есептегендегі әртүрлі мамандықтар мен 

кәсіптердің оқушылары. 

Кез келген еңбек нақты түрде ұйымдастырылған болуы тиіс. 

Еңбекті ұйымдастыру – жұмыс күшін тиімді пайдалануды қамтамасыз 

ететін іс-шаралар жүйесі. 

Сондай-ақ, еңбек қарқындылық және сапамен сипатталады: еңбектік 

қарқындылығы –жұмыс күшін уақыт бірлігінде шығындау дәрежесі; еңбектік 

сапасы – еңбек күрделілігі, қауырттылығы (қарбаластық) және шаруашылық 

мәнінің дәрежесі.  

Еңбектің қалыпты жағдайларын, оның өнімділік деңгейін қадағалау, 

сондай-ақ, еңбекті өндірістік-шаруашылық қызметтің құрамдас бөлігі ретінде 

жоспарлау үшін еңбек мөлшерленуі (нормалануы) тиіс.  

Еңбекті мөлшерлеу – өнім бірлігін дайындауға немесе уақыт бірлігінде 

өнімді өндіруге, берілген жұмыс көлемін орындауға немесе нақты 

ұйымдастыру-техникалық шарттарында өндіріс құралдарына қызмет 

көрсетуге еңбек шығындарының шамасын бекіту.  

Басқару еңбегін мөлшерлеу үшін сондай-ақ, басқарушылық мөлшері – 

бір басқарушы тиімді басқара алатын адамдар саны – қолданылады. Орташа 

адамның психофизикалық мүмкіндіктері бойынша бұл сан 7-8 адамдарды 

құрайды.  
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4.2 Еңбек өнімділігі және энергетика кәсіпорындарында еңбек 

өнімділігінің өсу қорлары 

 

Еңбек өнімділігі өнеркәсіптің басым салаларында жылдық өндіріс 

көлемінің өнеркәсіптік-өндірістік қызметшілер құрамының санына 

қатынасымен анықталады.  

Энергетикаға еңбек өнімділігін мұндай жолмен анықтау тән емес, 

өйткені өндіріс көлемі көп дәрежеде энергетиктер жұмысына емес жүктеме 

кестесіне тәуелді болады.  

Энергокәсіпорындар үшін еңбек өнімділігі қызмет көрсету 

коэффициенті бойынша бағаланады: 

    Кқызм = Mқызм/Чөөқ   немесе Кқызм = Nб/Чөөқ,                  (10) 

мұндағы Mқызм – қызмет көрсетіліп жатқан жабдық бірліктерінің саны, 

дана; 

Чөөқ – өнеркәсіптік-өндірістік қызметшілер саны.  

Nб – жабдықтың орташа белгіленен қуаты.  

  

Басқа энергетикалық және энергетикалық емес нысандарға қызмет 

көрсету коэффициенті нақты шарттарға айтарлықтай сай келетін басқа 

бірліктердің қолданылуымен есептелінуі мүмкін. Мысалы, желілік 

кәсіпорындарда ол км/адам өлшемділігіне ие болуы мүмкін, яғни ол 

кәсіпорынның бір жұмысшысымен қанша километр (шаршы) желі 

пайдаланылып жатқанын көрсетеді.  

Еңбек өнімділігінің өсімі өндіріс тиімділігінің, пайдалылықты 

(рентабельділік) арттырудың, өзіндік құнды төмендетудің, жұмыс күшін 

үнемдеудің және т.б. ең маңызды факторы болып табылады. Энергетикалық 

салалар үшін еңбек өнімділігінің өсуі келесілер есебінен іске асады: өндірісті 

механикаландыру және автоматтандыру негізінде қызмет көрсету аумағын 

кеңейту; жөндеулердің жүйесі мен сапасын жақсарту; жабдықтың қызмет 

көрсету сапасын арттыру.  

 

4.3 Энергетикадағы еңбекақыны төлеу. Еңбекақыны төлеудің 

формалары мен жүйелері 

 

Энергетикада еңбекақыны төлеудің екі формасы бар: кесімді және 

мерзімдік.  

Кесімдік ақы келесі жүйелерді қарастырады: тікелей кесімді, кесімді-

прогрессивті, кесімді сыйлықақылы және аккордты жүйелер.  

Тікелей кесімді ақы  өнім бірлігін немесе жұмысты өндірудің бекітілген 

мөлшерлемелері бойынша төленеді. Кейде мұндай төлем өндірудің немесе 
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уақыттың белгіленген нормаларын орындауды қарастырады және төлем 

ақысы өндірілген өнімнің немесе жұмыстың көлеміне тікелей тәуелді болады. 

Кесімді-прогрессивті жүйе шығарылған өнім немесе орындалған жұмыс 

көлемі үшін тікелей кесімді сияқты нақты, нормалар не мөлшерлер бойынша 

есептелген төлемді құрайды. Ал өнімді дайындау немесе белгіленген 

көлемнен тыс жұмыстарға жоғарылатылған мөлшерлемелер бойынша 

төленеді. Сонда өндіріс көлемі белгіленген нормадан неғұрлым асқан сайын 

жұмысшының еңбекақысы соғұрлым прогрессивті өсумен артады.  

Кесімді сыйлықақылы жүйеде өнімнің белгіленген  көлемі үшін төлем 

тікелей кесімді түрде жүргізіледі, алайда жоспарланған тапсырманы асыра 

орындаған жағдайда жұмысшыларға сыйақы беріледі, әрі сыйақы мөлшері 

көбінесе белгіленген мөлшерлемеге қарсы тапсырманы асыра орындаудың 

әрбір пайызы үшін бекітіледі.  

Энергокәсіпорындарда кесімді еңбекақы формасы жөндеу 

шаруашылығында, энергобірлестіктердің құрылыс кәсіпорындарында, өндіріс 

көлемдері белгілі немесе жоспарланатын, бірақ оның көлемдері 

энергетиктерге байланысты болмағандықтан негізгі энергетикалық өндірісте 

пайдаланыла алмайтын барлық қосалқы бөлімшелерде дерлік қолданылады. 

Мерзімдік еңбекақы жүйесінің өзінің түрлері бар: жай мерзімдік 

(тарифтік мөлшерлемелер немесе лауазымдық қызметақылар) және мерзімдік-

сыйақылы.  

Энергетикада өзінің тарифтік кестелері және коэффициенттері 

қолданылады. Мысалы, қазіргі уақытта осындай жүйенің негізінде 0-ден 22-ге 

дейінгі разрядтардан тұратын бірыңғай тарифтік кесте жатыр. 1-ші разрядтың 

тарифтік коэффициенті 1-ге тең, нөлінші разрядтыкі – 0,9, ал 22-ші разрядтыкі 

– 9,79.  

Мерзімдік еңбекақы жүйесі кезінде негізгі еңбекақыдан бөлек түнгі 

ауысымдар, демалыс және мерекелік күндер және т.б. үшін қосымша төлем 

ақы қарастырылған.  

Мерзімдік-сыйақылы жүйенің көптеген түрлері бар, олардың 

арасындағы айырмашылықтар сыйлықақыны беру затын белгілеуге 

негізделеді.  

Энергетикада сыйлықақыны беру тәуелді болатын өндірістік 

факторлардың ішінде жоспарлық тапсырмалар мен энергоөндіріс 

көрсеткіштерін орындау (мысалы, белгіленген қуатты тиімді пайдалану 

коэффициенті), энергожабдық жұмысының апатсыздығы, энергиямен 

жабдықтаудың үзіліссіздігі не тоқтаусыздығы ең бастылары болды.  

Энергетикада сыйақылар лауазымдық қызметақыға іс жүзінде жұмыс 

істелген уақыт үшін, соның ішінде жоғары біліктілік үшін үстемелер, 

кәсіптерді қоса атқарғаны үшін, орнын баса тұрғаны үшін, түнгі ауысымда, 

мерекелік, демалыс күндерде, мерзімнен тыс уақыт үшін есептеп жазылады.  

Еңбекақының кез келген формасы кезінде ортақ жалақы қоры  келесі 

түрде құрылады: 
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- пайда болу тәсіліне тәуелсіз түрде тарифтік жалақы қоры (Фжал)  

есептеледі; 

- сыйақы қоры есептеледі (әдетте, нақты пайыз - Рпай); 

- бұл ретте әрбір жұмысшыға оған есептелген жалақы және сыйақының 

10% жинақтаушы зейнетақы қорына аударылады; 

- барлық алынған сомадан мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорының 

аударымдарынан тұратын  бірыңғай әлеуметтік салықтың (Рәл), есептеуі 

жүргізіледі. 

Біздің елде кәсіпорындарға жекешелендіру жүргізілген тәсілге 

байланысты қызметкер қатысуының үш түрі бар: 

а) қызметкер кәсіпорын меншігін (мүлігін) толығымен меңгерген; 

ә) қызметкер кәсіпорын акцияларының бақылау пакетін меңгерген; 

б) қызметкер бақылау пакетінің құрамына кірмейтін акция бөлігін ие.  

Қазіргі уақытта энергетикада еңбек ұжымдары энергетика және 

электрификация аймақтық акционерлік қоғамының орта шамамен 15% 

акциясына иемденген. Салыстыру үшін: «Сименс» (ГФР) концернінің 70 % 

жұмысшылары барлық капиталдың 20 % иемденген. Әлемдік тәжірибе 

көрсеткендей меншікті иемденуден түсетін табыстар әдетте жұмысшының 

жиынтық табысының 10-15% құрайды. Сонда кәсіпорынның жұмысшы-

акционерлерінің жалпы табысы, негізгі бөлік – еңбекақыны төлеу қорынан 

бөлек бір жыл ішіндегі жасалған жұмыстар нәтижесі бойынша сыйлықақы 

беруді («он үшінші жалақы» деп аталатын), дивидендтер бойынша 

төлемдерді, кәсіпорынның өндірістік емес қызметінен түскен табыстарды 

(банктердің, биржалардың қызметтеріне қатысу, шеттегі кәсіпорындардың 

акциялары бойынша дивидендтер және т.б.) құрайды.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1)  Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамы қандай топтарға 

бөлінеді? 

2) Өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамына қандай жұмысшылар 

санаттары кіреді? 

3) Еңбекті ұйымдастырудың негізгі түсініктері мен терминдерін атаңыз. 

4) Еңбекті мөлшерлеу (нормалау) деген не? Еңбекті мөлшерлеудің 

әдістерін атаңыз.  

5) Энергетикада еңбекақының қандай формалары және жүйелері 

қолданылады? 

 

5 Дәріс № 5. Электр энергиясын өндірудің өзіндік құны  

 

Дәрістің мақсаты: өзіндік құн және шығындар түсініктерін үйрену, 

шығындар сметасы және электр энергиясы өндірісінің калькуляциясын 

салыстыру, шығындарды азайту жолдарын білу.  
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Дәрістің мазмұны: 

1) Өндірістік шығындар классификациясы (жіктелуі).  

2) Өндірістің өзіндік құнын төмендету және электр энергиясын тарату 

және үлестіру бойынша қызмет көрсету жолдары.  

 

5.1 Өндірістік шығындар классификациясы (жіктелуі) 

 

Өндірістік процестің барлық құрауыштары бірігіп өндірістік 

шығындарды құрайды және оларды энергетикада не жылдық өндіріс 

шығындары, немесе пайдалану (эксплуатациялық) шығындар, немесе 

ағымдағы шығындар деп атайды.   

Шығындар – ұйымның өз қызметін іске асыру үшін қажетті өндірістік 

факторлар шығындарының ақшалай тұлғаланымы. 

Өзіндік құн – өнімді өндіруге және өткізуге/сатуға кеткен ақшалай 

формада көрсетілген ұйымның ағымдағы шығындары. Өндірістік процессте 

тұтынылатын еңбек құралдары мен заттары құнының, жанды еңбек, сатымдық 

өнімдер (бұйымдар) мен жартылай фабрикаттар, және шеткі ұйымдардың 

өндірістік қызметтері құндарының бөліктері өз өзіндік құнда көрінісін табады.  

Электр стансаларындағы өнімнің өзіндік құнын есептеу үшін 

бухгалтерия және жоспарлау бөлімінде (белгіленген тәртіппен рәсімделген 

бастапқы құжаттар негізінде) екі құжат жасалады:шығындар сметасы және 

өзіндік құн  калькуляциясы.  

Өндіріс шығынының сметасы – өнімнің өзіндік құнына қатысты 

ағымдағы шығындар өнім және қызмет көрсетулер түрі бойынша 

шығындарды бөлместен-ақ шығындары аттас экономикалық элементтері 

бойынша топтастырылатын құжат. Аттас шығындар бұл элементте осы ресурс 

түрінің шығындары бойынша барлық шығындар есептелетінін шамалайды. 

Шығындар сметасы – тозуды өтеуге қажетті материалдар мен 

құралдарды, еңбекақыны төлеу қаражатын және тұтас кәсіпорын (электр 

стансаны) бойынша тағы да басқа жалпы қажеттіліктерді анықтайтын 

қаржылық есептік немесе жоспарды жасау үшін қажетті бастапқы құжат.  

 Жоспарлы шығындар сметасы жоспарлы кезеңде шығындар 

нормативтерінің негізінде жасалады, ал есептік – өткен кезеңдегі есеп 

нәтижелері бойынша жасалынады.  

Шығындар энергокәсіпорындар бойынша тұтас алғанда ай сайын және 

өсімді нәтижемен жасалынады. Кез келген саланың шығындар сметасында 

өндіріс ерекшелігіне байланысты компоненттері әртүрлі болатын бес 

стандартты элементтер ажыратылады. 

Электр энергетикасы үшін смета келесі шығындар топтастырулары 

бойынша дайындалады: 

а) материалдық шығындар: шикізат және материалдарды сатып алуға 

кеткен шығындар; қосалқы материалдар шығындары; судың төлемі; қызмет 

көрсетулер ақысын төлеу шығындары; отын-жанармай шығындары; сатым 
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энергия шығындары (энергия электр стансасының шаруашылық 

қажеттіліктеріне меншікті қажеттіліктері үшін энергия өткізумен есептелген 

тарифтер бойынша сатып алынады); шаруашылық тәсілмен жөндеу; 

мердігерлік тәсілмен жөндеу; 

ә)  еңбекақы шығындары; 

б) бірыңғай әлеуметтік салық аударымдары (БӘС – 11%); 

в) негізгі қаражаттар амортизациясы (кәсіпорынның салықтық есеп 

саясатына сәйкес есептеледі); 

г)  басқа да шығындар. 

Шығындар сметасының құрылымы өндірістің жалпы шығындарындағы 

әрбір элементтің меншікті салмағымен және энергокәсіпорын өнімін өткізуді 

сипаттайды.  

Калькуляция негізінде өнім бірлігіндегі өзіндік құн есептелінеді, 

шығындар өнімдер мен қызметтер арасында өзара үлестіріліп бөлінеді.  

Калькуляцияда шығындар келесі баптар бойынша топтастырылады: 

-технологиялық мақсаттардағы отын; 

- технологиялық мақсаттардағы су; 

-өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы; 

-өндірістік жұмысшылардың қосымша жалақысы (жалақының бұл түрі 

жұмысшылардың демалысын төлеу үшін қажетті ақшалай қаражаттар қорын 

жасау үшін арналған және демалыстың ұзақтығына байланысты болады. Бұл 

қор кәсіпорынның салықтық есеп саясатының ережелеріне сәйкес жасалмауы 

да мүмкін); 

- бірыңғай әлеуметтік салық аударымдары; 

- жабдықтың құрамы және эксплуатациясы бойынша шығындар (күш 

және жұмыс машиналарының, тарату құрылғыларының, құрал-жабдық, 

цехішілік көлік амортизациясы); 

-өндірісті дайындау және игеру бойынша шығындар (іске қосу 

шығындары); 

- цех шығындары (цехты басқару аппаратының жалақысы, жалпыцехтық 

мақсаттағы ғимаратты және құрал-сайманды күту және жөндеудің 

амортизациясы және шығындары, еңбекті қорғау шығындары); 

- жалпы зауыттық (жалпы стансалық) шығындар (әкімшіліктік-басқару 

аппаратының еңбекақысы, іссапарлық, кеңсе шығындары, жалпы стансалық 

құралдарды күту және жөндеудің амортизациясы және шығындары және т.б.); 

- сатымдық энергия. 

Өзіндік құнды есептеу әдістемесі өзіндік құнның құраушыларын тек 

олардың экономикалық мазмұны бойынша емес, шығындар бағыты бойынша 

да бөліп тастауға, өндіріс әр кезеңі (сатысы) және калькуляцияның жеке 

баптары бойынша нақты деңгейін орнатуға/белгілеуге, ал жоспарлық 

тапсырмалармен салыстырып қарағанда – ауытқуларды анықтауға, артық 

шығындардың алдын алуға және олардың пайда болу себептерін жоюға 

мүмкіндік береді.  
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Калькуляциялаудың (есептеудің) мақсаты жалпы өндірілген өнім 

көлемінің және өнім бірлігінің өзіндік құнын экономикалық негізде есептеу, 

белгіленген тапсырмалардың орындалғанын қадағалау үшін нақты өзіндік 

құнды жоспарлық көрсеткіштерімен жалпы және шығындардың жеке баптары 

бойынша салыстыру, оның өзгерісінің себептері мен шарттарын және 

олардың энергокәсіпорын қызметінің нәтижелеріне әсерін анықтау болып 

табылады.  

Смета сияқты калькуляция да есептік, жоспарлық, жобалық болуы 

мүмкін.  

Басқа салалардан айырмашылығы электроэнергетикада өндірілген емес, 

босатылған өнім (электр энергиясы немесе жылу), электр стансалары үшін – 

станса шиналарының, АҚ-энерго үшін  тұтынушылармен пайдалы босатылған 

өнім бірлігінің өзіндік құны есептелінеді.  

Бірыңғайлық дәрежесі бойынша шығындарды элементтік (яғни 

бірыңғай/біртекті) және әртекті элементтерді сапалы біріктіретін кешенді 

болып бөлінеді. Элементтік шығындарға, мысалы отын шығындары, 

өндірістік жұмысшылардың негізгі еңбекақысының шығындары жатады. 

Кешенді шығындарға қосалқы материалдардың, жалақының, энергия және т.б. 

элементтік шығындарынан құралған цехтық шығындар жатады.  

Өнімді шығару көлемінің әсері бойынша шығындарды шартты-тұрақты 

және шартты-айнымалы деп бөлуге болады. Энергокәсіпорындардағы 

шартты-айнымалы шығындар өндірілетін өнімнің көлеміне тәуелді 

болмайтын шығындар жатады (қызметкер құрамының еңбекақысымен 

байланысты шығындар, амортизациялық аударымдар). Шартты-айнымалы 

шығындар – негізінен өнімнің (қуатты/энергияны өндіру); көлеміне  тура 

пропорционал болып келетін шығындар, оларға отын шығындары, суға төлем 

және т.б. жатады.  

Өндіріс процесіндегі рөлі бойынша электр стансасының барлық 

шығындарын өндірістік және өндірістік емес деп жіктеуге болады. Өндірістік 

емес шығындар өнімнің өзіндік құнында есептелінбейді.  

Өндіріс сипаты бойынша негізгі және қосымша шығындарды 

ажыратады. Өнімді өндіру процесімен тікелей байланысты шығындар 

негізгіге жатады (шикізат, материалдар, отын, өндірістік қызметкердің 

жалақысының шығындары және т.б.). Қосалқы өндіріс бойынша шығындар 

қосымша шығындарға жатады. Олардың екеуі де өнімнің өзіндік құнында 

есептелінеді.  

Кәсіпорынға өнімнің өзіндік құнын есептеу бірнеше себептер бойынша 

қажет болып келеді: біріншіден, өнім бірлігінің өзіндік құны өндірілген 

өнімнің бағасын анықтау үшін негіз болып табылады; екіншіден, өзіндік 

құнды есептеу кәсіпорын жұмысының тиімділігі мен пайдалылығын бағалау 

үшін пайдаланылады.  
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5.2 Өзіндік құнды төмендету жолдары  

  

Өзіндік құнды төмендету факторларын екі үлкен топқа бөлуге болады:  

1) Техникалық деңгейді арттыру – бұл техникалық базаның өзгеруі мен 

техникалық деңгейдің арту процесі, олар ең алдымен төменде келтірілген 

тізім арқылы қолжетімді болады:  

- негізгі қорларды пайдалануды жақсарту: артық және ескірген негізгі 

қорлардан, оларды тиімді пайдаланылудан босату, қызмет көрсетуші 

қызметкерлердің біліктілік деңгейін артттыру;   

- материалдық қорларды тиімді пайдалану арқылы материалдық 

шығындар мен материалдық сыйымдылықты азайту: қоймалық шығындарды, 

өндірістік ақаулардың шығындарын төмендету, жетілдірілген технологияны 

пайдалану, жаңа тиімдірек жеткізушілерді іздеу және т.с.с.;   

- еңбек өнімділігін арттыру, сәйкесінше еңбек сыйымдылығын азайту. 

Нәтижесінде, еңбекақыны төлеу шығындарын және жаңа өндіріс  көлеміне 

түзетілген, бірлік өнімге есептелген, бірыңғай әлеуметтік салықты азайту 

және т.с.с. есебінен үнемдеу қамтамасыз етіледі .   

2) Өндірісті және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру – өндірісті 

мамандандыру, еңбекті ұйымдастыруды жақсарту және т.с.с. нәтижесінде 

өзіндік құнның төмендеуіне әсер етеді:   

- ұйымның тиімді көлемін анықтау және бірлік өнім есебіндегі 

минималды орташа шығындарды қалыптастыру арқылы үнемдеу;  

- жұмыс уақытын пайдалануды жақсарту: тоқтап қалуларды азайту, 

жұмысшылардың біліктілік деңгейін арттыру, еңбек ұжымының  тиімді санын 

анықтау, еңбекақыны төлеудің экономикалық ақталған түрлерін анықтау, 

еңбек шартын жақсарту және т.с.с.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1) Экономикалық элементтер бойынша шығындалу топтарын 

анықтаңыз. 

2) Өзіндік құнды есептеу әдістемесі дегеніміз не? 

3) Энергетикадағы өзіндік құнды төмендетудің негізгі бағыттарын 

атаңыз.  

 

6 Дәріс №6. Энергетикадағы тарифтер, кіріс және пайдалылық 

 

Дәрістің мақсаты: баға белгіленімі саясатын түсіну, электр 

энергиясының негізгі тариф түрлерін қарастыру, өткізілген өнімнің құнын, 

пайдасын есептеу, пайдалылықтың мәнін анықтау. 

 

Дәрістің мазмұны:  

1) Электр энергиясына арналған тарифтердің негізгі түрлері.  

2) Энергетикадағы кіріс және пайдалылықты анықтау.  
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6.1 Электр энергиясына арналған тарифтердің негізгі түрлері  

 

Баға – нарықтық заңдылықтар әсеріне байланысты болатын нарықтық 

фактор: сұраныс пен ұсыныстар, бәсекелестік, монополияландыру.  

Баға құрылымының екі негізгі жүйесін ажыратады: нарықтық баға 

құрылымы – сұраныс пен ұсыныстың өзара әрекеттесуі негізінде орындалады 

және орталықтандырылған мемлекеттік баға құрылымы – мемлекеттік 

органдардың баға тағайындауы нәтижесінде жүзеге асырылады.  

Энергетикалық салада баға құрылымның екі  тәсілі пайдаланылады. 

Көтерме және бөлшек энергетика нарығында баға құрылымы арнайы 

мемлекеттік органдардың тарифтік реттеу негізінде жүзеге асырылады. 

Бәсекелестік нарықта баға құрылымы бағалық бәсекелестік әсерінен жүзеге 

асырылады, нәтижесінде тепе-тең  баға орнатылады.  

Энергетикалық кәсіпорынның өнімдерінің бағасы, өндіріс бағасы (Б) – 

өзіндік құн (S) және минималды нормативтік пайда   (Пн)  қосындысы ретінде 

ұсынылуы мүмкін:  

 

                 Б = S + Пн , теңге.                            (11) 

 

Нормативтік пайда  – кәсіпорын нарықтық шарттарда өмір сүре алатын, 

өз өнімінің бәсекеге қабілеттілігінің қажетті деңгейін ұстау арқылы, өзінің 

қаржылық тұрақтылығымен қамтамасыздандыратын, нарықтың заманауи 

талаптарына сәйкес келу үшін, өз уақытында технологияларды жаңарту 

арқылы және басқа да әрекеттерді жүргізу арқылы алатын пайданың ең аз 

мөлшері.   

Энергетикалық өнімге қойылған бағалар мен тарифтер нарықтық 

жағдайларға айтарлықтай аз бейімделеді, себебі біріншіден, энергияға деген 

сұраныс іс жүзінде тұрақты, «икемсіз» және екіншіден, отын өнеркәсібі мен 

энергетика негізінен табиғи монополисттер болып табылады. Мұндай 

жағдайларда энергияға және отынның кейбір түрлеріне аймақтық тарифтерді 

белгілей отырып, энергетикалық өнімнің бағасын реттеуді мемлекет жүзеге 

асырады.  

Энергетикалық өнім бағасының әртүрлілігі бірнеше белгілер бойынша 

жүзеге асырылады: энергия тұтынуының максимумын пайдаланудың сағат 

санына; энергетикалық жүйенің жүктеме максимумында тұтынушының 

қатысуы бойынша; тәуліктік жүктеме кестесінің толтырылуы бойынша; 

тұтыну деңгейі бойынша және т.с.с.  

Электр энергиясының әртүрлі бөлшектік жеткізілімдерімен белгілі бір 

аймақта  айналысатын энергиямен жабдықтаушы ұйымдар (ЭЖҰ) осы 

аймақтың тауарлық нарығындағы монополиялық немесе басымдық жағдайды 

иемденетін реттелмелі нарықтың субъектілері болып табылады. Осыған 

байланысты энергия жинақтаушы ұйымдар орнатқан электр энергиясының 

бөлшектік бағасы (тарифтер)  Қазақстан Республикасының «Табиғи 
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монополиялар және реттелетін нарық туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан 

Республикасының табиғи монополияларды реттеу Агенттігі бойынша (ары 

қарай Агенттік) мемлекеттік реттеуге тиесілі болады.       Энергетикалық 

стансалар үшін 13 топқа бөлінген шектік рұқсат етілген тариф қарастырылған 

және стансаның бұл шамадан артық электр энергиясын жіберуге құқығы жоқ.  

Электр энергиясына және энергия тасымалдағыштарға тарифтерді 

келесі сипатта жіктеуге болады.  

Бір мөлшерлемелі тарифтер – белгілі бір мөлшерлеме бойынша 

тұтынылатын энергияның төлемі. Егер қосынды  қуатының мөлшері 750кВА 

аспайтын болса, онда электр энергиясының барлық тұрмыстық, ауыл 

шаруашылықтық тұтынушылары, сондай-ақ  өнеркәсіптік және оларға 

теңестірілген тұтынушылар жеткізушілермен осылайша есеп айырысатын 

болады.  

Бөлшектік тұтынушыларға  жеткізілетін электр энергиясының  мөлшері 

оның тәулік ішінде тұтынылатын көлемі мен уақытына байланысты төлем 

жүргізіледі.    

Электр энергиясына арналған бөлшектік тарифтердің ЭЖҰ орнатқан үш 

түрі бар:  

- негізделген қосынды шығындар мен ЭЖҰ пайдасы негізінде 

анықталатын орташа сату тарифі;  

- тұтыну көлемі бойынша түрленетін тариф;  

- тәуліктік аймақ бойынша түрленетін тариф. 

Жеке тұлғалар электр энергиясын тұтыну көлеміне байланысты 

сараланған тариф бойынша да, тәуліктік аймақтарға байланысты сараланған 

тариф бойынша төлей алады; ал заңды тұлғалар – тәуліктік аймақтарға 

байланысты тариф бойынша төлейді.   

Электр энергиясының тарифіне үш деңгейлі саралауы тұтынушыларды   

электрпештерін пайдаланушылар және пайдаланбайтындар деп бөледі. Олар 

үшін тарифтік бөлініс үш деңгейлі тұтынуды қарастырылады.   

Электр энергиясының тарифтерін саралаудың қолданыстағы 

Ережелеріне сәйкес тәуліктер аймағы бойынша және (немесе) оның жеке 

тұлғалармен тұтынылу көлеміне байланысты олардың көпмөлшерлемелі 

электр энергиясын есептеуші аспаптары болуы міндетті болып саналады.  

Екі мөлшерлемелі тарифтер – бұл максимумның шамасы 

пайдаланылуына байланыссыз түрде сұраныстағы жүктеме максимумын төлеу 

(негізгі мөлшерлеме); және нақты түрде тұтынылған энергияның есептеуіш 

бойынша төленуі (қосымша мөлшерлеме бойынша). Мұндай есептеулер реті 

барлық өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін және оларға теңестірілген 

тұтынушыларға енгізілген, олардың қосынды қуатының шамасы 750 кВА 

асады.  

Екі мөлшерлемелі тарифті пайдалану, біріншіден электр энергиясын 

өндірушілердің шартты-тұрақты шығындарын жабумен 
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қамтамасыздандырады, екіншіден тұтынушылардың жүктеме кестесінің 

теңестірілуі сипатталады.  

Үш мөлшерлемелі (көпмөлшерлемелі) тарифтер – екі мөлшерлемелі 

тарифтер сараланған төлеммен толықтырылады: жүктеме максимумы 

сағаттары кезінде тарифті жоғарылату, жартылай шыңдық жүктеме 

сағаттарындағы тарифті және түнгі сағаттардағы электр энергиясының 

жеңілдікті тарифін төмендету, «сәтсіз электр энергиясына» арналған «түнгі 

тариф» - жүктеме «сәтсіздіктері» кезіндегі сағаттар. Есептеудің мұндай реті 

тек көлемді тұтынушыларға арналған.   

Көтерме нарықта Қазақстан Республикасының Үкіметінің қаулысымен 

электр стансаларының топтары бойынша шектік тарифтер бекітілген. Өкілетті 

орган электр энергиясын өндірушілермен қабылданған, инвестициялық 

міндеттемелерді орындауына бақылау жүргізеді.  

 

6.2 Энергетикадағы кіріс пен пайдалылықты анықтау  

 

Өнеркәсіптің барлық салаларының кәсіпорындарының өндірістік-

шаруашылықтық іскерліктің нәтижелерін анықтау үшін өндіріс көлемінің 

көрсеткішін V анықтау керек. Егер өндіріс көлемін өнімнің нарықтық 

бағасына көбейтсе, онда күтілетін пайданың сомасы алынады.  

Өндіріс көлемі түсінігі бірнеше көрсеткіштермен анықталады. 

Өндірістің жалпы көлемі Vжал – өндірістік процестің әртүрлі деңгейінде 

орналасқан, өндірілген бірақ әлі аяқталмаған өнім көлемі.  

Өндірістің жалпы көлемінің баламасы ретінде нақты түсінік бойынша 

энергетикада энергияның өндірілу шамасы алынады Эөнд. 

Энергетика саласында тауарлық көлемге (нақты түсінік бойынша) 

тұтынушыға жіберілетін энергия көлемі сәйкес келеді:  

 

                                  Эжіб = Эөнд – Эм.қ – Эшығ,                                             12) 

 

мұндағы Эм.қ  -  меншікті қажеттіліктерге сәйкес келетін энергия 

шығыны;  

Эшығ – тораптағы шығын мөлшері.  

 

Өткізілген  өнім  Vөтк – сатылған және төленген өнім. Ол тауарлық 

көлемнен сатылған, бірақ әлі төленбеген Vтөленбег  өнім шамасымен 

ерекшеленеді:  

 

      Vөтк = Vтау – Vтөленбег.                                                  (13) 

 

Энергетикада төленбеген шамалар абоненттік қарыз  (А) деп аталады. 
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Өткізілген өнім түсінігі энергетика саласында энергетикалық өнімді – 

энергияны, энергия тасымалдауыштарды және энергетикалық қызметтерді 

сату кезінде пайда болады, теңге/жыл: 

 

       Vөтк =Э1 Т1 +Э2 Т2 +Э3 Т3 +....± А + У,                             (14) 

 

мұндағы  Э1, Э2, Э3 – өткізілген әрбір өнімнің мөлшері: энергия, энергия 

тасымалдауыштар және энергетикалық қызметтер және т.с.с., энергия. 

(қызмет) бірл/жыл;  

Т1, Т2, Т3 – сәйкес келетін тарифтер (орташа салалық немесе 

энергетикалық жүйеде және энергетикалық кәсіпорындағы деректер бойынша 

орташа), теңге/энергия.бірл. (қызмет);  

А – абоненттік қарыз сомасы, әдетте  «–»  белгісінде болады, ал «+» 

белгісі артық төлем кезінде байқалады, теңге/жыл;  

У – әртүрлі қызметтер төлемінің  түсімі, оның ішінде басқа ұйымдардың 

энергетиктерімен жүзеге асырылатын энергетикалық емес сипаттағы 

қызметтер, теңге/жыл. 

Тұтынушылар өзінің келісімшарттық міндеттерін орындауы үшін 

келісімшартпен салыстырғандағы энергияның асқын шығындалуымен және аз 

жұмсалуына байланысты айыппұлдық тарифтер қарастырылады.  

Пайда –  кәсіпорынның өндірістік-шаруашылықтық іскерлігінің  

жалпылама көрсеткіші болып табылады. Жалпы немесе теңгерімдік пайда (Пт) 

келесідей есептеледі:  

 

   Пт = Vөтк – И = (Б - S) Э, теңге/жыл.                           (15) 

 

Кәсіпорынның қарауында барлық теңгерімдік пайдасы қалмайды, тек 

оның бөлігі –одан корпоративтік салықты шегеріп тастағанда қалатын таза 

пайда, теңге/жыл, (С – ҚР пайдасына салық – 20% (ҚР Салықтық заңнамасына 

сәйкес):  

 

   Пт = Птең  – С, теңге/жыл.                                             (16) 

 

Кәсіпорын іскерлігінің тиімділігінің маңызды көрсеткіші ретінде 

пайдалылықты қарастырады. Өндірістің пайдалылық көрсеткіші пайданың 

өндірілген қорлардың бағасына қатынасымен анықталады.  

Ол өндірістік қорларға енгізілген әрбір теңге қанша пайда беретінін 

көрсетеді (негізгі және айналым қаражаты). Пайданың түріне байланысты 

пайдалылық теңгерімдік және есептік болады:  

 

   Rт = Пт ·100/(Фо.ж + Файн), %;                                     (17) 

 

   Rб= (Пт - Н)*100/(Фо.ж + Файн), %,                               (18) 
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мұндағы Фо.ж  - негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны;  

Пт, Пт – теңгерімдік және таза пайда;  

Файн  - нормаланған айналымдық қаражаттардың орташа жылдық құны;  

С – салық.  

 

Кәсіпорынның пайдалылығын бағалаушы басқа көрсеткіш ретінде 

өнімнің пайдалылығын қарастыруға болады.  Өнімнің пайдалылығы – бұл 

пайданың өндіріс шығындарына қатынасы.  

Пайдалылықтың көрсеткіші өндіріс тиімділігінің барлық 

көрсеткіштерімен өзара байланысты болады: өнімнің өзіндік құны, қор 

сыйымдылығы, айналымдық қаражаттардың айналымдық жылдамдығы және 

т.с.с.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1) Электр энергиясындағы тарифтер қалай қалыптастырылады?  

2) Пайда түрлерін атаңыз. 

3) Кәсіпорынның пайдалылығын бағалаушы көрсеткіштерді атаңыз.  

 

7 Дәріс № 7. Энергетикалық жабдықтарды ұйымдастыру, 

пайдалану және жөндеу экономикасы  

 

Дәрістің мақсаты: энергожабдықтың жоспарлы ескертпелі жөндеу 

(ЖЕЖ) жұмыстар жүйесін, оларды қаржыландыру көздерін, 

кәсіпорындардағы энергоесепті ұйымдастыруды зерттеу. 

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Энергетикалық саладағы пайдаланушылық және жөндеуші 

қызметкерлердің негізгі функциялары.  

2) ЖЕЖ жүйесі: маңыздылығы және міндеттері, негізгі принциптері.  

3) Энергетикадағы жөндеулерді ұйымдастыру түрлері. Қаржыландыру 

көздері.  

4) Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы энергетикалық есептеулер.  

 

7.1 Энергетикалық саладағы пайдаланушылық және жөндеу 

қызметкерлерінің негізгі функциялары  

 

Энергетикада жұмыстық  қызметкерлер үш топқа бөлінеді: 

пайдаланушылық, жөндеу, жөндеу-пайдаланушылық. Әрбір топтың 

құрамында негізгі және қосалқы жұмысшылар болады. Жұмыс режиміне 

байланысты ауысымдық және ауысымдық емес қызметкерлерді ажыратады.  

Пайдаланушылық қызметкерлерді жедел (вахталық) және кезекші деп 

бөлуге болады.  
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Жедел (вахталық) қызметкерлерге негізгі және көмекші механизмдерге 

қызмет көрсетуші, өндіруші және түрлендіруші қондырғылардың ауысымдық 

қызметкерлерін жатқызуға болады. Қызметкерлердің қызметтері агрегаттарды 

күту және бақылау, оларда болатын процестерді басқару және жүктемелерді 

реттеуге негізделеді. 

Кезекші қызметкерлер тобының құрамына өндірістік цехтар мен 

тораптардағы энергетикалық жабдықтарға қызмет көрсетуші жұмысшылар 

кіреді (мысалы, кезекші шеберлер, өнеркәсіптік кәсіпорындардағы су 

жүргізушілер), сонымен қатар, кезекші электр монтерлар, өндіруші және 

түрлендіруші қондырғылардың кезекші шеберлері.  

Кезекші қызметкерлердің міндеттері: қондырғыларды бақылау және 

күту, кіші ақаулықтар мен болымсыздықтарды орнына келтіру. Кезекші 

пайдаланушы қызметкерлердің жұмыс көлемі қызмет көрсетілетін 

агрегаттардың санына немесе тораптардың ұзақтығына, қызмет көрсету 

күрделілігіне, орныласуына және бірнеше басқа факторларға байланысты 

болады.   

Жөндеуші қызметкерлер энергетикалық жабдықтар мен тораптардың 

жоспарлы-ескертпелі және апаттық, сонымен қатар энергетикалық 

қондырғылардың жаңартылуы бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізеді.    

Жөндеуші-пайдалану қызметкерлері өздері пайдаланатын қондырғының 

жөндеуі мен пайдалану қызметтерін жүзеге асырады және оның үзіліссіз 

жұмыс істеуіне жауап береді. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергетикалық 

шаруашылықтарында бұл қызметкер кешендік бригадалармен 

ұйымдастырылады.   

Энергетикалық кәсіпорындарда жылулық және электрлік энергияның 

барлық өндіру сатыларындағы технологиялық процестерді басқару, бақылау 

және реттеу жұмыстарын орындайтын  негізгі жұмысшы қызметкерлерге, 

яғни қазандық, турбина және электр цехтарының (бөлімдерінің) негізгі 

кезекші қызметкері жатады. Көмекші қызметкерлерге жабдықтарды күту 

міндеттерін, отынды тасымалдау және қоймаға жеткізу, техникалық бақылау 

қызметтерін орындаушы жұмысшыларды жатқызады.  

 

7.2 ЖЕЖ жүйесі маңыздылығы және міндеттері, негізгі принциптері  

 

Негізгі қорлар табиғи және сапалық тозуы мүмкін, оның нәтижесінде 

олар өздеріне қойылған талаптарға сәйкес келмейді және берілген 

міндеттемелерін орындай алмайды.  

Энергетикада жабдықтарды жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау, оның 

маңызды жұмыстық сипаттамаларын орнына келтіру, пайдалану сапаларын 

жақсарту және оның пайдаланылуының экономикалық тиімділігін арттыру 

жоспарлы-ескертпелі жөндеу (ЖЕЖ) жүйесін пайдалану есебінен жүзеге 

асырылады.  
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Электр стансаларының, қосалқы стансалардың, электрлі және жылулық 

тораптардың  жоспарлы-ескертпелі жөндеу жүйесі жабдықтарды сынау, 

тексеру және байқау, жеке тармақтар мен бөлшектердің жөндеуі мен  

ауыстыру жұмыстарының кешенінен тұрады, бұл жұмыстар нәтижесінде 

жабдықтардың техникалық және экономикалық көрсеткіштерінің мәні 

жобалық мәндерге жақын болады, бұл жабдықтардың ұзақ уақыттық сенімді 

және тиімді жұмыстарымен қамтамасыз етеді.  

ЖЕЖ жүйесі бойынша жөндеу жұмыстары ағымдық және күрделі 

жөндеулерді өзіне қосады.  

Ағымдық жөндеуге мұқтаждық бақылап-қарау операциялары кезінде 

және  машинаны пайдалану үдерісі кезінде анықталынады. Ағымдық 

жөндеудің мақсаты – кезекті жөндеуге (ағымдық немесе күрделі) дейін 

қондырғылардың сенімді жұмысын қамтамасыз ету.   

Күрделі жөнделімдердің мақсаты – машинаның берілген 

параметрлерімен алдағы пайдалымға жарамсыз бастапқы сапасын қалпына 

келтіру болып табылады.    

Егер негізгі түйіндердің үлкен бөлігі қайта қалпына келтіруге мұқтаж 

болса, машинаның техникалық күйі оның көптеген түйіндерінің сенімділігінің 

төмендеуіне байланысты нашарласа, қондырғы күрделі жөнделімдерге 

шығарылуы мүмкін.  

Күрделі жөндеу мыналардан тұрады: қондырғыны толықтай бөлшектеу, 

бөліктерді тазалау мен жуу, жөнделмеген бөліктерді бақылау мен алмастыру 

немесе оларды қайта қалпына келтіру, машина түйіндерінің қажетті 

жөнделуімен жинау және машинаны толықтай жинау. Қондырғының күрделі 

жөнделімі қажет болған жағдайда оның жаңартылуымен байланысады, 

нәтижесінде қондырғының техникалық және пайдаланылған сапасы озық 

үлгілер деңгейіне дейін жетеді.  

Тораптар мен электрстансалары қондырғыларының күрделі және 

ағымдық жөнделуін жүргізудің периодтылығы оның жұмысының үнемділігі 

мен сенімділігінің талаптарына негізделіп қондырғының әр бір түрі үшін 

орнатылады.  

Агрегаттың екі жоспарлы жөндеулерінің арасындағы уақыт кезеңі 

жөндеу аралық кезең (ЖАК) деп, ал агрегаттың бір күрделі жөндеуінің 

басталуымен келесі күрделі жөнделімнің басталуы арасындағы кезең - 

агрегаттың жөнделу айналымы деп аталады.   

Энергия жүйесі үшін ЖАК ұзақтылығы үлкен мағынаға ие. ЖАК 

ұзақтылығы ұлғайған және ұзақтылықтың сақталуы кезінде берілген 

аралықтарда жөнделуде агрегаттың жұмыста дайындылығы жоғарылайды, 

жөндеу үшін қажетті қызметкерлер саны азаяды, энергия жүйенің 

пайдаланылатын қоры жоғарылайды.  
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7.3 Энергетикада жөндеуді ұйымдастыру формасы, қаржыландыру 

тәсілі 

 

Өндірістік өнеркәсіптерде жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру негізгі үш 

түрге ие:   

1) Орталықтандырылған - барлық жөндеу жұмыстары бас механиктің 

және оның жөндеу-механикалық цехінің құралдарымен және күшімен 

орындалады. Бұл түр қондырғылар саны аз кәсіпорындарға тән.  

2) Орталықтандырылмаған - күрделі жөндеуді қосқандағы жөндеудің 

барлық түрі, цехтік немесе аудандық (бірнеше цех) жөндеу базасының жөндеу 

бригадасы жүргізеді. Бұл түр ірі цехтағы және қондырғылар саны көп 

кәсіпорындар үшін тән.  

3) Аралас, цехті жөндеу базасы күрделі жөндеуден басқа, жөндеудің 

барлық түрін жөндеу-механикалық цехпен орындалатын күрделі жөндеуден 

басқа барлық жөндеу түрлерін жүргізетін цехтық жөндеу базалары.  

Энергетикалық қондырғының жоспарлы жөндеуі мен дұрыс 

пайдаланылуын қамтамасыз ету бас энергетик бөлімінің қызметіне немесе бас 

механик пен энергетиктің біріккен бөлімінің міндетіне кіреді.  

Жөндеудің (күрделі және ағымдық) әрбір түрі үшін кәсіпорындарда 

қондырғылар жөндеу жұмысшыларының разряды, қажетті құралдарды және  

жабдықтарды, технологиялық операциядарды орындауда уақытты көрсетіп 

технологиялық картаны (бағыттық картасы) жасайды. 

Жөндеу-профилактикалық жұмыстардың барлық түрін қаржыландыру 

мен жоспарлау үшін жөндеу шығындарының нормативтерін (шығын 

нормативі) өз бетімен дайындайтын және бекітетіндердің негізінде арнайы 

жөндеу қорын құрады.  

Кәсіпорындарда күрделі жөндеулерді қаржыландыру күрделі 

жөнделімдердің жоспарына сәйкес жүзеге асырылады. Жоспарды бөлектенген 

объектілерді жөндеудің қалыптасқан нормасы, бағасы, тарифі бойынша 

сметалық-қаржылық есептердің негізінде құрайды.  Жоспарды кәсіпорынның 

басқарушысы бекітеді.  

Күрделі жөнделу шығынының құрамына сметалы-жобалы шығындар; 

жөндеу жұмыстарын төлеу; жаңа бөліктерді, түйіндерді, агрегаттарды 

иеленудің құны;  ғимараттар мен құрылыстарда тозған құрылымдар мен 

бөліктерді алмастыру бағасы кіреді.   

Күрделі жөндеулерді қаржыландыру тізімі оны жүргізу амалына тәуелді 

болады.   

Машиналарда, транспорттық құралдарда келісім шарттың негізінде 

мердігерлік амалмен күрделі жөнделімдер жүзеге асырылу кезінде есептер 

толық жөнделген түйіндердің, агрегаттардың және т.б. әкті бойынша 

жүргізіледі.   

Шаруашылық жолмен жүзеге асырылатын жөндеу қатынасындағы 

есептер, ережеге сай, шығындардың бөлек элементтерімен: еңбек ақысын 
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төлеу, материалды құндылықтар, бөліктер есебінен төлеу және т.б. 

жүргізіледі.  

Жалға алынған негізгі өндірістік құралдардың күрделі жөнделімінің  

шығыны жалға берудің келісімшартына сәйсес  есептелінеді.  

Негізгі өндірілмейтін құралдардың жөнделуі кәсіпорынның билігінде 

қалған пайдадан қаржыландырылады, сондай-ақ басқа қорлар, көрсетілген 

ағымдық құрауыштар есебінен қаржыланады.  

 

Бақылау сұрақтары:  

1) Жоспарлы-ескертпелі жөндеу (ЖЕЖ) жүйесі нені сипаттайды?  

2) Жөндеу циклі мен жөндеуаралық кезең ұғымдарының 

айырмашылығы?  

3) ЖЕЖ жүргізу кезінде жөндеу қызметінің қандай тәсілдері 

қолданылады? Әрбір тәсілдің артықшылығы мен кемшілігін атаңыз.  

 

8 Дәріс № 8. Энергетикадағы техника-экономикалық есептеулер 

 

Дәрістің мақсаты: инвестиция және күрделі қаржы салымдары 

түсініктерін,  инвестицияларды қаржыландыру көздерін оқу, капиталдық 

салымдардың экономикалық тиімділіктерін есептеу әдістерін қарастыру. 

 

Дәрістің мазмұны:  

1) Энергетика дамуындағы инвестицияның экономикалық мәні және 

қаржыландыру көздері. 

2) Техника-экономикалық есептердің мақсаттары. Салыстырылатын 

нұсқалардың салыстырымдылық шарттары.  

3) Күрделі қаржы салымдарының экономикалық тиімділігін есептеу 

әдістері. 

 

8.1 Энергетика дамуындағы инвестицияның экономикалық мәні 

және қаржыландыру көздері 

 

2030 жылға дейін инвестицияның жалпы көлемін 9,5 трлн теңге 

деңгейінде деп жобалануда. Қазақстанда электр энергиясын тұтынудың 

жалып көлемі 2015 жылы 100 млрд кВт×сағат, 2030 жылы -145 млрд кВт·сағ 

құрайды. Электр энергиясын өндіру көлемі 2030 жыл, экспорттық 

потенциалды, сондай-ақ жүйе қуатының қажетті резервтенінің болуын   

қамтамасыз етіп 150 млрд кВт·сағ жетеді. Қазақстанның ішкі талаптарын 

қамтамасыз етіп, 2030 жылға қарай экспорттың потенциалы да 6 млрд. дейін 

өседі. 

Заманауи қондырғылардың негізінде энергетика кәсіпорындарының 

табиғи дамуы мен жаңғыртылуы, инвестиция формасында болатын маңызды 

қаржылық қорларды талап етеді.    
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Инвестиция – бұл пайда алуда жәні қоғамның электр энергиясына 

мұқтаждықтарын толығымен қанағаттандыру мақсатында электр тораптары 

мен электр стансаларындағы қалыптасқан қондырғыларды жаңғырту және 

жаңасын құруда қаражаттарды ұзақ мерзімге жұмсау.              

Жалпы жағдайда инвестицияға құрылыстың күрделі қаржы 

жұмсалымдарына алдын ала берілетін қаражаттар ғана емес, сонымен қатар 

құнды қағаздарға (акциялар, облигациялар) және басқа ұзақ мерзімді 

мақсаттарға қаржының бөлінуі жатады.  

Инвестициялық қызметтің тек осы бірінші бағыты келешекті мәнге ие 

және саланың инвестициялық құралдарының құрылымында және олардың 

ұйымының құрамына кіретін аса үлкен салыстырмалы салмаққа ие.  

Сондықтан «инвестиция» ұғымын саланың дамуындағы күрделі қаржы 

салымдарымен ұқсастыратын боламыз.  

Күрделі қаржы салымдары – бұл жаңаны салуға, кеңейтуге,  әрекеттегі 

энергокәсіпорындарды және олардың өндірістік және өндірістік емес 

мақсаттағы негізгі қорларын қайта құруға және қайта қаруландыруға кеткен 

шығындар жиынтығы.  

Олар құрылыс-жөндеу жұмыстарын жүргізумен, пайдалану орнында 

тасымалдау және монтаждау арқылы жабдықты сатып алумен байланысты 

шығындарды құрайды.  Бұл ретте қалыптасқан салық мөлшерлері бойынша 

қосылған құнға салық есептелінеді.  

Байланыста инвестициялық қызметтерді қаржыландырудың негізгі 

көздері болып табылады:  

а) меншікті қаражаттар;  

ә) қарыздық және тартылған қаражаттар;   

б) бюджеттен қаржы бөлу;  

в) шет елдік инвестициялар.  

Байланыс желілері мен құралдарын жаңғырту мен дамытуға 

бағытталған күрделі қаржы жұмсалымдарының жалпы көлеміндегі ең 

жоғарғы меншікті салмақты ұйымның басқарылуында қалатын негізгі және 

басқа да қызмет түрлерінен түсетін пайдадан, амортизациядан, акцияны сату 

қаражатынан тұратын энергобірлестіктердің меншікті қаражаттары иемденеді. 

Негізінде инвестицияны қаржыландырудың өзіндік қаражатының басым 

бөлігін энергиябірлестіктердің кірісі мен амортизациялық төлемдер құрайды.   

Энергетикада қарыздық және тартылған/жұмылдырылған қаражаттар 

ретінде банктік несиелер қолданылады, алайда құнды қағаздарды сату мен 

лизингті қарызға алу формалары аса белсенді рөлді ойнайды.   

 

8.2 Техника-экономикалық есептердің мақсаттары. 

Салыстырылатын нұсқалардың салыстырымдылық шарттары   

 

Энергетикада техника-экономикалық есептердің мақсаты болып 

табылатындар: 
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- қойылған энергетикалық мәселенің оңтайлы экономикалық шешімін 

оның шешімі мүмкін болатын нұсқаларды салыстыру жолымен анықтау; 

- осы немесе басқа энергетикалық объектінің экономикалық 

көрсеткіштерінің бағасы.  

Бұл мәселелер электр стансасын, электр желісінің берілісін және басқа 

объектілерді жобалау, сонымен қатар энергия жүйесінің, электр желісінің 

және энергетикалық шаруашылықтың басқа элементтерін дамыту мен қайта 

құру кезінде шешіледі.   

Мүмкін болатын нұсқаларды салыстыру кезінде өзара алмасатын, яғни 

қарастырылатын өнім түрінің сапасы мен бірдей көлемдерін қамтамасыз 

ететін нұсқаларады қарастыру керек. Энергетика шарттарында бұл 

талаптарды сақтауды энергетикалық әсердің теңдігі деп аталады.  

Энергия құрылыстың нұсқаларын салыстыру кезінде төмендегімен 

қорытындыланатын, экономикалық салыстырымдылықтың шарттары 

бұлжылтпай сақталуы керек:  

а) энергетикаға қатысты барлық шығындарды ескеру, негізгі қорлардың 

күрделі қарды салымдарын және нормаланған айналым қаражаттарын, 

сонымен қатар өндірістің жыл сайынғы қосылымдарын қосқанда;  

ә) барлық материал есептерінде (құнның бірдей деңгейі, бағаның 

салыстырмалы көрсеткіштерінің дәлділік деңгейі бойынша бірдей) 

қолданылатын тең нүктелілікті сақтау;  

б) күрделі қаржы салымдарының әртүрлі уақытта болуы кезінде уақыт 

факторын ескеру;  

в)  нұсқалар сенімділігінің әртүрлі деңгейі жағдайында зақымдануын 

ескеру;  

г) шығындардың жиынтықты сипаттамасының ескеруі;  

ғ) еңбек пен тұрмыстың бірдей санитарлы-гигиеналық шарттарын 

қамтамасыз ету.   

 

8.3 Күрделі қаржы салымдарының экономикалық тиімділігін 

есептеу әдістері 

 

Күрделі қаржы салымдарының тиімділігі өндірілген шығындар мен 

алынған әсерді салыстыру. Әрбір нұсқаның барлық сапалық және сандық 

қаражат бөлінуі құндық өрнекпен бағаланылуы керек.  

Күрделі қаржы салымдарының экономикалық тиімділігінің екі түрін 

айырады: жалпы (абсолютті) және салыстырмалы.  

Абсолютті (жалпы) экономикалық тиімділік күрделі қаржы 

жұмсалымдарының барлық соммасындағы пайда немесе таза кіріс, ұлттық 

пайда формасында әсердің қатынасын ұсынады.  

Бір нұсқа екіншісінен қаншалықты тиімді екенін көрсететін, 

салыстырмалы экономикалық тиімділік, әрбір нұсқаға келтірілген шығын 

түрінде немесе өндірісітік жылдық ұсталымдарының үнемделуі түріндегі осы 
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қаржы салымдарымен шақырылған, әсерге қосымша күрделі қаржы 

жұмсалымдарының қатынасы түрінде өрнектелуі мүмкін.  

Абсолютті және салыстырмалы экономикалық тиімділікті анықтау 

кезінде келесідей бағалық көрсеткіштер қолданылады: күрделі қаржы 

салымдары; өндіріс пен пайданың жыл сайынғы ұсталымдары. Бұл 

көрсеткіштер шешуші ретінде бағаланады.  

Күрделі қаржы салымдарының жалпы (абсолютті) экономикалық 

тиімділік коэффициенті, кәсіпорынның жаңа объектісінің құрылысы кезінде: 

 

      Еа = (Д – Э)/К = П/К,                                                (19) 

 

мұндағы Д – негізгі қызметтің кірістері;  

Э – пайдаланылған шығындар;  

П – таза кіріс. 

 

Кәсіпорынды қайта құру кезінде:  

 

      Ер = (П2 – П1)/К,                                                       (20) 

 

мұндағы П2 – күрделі шығындарды жүзеге асырғаннан кейінгі таза кіріс;  

П1 – күрделі шығындарды жүзеге асыруға дейінгі таза кіріс. 

Күрделі қаржы салымдарының өтелімділік мерзімі – жалпы (абсолютті) 

тиімділіктің кері коэффициентінің көрсеткіші болып табылатын, 

қаражаттарды қайтару мерзімі: 

 

       Т = 1/Еа.                                                                (21) 

 

Егер салыстырмалы әсердің бағасы қажет болса, онда жаңа техниканың, 

күрделі қаржы салымдарының салыстырмалы экономикалық тиімділігі 

есептелінеді.  

Келтірілген шығындардың минимумы баға критерий болып табылады. 

Әрбір i-ші нұсқа бойынша келтірілген шығындар Сi өзіндік құнның бағасын 

және Ен салыстырмалы коэффициенттің нормаланған коэффициентіне сәйкес 

жылдық өлшемдерге келтірілген, Кудi салыстырмалы күрделі қаржы 

салымдарын ұсынады:     

Сонымен қатар инвестициялау нұсқасы үнемдірек болып табылады, 

яғни  Ен экономикалық тиімділіктің нормативті коэффициентіне көбейтілген, 

К күрделі қаржы салымдарының Ии жылдық ұсталымының соммасы аз 

болғанда: 

 

        3i = Ci + Eн · Кудi → min .                                   (22) 
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Экономикалық тиімділіктің коэффициенті, инвестицияланатын 

қаражаттарға әрбір қосымша салынған рубль беретін, пайдаланылған 

шығындардың (өндірістік ұсталымдары) үнемділік шамасын көрсетеді.  

Қазіргі уақытта бірыңғай директивті орнатылған норматифті 

тиімділіктер жоқ.  Әрбір нақты жағдай кезінде кәсіпорындар назары 

аударылған инвесторлардың талаптарын ескере отырып немесе жобаларды 

қаржыландыру бойынша өзіндік мүмкіндіктерінен жоспарлы критерий 

ретінде, нормативтерді өздері орнатуға құқылы. 

 

Бақылау сұрақтары:  

1)  Күрделі қаржы жұмсалымы және инвестиция ұғымдарындағы 

айырмашылықты анықтаңыз.  

2) Қандай жағдайларда нұсқаларды салыстыру жүзеге асырылады?   

3)  Уақыт факторын ескерусіз жобаны бағалау үшін қолданылатын 

негізгі көрсеткіштерді атаңыз.   

 

9 Дәріс №9. Энергобірлестіктер инвестициясының экономикалық 

тиімділігі 

 

Дәрістің мақсаты: инвестицияның есептік мерзімін, уақыт факторын 

ескеру арқылы инвестицияны бағалаудың негізгі әдістерін оқу.  

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Инвестициялық жоба кезеңдерінің сипаттамасы. 

2) Инвестиция тиімділігін бағалау әдістері.  

 

9.1 Инвестиция тиімділігін бағалау әдістері 

 

Инвестициялық жоба – бұл экономикалық пайда алу мақсатында өндіріс 

құру немесе жаңғыртудың кешенді жоспары.  

Инвестициялық жобаны әзірлеу және іске асыру кезеңі инвестициялық 

цикл деп аталады және үш деңгейден тұрады: инвестицияға дейінгі, 

инвестициялық, өндірістік.  

Инвестицияға дейінгі деңгейде жобаны іске асырудың мүмкін 

нұсқалары зерттеледі, шығындардың, өнімге нарықтық сұраныстың, түрлі 

әсерлердің болжамды бағалауы анықталады, сонымен қатар сапасына, 

технологиялық деңгейіне қатысты технико-экономикалық зерттеулер 

жүргізіледі. Жобаның технико экономикалық негіздемесі шығындар мен 

нәтижелердің сараптамалық бағалауларына негізделеді немесе ірілендірілген 

(салыстырмалы) көрсеткіштерді негізге ала отырып айқындалады. 

Бұл деңгей бизнес жоспарды қаржыландыру және іске асыру 

бағдарламасын жасаумен аяқталады. Бизнес жоспардың маңызды бөлімі 

инвесторға инвестицияны іске асыру мақсатын айқындайтын немесе 
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айқындамайтын тұжырым жасауға мүмкіндік беретін ақпаратты ұсынатын  

экономикалық негіздеме болып табылады.  

Инвестициялық деңгейде толықтай жобаға қатысатын ұйымдар 

мердігерлер және жеткізушілер іріктеледі, сәйкес келетін дұрыс және 

жобалық құжаттама дайындалады, жобаны басқару жүйесі анықталады. Жаңа 

құрылыс жағдайында болашақ кәсіпорынның басқармасы құрылады, ал 

ағымдағы кәсіпорында жобаны басқарушы тағайындалады. Құрылыс, монтаж 

және жабдықтарды реттеу жүргізіледі. 

Өндірістік деңгейде объектінің эксплуатациясы іске асырылады. 

Инвестициялық жобаны іске асыру екі өзара байланысты экономикалық 

процестермен: инвестициямен және салынған құралдардан алынған пайдамен 

ұсынылуы мүмкін. Бұл процестер қатарынан немесе белгілі бір уақыт 

аралығында параллельді өтеді. 

Барлық деңгейлер бірге инвестициялық процесті, пайда табатын өндіріс 

процесін және жобаны жою процесін қамтитын есеп айырысу кезеңін 

құрайды. 

Есеп айырысу кезеңі бұл инвестор қаржы салатын және ол қаржыны 

өзіне тиімді пайдамен қайтаратын уақыт аралығы. Есеп айырысу кезеңінің 

ұзақтығы берілген технологияның немесе өнімнің бәсекеге қабілетті кезеңінен  

бастап  анықталады. 

Жобаны инвестициялау туралы шешім қабылдау капитал салудың 

балама нұсқаларының қаржылық экономикалық тиімділік көрсеткіштерін 

салыстыруға негізделеді. 

 

9.2 Инвестиция тиімділігін бағалау әдістері 

 

Бизнесте ұзақ мерзімді инвестиция туралы шешім қабылдауда олардың 

тиімділігін болжау қажеттілігі туындайды.  

Ол үшін келесі көрсеткіштер есептеледі: таза келтірілген бағасы NPV, 

инвестицияның рентабельділік индексі PI, пайданың ішкі нормасы IRR, 

инвестиция өтемділігінің дисконтталған мерзімі DPB. 

Халықаралық жоба тиімділігінің бағалау практикасы ақшаның уақытша 

құнының концепциясына негізделеді. 

Инвестицияланатын капиталды қолданудың тиімділігін бағалау 

инвестициялық жобаны және бастапқы инвестицияны іске асыру процесінде 

құралады ақша ағынына (cashflow) қарсы қою жолымен жүргізіледі. 

Егер инвестицияның бастапқы сомасының және капитал ұсынатын 

инвесторлар үшін талап етілетін пайда қайтарымы қамтамасыз етілетін болса, 

жоба тиімді болып табылады. 

Инвестицияланатын капитал ақша ағыны сияқты осы шаққа немесе 

белгілі бір есептеу жылына (ережеге сәйкес, жобаны іске асыру бастамасына 

әкелетін) келтіріледі. 
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Дисконттау деп ақшаның болашақ құнының қазіргі құнына (заманауи 

құны) келтірілу (жөндеу) процесі аталады. 

Капитал салымдарын және ақша ағымын дисконттау процесі 

инвестициялық жобаның ерекшеліктеріне тәуелді дисконттың әртүрлі 

салымдарына байланысты жүргізіледі.  

Дисконт нормасы инвестордың инвестицияланатын капиталдың өзі 

қалайтын немесе болуы мүмкін әр жылдағы қайтарым пайызынан шыққан  

инвестормен тағайындалады.  

Дисконттау коэффициенті мына формула бойынша анықталады: 

 

                                t
t

E


1

1


  ,                                           (23) 

 

мұндағы t - дисконттау коэффициенті;  

Е - дисконт нормасы;  

t – дисконттаудың есептеу уақыты. 

Е – әр уақыттағы шығындардың келтірілу нормативі (дисконт нормасы),  

инфляциялық процестерді экономикада қарастырылған уақытта есепке 

алатын, жобаның және инвестициялық тәуекелдің минималды 

кепілдендірілген пайда деңгейі. 

 

Таза келтірілген құн (NPV) ақша ағымының дисконттау әдістерінің 

тобына жатады. I0 – алғашқы шығындардың сомасы, яғни жобаның 

бастамасындағы инвестициясының сомасы, РV – жобаның экономикалық 

өміріндегі заманауи ақша құны. Дисконтталған пайданың ортақ жинақталған 

өлшемі мына формуламен анықталады: 

 

                                  

 


n

t
t

t

r

P
PV

1

,
)1(                                                          (24)  

 

мұндағы r – дисконт нормасы;  

п – жобаның іске асыру мерзімі;  

Рt – t кезеңіндегі төлемдердің таза ағыны. 

 

Шығындардың ағымдағы құны (I0) пайданың ағымдағы құнымен (PV) 

теңестіріледі.  

Олардың арасындағы айырмашылық жобаның таза ағымдағы құнын 

құрайды (NPV): 
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Егер осылай есептелген төлем ағынының заманауи құны оң таңба 

иеленсе (NPV> 0), бұл өз экономикалық өмірі кезеңінде жоба алғашқы 

шығындарын Iо орнына келтіретінін, берілген стандартқа сай табыс алуды 

қамтамасыз ететінін, сонымен қатар тең болатын оның кейбір резерві. Егер  

NPV < 0 болса, онда жоба нарық бағасынан төмен пайдаға ие болады және 

сондықтан жобадан бас тартуға тура келеді. Егер NPV=0, онда жоба табысты 

да, шығынды да болмайды. 

Рентабельділік индексі (PI) инвестициялық шығындар өлшеміне 

келтірілген әсерлердің сомасына қатынасын көрсетеді. 
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Көрініп тұрғандай, егер  РI> 1болса, жобаны қабылдау керек, 

РI< 1 болса, жобадан бас тарту керек,  

РI = 1 болса, жоба табысты да емес, шығынды да емес. PI көрсеткішінің 

көрсеткіш логикасы мынадай: ол шығын бірлігіне келетін пайданы 

сипаттайды. Рентабельділік индексі таза келтірілген әсермен салыстырғанда 

қатысты көрсеткіш болып табылады. 

Инвестиция пайдасының ішкі нормасы (IRR) жобадағы дисконтталған 

пайда инвестициялық шығынға тең болғандағы дисконт нормасын көрсетеді: 

IRR = Е, NPV = 0 болған кезде. Пайданың ішкі нормасы иесі үшін  

инвестицияланатын қаражатының қандай да бір  шығынсыз болатын 

дисконттың жарамды мөлшерлемесін анықтайды. Оның мағынасын келесі 

теңдеуден аламыз:  
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IRR дисконт нормасы мәнімен (берілген Е ден артық) итерация (артық 

кету) әдісімен анықталады, PV I0  мәнімен жуықтап теңесететіндей, кейін 

талап етілген салынған капиталдың пайда нормасы бар инвестормен теңеседі.  

Егер IRR инвестор талап еткен капиталдың пайда нормасына тең немесе 

артық болса, онда берілген жобадағы инвестициялар ақталады, керісінше 

жағдайда берілген жобадағы инвестициялар тиімсіз. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Уақыт факторы есептелетін жобаны бағалау үшін қолданылатын 

негізгі көрсеткіштерді атаңыз.  

2) Экономикалық анализ жүргізген кездегі нәтижелерді және 

шығындарды дисконттау қандай мақсатта жүргізіледі? 

3) Дисконттау коэффициенті дегеніміз не? 
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10 Дәріс №10. Инвестициялық жобаның бизнес-жоспары 

 

Дәрістің мақсаты: бизнес-жоспарлаудың мәнін анықтау және бизнес-

жоспардың құрылымын оқу.  

  

Дәрістің мазмұны: 

1) Инвестициялық жобалаудағы бизнес-жоспар түсінігі және мағынасы. 

2) Инвестициялық жобадағы бизнес-жоспардың типтік құрылымы. 

 

10.1 Инвестициялық жобалаудағы бизнес-жоспар түсінігі және 

мағынасы 

 

Бизнес-жоспар (БЖ) – бұл өндірістік, тұрмыстық және қаржылық 

қызмет ұйымдарын және перспективті бағалауынан, фирманың өзіндік 

экономикалық қызығушылығы және серіктестердің, инвесторлардың, 

тұтынушылардың, ортадағы адамдардың және басқа да инвестициялық жобаға 

қатысушылардың қызығушылықтарының балансы негізінде бірлестіктің 

шарттарынан және формаларынан  тұратын іскерлік ұсыныстар мен 

жобаларды жалпы қабылданған әлемдік шаруашылық практикада  көрсету 

формасы. 

Бизнес-жоспар тиімді басқару және бизнесті жоспарлау мақсатында 

құрылады және қызметінің тиімділігін анықтайтын жобаны басқару 

құралдарының негізгісі болып табылады.  

Бизнес-жоспар ішкі және сыртқы мақсаттар үшін құрылады. Бизнес-

жоспар құрылатын сыртқы мақсаттар – қосымша инвестиция және кіріс 

қаражаттарын, фирманың мүмкіндіктерін демонстрациялау және инвесторлар 

мен банктер тарапынан назар аударту, оларды инвестициялық жобаның 

тиімділігін жеткілікті дәрежеде екеніне және компания менеджментінің 

жоғары дәрежеде екеніне сендірудің қажеттілігінің түсіндірмесі.  

Әр инвестор ұсынылған инвестициялық жобаны инвестициялаудың 

пайдасын бағалауды, сонымен қатар жобадан қайтару мүмкіндігі және 

салымның тәуекелділігін қалайды. Ол үшін ең жақсы әдіс инвестициялық 

жобаның бизнес жоспарын зерттеу және сараптау болып табылады.  

Осылайша, бизнес жоспар бұл инвестициялық жобаның есім хаты 

болып табылады. Ол инвесторға берілген инвестициялық жобаға қаржы құюға 

болатын болмайтынын және тәуекелге қаншалықты баруға болатынын, оның 

қандай жағдайда тиімді болатынын және инвестициялық жобаны жасаушылар 

дайындаған істер сенімділігі сияқты сұрақтарға жауап береді. 

Банк кредитін алудың міндетті шарты болып банкке жеткізілетін дұрыс 

жасалған инвестициялық жобаның бизнес жоспары табылады. Егер қарыз 

алушыда ол жоқ болса, бұл компания әкімшілігінің төмен профессионалды 

деңгейін көрсетеді және банк кредитін алу мүмкін емес. 
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Компания үшін ең маңызды болып бизнес жоспар құрылатын ішкі 

мақсаттар болып табылады. Ішкі мақсаттар  басқарушы тұлғаның білімін 

тексеру, олардың нарықтық ортадағы түсінігі және нарықтағы 

компаниялардың нақты жағдайы. Инвестордың стратегиялық мақсаттардың, 

сипаттамасының, бәсекелестік ортасының, инвестициялық жобаның нақты 

әлсіз және күшті жақтарының, оның берілген жағдайдағы мүмкін болатын 

тиімділігінің компаниядағы инвестордың және әкімшіліктің түсінігі 

жетістіктері үшін өте маңызды.  

Осылайша, бизнес жоспар құра отырып, компанияны тиімді етуге және 

басқаруға болады, сонымен қатар жоғары нақтылықпен болашақ жағдайды 

болжауға болады. 

Бизнес жоспарлау екі қызығушылық танытатын жақ: салымының 

тиімділігін бағалағысы келетін инвестор және кеңесші немесе компания өкілі 

ретіндегі орындаушылар қатыса алатын қаржы бизнес жоспар жазу процесін 

көрсетеді. 

Ең бірінші, бизнес жоспарлау инвесторға керек, оның компаниясының 

тағдыры бағынышты болғандықтан, дәл осы себеппен бизнес жоспарлау 

инвестордың ортадағы қатысуынсыз болмау керек. 

Бизнес жоспарлаудың кәсіпкерге беретін негізгі артықшылықтары: 

- дұрыстап ойлануға және өз ойларын ресмилендіруге, есептеу жолымен 

олардың өмірге бейімділігін тексеруге мүмкіндік береді; 

- ойды тексерудің қағаз (виртуалды) нұсқасы кәсіпкерді көптеген 

қателіктерден және керексіз шығындардан сақтайды, уақыт пен ақшаны 

үнемдейді; 

- кәсіпкерге компания жұмысының механизмін анағұрлым дұрыстап 

түсінуге мүмкіндік береді.  

Бизнес жоспар тек негізгі ақпараттан ғана тұруы тиіс, бірақ кез келген 

қосымша ақпарат мүмкін болатын кейінгі қарауға дайын тұруы тиіс. 

Инвестициялық жобаның бизнес жоспары қол жетімді дерек көздерінен 

алынған және құжаттарға, зерттеулер нәтижелеріне, ақпарат көздеріне, 

эксперт қорытындыларына сілтемелер нақты ақпарат негізінде құрылуы тиіс. 

Инвестициялық жобада қатысу тәуекелі туралы сенімді ақпарат келтірілуі 

тиіс, одан сараптама жасалады және оның кішірейтілуінің мүмкін нұсқалары 

қаралады. 

Инвестициялық жобаның бизнес жоспарының құрылымы заң 

шығарушы органдармен регламенттелмеген, сол себепті әр фирма бизнес 

сипатынан, бизнес жоспар құрудың негізгі мақсатынан және оларға 

қойылатын талаптардан бағынышты болатын бизнес жоспардың өзіндік 

нұсқасын және құрылымын дайындайды. 
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10.2 Инвестициялық жобаның бизнес жоспарының типтік 

құрылымы 

  

Бизнес жоспарды құрудың типтік әдістемесі ЮНИДО, МББР, 

ЕБРРлармен құрылған. Негізгі принциптерді есептей отырып, әлемдік 

практикада бизнес жоспарды дайындау негізінде жатқан отандық әдістеме 

қатары дайындалады. 

Инвестициялық жобаның бизнес жоспары келесідей негізгі бөлімдерге 

бөлінеді: 

1) Титулдық бет компания аты, оның заңды және нақты мекен жайы, 

телефоны, e-mail және сайт мекен жайы (егер бар болса), компания иелерінің 

атаулары және толық реквизиттері, жоба мазмұны, жобаны дайындаушылар 

туралы ақпарат және оны құру уақыты өте қысқа (бір сөйлеммен) 

атауларынан тұрады. 

2) Жоба түйндемесі – негізгі жағдайды, мазмұнын, жобадан «сығуды», 

оның негізгі қорытындысын көрсетеді. Резюме мақсаты инвесторды 

қызықтыру және оны бизнес жоспар мазмұнымен танысуға мәжбүр ету. 

Резюме көлемі әдетте терминология қолданбай және жай сөйлемдерден 

тұратын қарапайым сөзбен құрылуы тиіс 2-3 мәтін бетінен тұрады. Ол 

инвесторға берілген инвестициялық жобаның салымдарының пайдалылығын 

перспектикалылығын көрсетуі тиіс. 

3) Компания сипаттамасы – берілген инвестициялық жоба ұсынатын 

компания туралы ақпараттан, оның толық реквизиттерінен, мекемелер туралы 

ақпараттан және олардың реквизиттерінен, компания мақсатынан, басшылық 

туралы мәліметтен, компания тарихынан, жетістіктерінен, 

ұйымдастырушылық құрылымынан, негізгі өнімдерден және нарықтағы 

компанияның орнынан тұрады. 

4) Өнімнің немесе қызмет көрсетудің сипаттамасы өнім және қызмет 

көрсету туралы, оның негізгі сипаттамалары, негізгі тұтынушылар, тауардың 

тұтынушылық қасиеттері, аналогтың бар болу ерекшеліктері, патенттер және 

лицензиялар туралы ақпаратты қамтиды. 

5) Маркетингтік талдау (анализ) тауар нарығындағы бар ақпаратты, 

бәсекелестер өнімдері, сипаттамалар салыстыруларын және бәсекелестер 

тауарларының және ұсынылатын өнімнің тұтынушылық қасиеттерін, 

бәсекелестер атаулары және олардың реквизиттері, бәсекелестер бағалары 

және тауар алға басуының стратегиясы туралы ақпаратты қамтиды. 

6) Маркетингті анализ бизнес жоспар жазудағы ең бірінші және 

маңызды кезең. Маркетингті анализде маңызды бөлім болып өнімнің 

нарықтағы көлемін анықтау, бәсекелестер нарығының үлестері, сатып алу 

жөніндегі шешім қабылдауға сатып алушылардың мотивациясын анықтау. 

Берілген бөлімнің негізгі міндеті болып нарық қанша және қандай 

тауарды талап етеді, қандай бағада және неге дәл оны тұтынушылар сатып 

алуға дайын екені сияқты сұрақтарға жауап беру болып табылады. Бұл 
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бөлімде сонымен қатар жағдай анализі және сектор дамуының тенденциясы, 

орташа пайдалылық және сектор кәсіпорын өндірісінің көлемі, бәсекелестік 

дамуының дәрежесі және оған енген кедергілер келтірілуі тиіс. 

7) Тауарды жылжыту стратегиясы мұнда негізгі болып нарықтық 

тауарларды анықтау, яғни дәл қандай және қандай тұтынушылардың 

категориялары үшін тауар арналғаны, олар орналасқан, дәл қандай әдістермен 

және тұрмыс арнасымен тауар немесе қызмет көрсетуді іске асыру есептік 

және сапалық тұтынушылар анализі арқылы анықталады. Тауар немесе 

қызмет көрсетуді жарнамалау стратегиясы, маркетингке кететін шығындар, 

баға білімі, сатып алушылармен жұмыс кезіндегі саясат туралы ақпарат 

келтіріледі. Бұл бизнес жоспардың бөлімі оның ең әлсіз жері болып табылады. 

Бөлімде материалға қажеттіліктерді және өнім өндірілетін шикізатқа 

есептеулер, оларды сатып алуға кететін шығындар, жеткізушілер анализі, 

қызмет көрсетуге және құрал жабдықтардың жоспарлық жөндеулеріне кететін 

шығындар келтіріледі. Егерде өндірістің ерекшелігі соны талап етсе, лицензия 

алу мақсатында және басқа да рұқсаттамалар, еңбек қауіпсіздігі техникасы 

талаптары үшін керекті ақпарат келтіріледі. Жеткізушілерде сонымен қатар 

олардың орналасу орны туралы ақпарат келтіріледі, оларға қысқаша 

сипаттама беріледі және реквизиттер келтіріледі. 

8) Тұлға бойынша жоспар – бұл бөлімде тұтынушы қажеттіліктері 

туралы ақпарат келтіріледі, оның саны және квалификациясы, әр 

жұмысшының позициясы туралы еңбек нарығының анализі, тұлғаның 

еңбегіне төлеміне шығындарды, оның әлеуметтік қамтамасыз етілуі, 

ынталандыру және оқыту әдістерін есептеу келтіріледі. 

9) Ұйымдастыру құрылымы және басқару компанияны басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымы, компания бөлімшелерінің есептік және 

сапалық құрамы, оның квалификациясына талаптар, еңбек төлеміне 

шығындардың есептелуі, әлеуметтік қауіпсіздік және басқарушы тұлғаның 

еңбегін ынталандыру схемасынан тұрады. 

Қайта ұйымдастыру жағдайында немесе қайтадан құрылатын 

компанияның компания меншігінің формасы, оның негізгі немесе күтілетін 

акционерлері, олардың реквизиттері, компания капиталының үлестері, 

басқару принципы және шешім қабылдау процесі туралы ақпарат беріледі. 

10)  Қаржылық жоспар – практикалық көзқарасқа сәйкес бизнес 

жоспардың ең қызықты бөлігі, ол инвестициялық жобаға қандай қаржылық 

ресурс талап етілетінін және қандай уақыт кезеңінде, сонымен қатар шыққан 

берілімі және маркетингтік зерттеулер шешімінің сенімділігіндегі жоба 

қайтарымын көрсетеді. 

Қаржылық жоспарда компанияның барлық ақша ағыны шығындар, іске 

асыру ақшасы, салық және пайда келтіріледі немесе есептеледі. 

11) Жобаның тәуекел анализі – бұл бөлімде жобаның мүмкін 

тәуекелділігі және оның сипаттамасы сипатталады, сонымен қатар олардың 

кішірейтілу стратегиясы келтіріледі. 
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12) Бизнес жоспарға қосымша – бұл бизнес жоспар негізінде құрылатын 

құжаттар: маркетингтік зерттеулердің мәліметтері, өнімдердің ерекшеліктері 

және нақты сипаттамалары, бәсекелестердің және олардың өнімдерінің 

айқындалған сипаттамалары, жарнама материалдарының көшірмелері, прайс 

қағаздар, каталогтар, сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған 

хаттар, келісім шарттар, жоба басшылығының және компания бөлімшелерінің 

резюмесі, эксперттер және басқа да құжаттар. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Бизнес жоспар қандай мақсатта жасалады? 

2) Бизнес жоспардың түйіндемесі нені сипаттайды? 

3) Не үшін бизнес жоспардың маңызды бөлімі қаржылық болып 

табылады? 

 

11 Дәріс № 11. Қазақстанның және энерго компаниялардың салық 

жүйесі 

 

Дәрістің мақсаты: ҚР салықтық заңнамасы бойынша білімді игеру. 

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Салық жүйесін құрудың негізгі принциптері.  

2) Салық түрлері, салық элементтері. Салықтардың жіктелуі.  

 

11.1 Салық жүйесін құрудың негізгі принциптері 

 

Қазақстан Республикасында салық төлеу міндеті - бұл азаматтардың 

конституцялық міндеті. Қазақстан Республикасының Конституциясы тек қана 

салықты ғана емес, сонымен қатар басқа да төлемдерді төлеу міндеттері 

туралы айтады. 

Салықтар - мемлекеттік заңмен бекітілген біржақты тәртіпте бюджетке 

міндетті қайтарымсыз және орны толмайтын және тұрақты сипаттағы белгілі 

бір мөлшерде, белгілі бір уақытта төленетін ақша төлемі, мемлекеттік 

мәжбүрлеу шараларымен қамтамасыз етіледі. 

Жинақ - бұл салық төлеушіге көрсеткен қызметі үшін мемлекеттің 

төлемі болып табылатын әрқашан мақсатқа бағытталған төлем.  

Баж - заңды және физикалық тұлғалардың арнайы заңды күші бар 

қызмет органдарымен іске асырылатын және заңды күші бар құжаттар шығару 

үшін алынатын  ақша жинағы. 

Салықтар қоғамда мемлекет құрылғаннан бастап экономикалық 

қатынастардың қажетті байланысы болып табылады. Мемлекеттік 

құрылғылардың формаларының дамуы және өзгеруі әрқашан салық жүйесінің 

түрленуі болады. 
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ҚР Салық кодексіне сәйкес, салық - бұл бір жақты тәртіпте заңды 

мемлекетпен бекітілген, қайтарымсыз және орны толмайтын сипаттағы белгілі 

бір мөлшерде бюджетке міндетті ақша төлемі. 

Мемлекет қызметіндегі және қоғам өміріндегі салық рөлі салық саясаты 

және салық механизмі арқылы көрінеді. 

Салық саясаты - қаржы саясатының құрамдас бөлігі. Құқықтық 

нормалар мен мемлекет және салықтың ұйымдармен және физикалық 

тұлғалармен қатынастары сферасындағы жергілікті өзін өзі басқару органдары 

қабылдаған және іске асыратын тұрақты сипаттағы ұйымдастырушылық 

экономикалық шаралардың жүйесін көрсетеді. 

Салық механизмі заңды түрде Салық кодексінде бекітіледі. Мемлекеттің 

экономикалық саясатына бағына отырып салық түсімдерінің рөлі мен мәні 

өзгереді, механизм өзгереді, олардың жаңаруы және іске асуы болады. 

Салықтың маңызды функциясы барлық мемлекетке тән фискальды 

функция болып табылады. Фискальды функция көмегімен мемлекеттік ақша 

қоры құралады және мемлекетті функцияландыруға материалды шарттар 

жасалады. Дәл салықтың фискалды функциясы салықтарға өзінің қоғамдағы 

міндеттерін іске асыруға мемлекет өмір сүре алмайтын белгілі бір соманы 

мобилизациялауға мүмкіндік береді. 

Салықтың келесі функциясы болып тұрақтандырушы функция 

табылады. Мемлекеттің қаржылық экономикалық әдістері қызметтерін керекті 

жаққа бағыттау мақсатында адамдардың, кәсіпкерлердің қызығушылығына 

әсер етеді. Нарық шарттарында басқарудың әкімшілік әдістері минимумға 

теңеседі және материалды қызығушылықпен бірге экономикалық мәжбүрлеу 

жүйесі қалады. 

Тұрақтандырушы функция. Салық төлеу өзгеріп кетпей, өндірісті 

тұрақтандыру қажет. Салық төлемі, жеңілдік, айыппұлды маневрлеп, салық 

төлеу шарттарын өзгерте отырып, бір салықты енгізіп және келесісінен бас 

тарта отырып, мемлекет белгілі бір саланың жедел дамуына жағдай жасайды. 

Салық көлемін өзгерте отырып, мемлекет қаржылық ағын және тауар 

ағынының бөлек элементтері үшін қосымша стимулдар құрайды. 

Қайта бөлінген функция салықтар арқылы бюджетке жалпы мемлекеттік 

мәселелрдің шешуге, мақсатты бағдарламаларды қаржыландыруға және т.б. 

бағытталған қаражат жинақталады. Мемлекет қаражаттарды инвестицияға, 

күрделі салымдарға және шығындардың ұзақ өтелім мерзімді қор салаларына, 

өндіріші салаларға, әлеуметтік мұқтаждықтарға бағыттайды.  

Бақылау функциясы арқасында салық механизмінің тиімділігі 

бағаланады, қаржы ресурстарының қозғалысын бақылау қамтамасыз етіледі, 

салық политикасына өзгерістер енгізу керектігі анықталады. 

Әлеуметтік функция мәні сол немесе басқа тауарлар және қызмет 

көрсетулерге әртүрлі жолмен салық салу кезінде байқалады. Мысалы, 

мемлекеттің арақ-шарап және темекі өнімдеріне жоғары акциздік салық 

енгізуі және әлеуметтік мәдени сала мекемелеріне жеңілдік ұсынуы 
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біріншісінің жоғары салықтарды төлеуге қабілетті, ал екіншісінің қабілетті 

емес екендігін емес, керісінше мемлекеттің қоғамдағы мәдени білімді әлеуетті 

арттыруға, оның адамгершілік денсаулығын нығайтуға талпынуында болып 

саналады. 

 

11.2 Салық түрлері, салық элементтері. Салықтың жіктелуі  

 

Салық жүйесі мемлекетте алынатын салық турлерінің, сонымен қатар 

олардың салық қызметі органдарының формалары және әдістері жиынтығын 

құрайды. Салық жүйесі сәйкес келетін нақты құру әдістері және салық  төлеу 

бекітілетін заңды мемлекеттің актілерінде негізделеді, яғни нақты салық 

элементтерін анықтайды, оларға жатады: 

а) салық объектісі – бұл есептік өлшемді, салық іріктеуге негіз болып 

табылатын меншік немесе пайда; 

ә) салық субъектісі – салық төлеуші, яғни заңды түрде салық төлеуі тиіс 

физикалық немесе заңды тұлға;  

б) салық көзі, яғни салықтан түскен пайда;  

в) салық мөлшерлемесі – салық объектісінің бірлігінен салықты шегеру 

өлшемі; 

г) мөлшерлеме не тұрақты мөлшерлеме немесе пайыз түрінде 

анықталып, салық үлестемесі (квота) деп аталады; 

ғ) салық жеңілдігі – салық төлеушінің салықтан толық немесе бөліктік 

босатылуы; 

д) салықты төлеу мерзімі — салық төлеуге тиіс және заңнамада 

келісілетін уақыт, оны бұзғаны үшін салық төлеушінің кінәсына тәуелсіз 

түрде мерзімі өткен уақытына байланысты төлем алынады; 

ж) салықты іріктеу және төлеу тәртібі; айыппұлдар және басқа да салық 

төлемегені үшін қолданылатын санкциялар.  

и) салық салу ауқымы – салықты өлшеу негізінің бірлігі; кәсіпшілік 

салықта  кәсіпорын айналымы немесе оның пайдасы немесе күрделі салым 

(капитал), не жұмысшылар мен станоктар саны, не болмаса бөлмелер, не оның 

төлемақысы  және т.б. ауқым (масштаб) болуы мүмкін;  

к) салық салу бірлігі – нысанның (объектінің) (табыс салығы бойынша – 

елдің ақша бірлігі (теңге), жер салығы бойынша – гектар, акр және т.б.) өлшем 

бірлігі. 

Салық тәжірибесінде 3 салық салу әдісі бар. 

Бірінші кадастрлік кадастр қолдануды ұсынады. Кадастр бұл ішкі 

белгілері бойынша жіктелетін типтік объектілердің (жер, пайда) тізімін 

құрайтын, жасалу объектісінің орташа пайдалылығын бекітетін реестр 

Екінші әдісте салық субъектісіне (пайда көзінен) төленетін пайда сол 

заңды тұлғаның бухгалтериясынан ұсталынады. Осындай жолмен салық 

жалақыдан төленіп отырады. Салық мердігер арқылы салық төлеушіні салық 
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төлеуден жалтармауға мүмкіндікті төмендететін субъекттің пайдасын алуға 

жинақтаушы арқылы ұсталып отырады 

Үшінші әдіс декларацияның салық органдарына салық төлеушіні беру 

арқылы, яғни олардың алатын табыстары туралы заңды түрде арыз  

қарастырады. 

Салық төлеушілердің ортақ саны заңды тұлғалардың(кәсіпорындардың, 

ұйымдардың) санымен және салық органдарында кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын тұлға ретінде тіркелген азаматтардың санымен, сонымен қатар 

жалақы алу орнына байланысты пайда салығын төлеуші азаматтар санымен 

анықталады. 

Тура салықтар салық субъектілерінсіз (пайда салығы, меншікке салық) 

және тура пропорционалды төлемге қабілетті төленеді. Ондай салықтар 

мысалына табыс салығынан басқа меншікке салық болады. 

Қосымша салықтар бұл белгілі бір тауарлар мен қызмет көрсетулерге 

салынатын салықтар. Қосымша салық салық төлеуші субъект салық төлеуді 

оның нақты төлеушісі болып табылатын (салық тасушы) басқа тұлғаға 

ауыстыратын салық. Ондай салықтардың мысалы ретінде қосымша құн 

салығы (ҚҚН), акциздер және кедендік бажды алуға болады. 

Ақша формасы, жоғарыда айтылғандай, салық төлеуші формаға ие 

болушы болып табылады. 

Алайда өткен шақтағы сияқты, осы шақта да натуралды салықтар 

белгілі. Сонымен, ҚР Салық кодексі недроқолданушылармен өндірілетін 

өнімнің недроқолдану келісімімен анықталатын өлшемдегі салықты төлеудің 

натуралды формасын көрсетеді. 

Ортақ мағыналы салықтар сәйкес келетін деңгейдің бюджетіне 

сәйкесінше аумақтағы ортақ ақша қоры ретінде есептелінеді және бюджетті 

орындауда нақты бір шараға байламсыз қолданылады. 

Мақсатты салықтар әдетте ішкі бюджеттік мақсатты қорға есептелінеді 

немесе бюджетте бөлек жолға бөлінеді.  

Салық жүйесі мемлекетке төленетін салық түрлерінің жиынтығын, 

сонымен қатар оларды салық қызмет органдарының құрылуының формалары 

мен әдістерін көрсетеді. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Салық салудың маңыздылығын анықтаңыз. 

2) Салық функциясы дегеніміз не? 

3) Тура және қосымша салықтарға не жатады?  
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12 Дәріс №12. Энергошаруашылықты басқарудың 

ұйымдастырушылық құрылымы және схемасы  

 

Дәрістің мақсаты: өнеркәсіптік кәсіпорынның энергетикасындағы және 

энергошаруашылығындағы ұйымдастыру құрылымдарының негізгі түрлерін 

оқып-үйрену.  

Дәрістің мазмұны: 

1) Ұйымдастыру құрылымының негізгі түсініктері.  

2) Ұйымдастыру құрылымының түрлері.  

3) Кәсіпорынның энергобасқаруын ұйымдастыру және басқару. 

 

12.1 Ұйымдастыру құрылымының негізгі түсініктері  

 

Ұйым алдарына қандай да бір мақсат қойған; бір командада, топта 

жұмыс істейтін, белгілі бір білімді және техникалық қабылдауларды 

қолданатын, бір және толық организм ретінде шығатын тұлғалардан тұрады. 

Менеджмент адамдардың араласуы арқылы сол немесе басқа ұйым 

шеңберінде әртүрлі техникалық қабылдауларды қолдана отырып, қойылған 

міндеттерді орындау бағытында өз функцияларын іске асырады. 

Ұйымдастыру процесі бұл кәсіпорынның ұйымдасу құрылымын құру 

процесі. 

Ұйымдастыру құрылымы арнайы оның шеңберінде жұмыс істейтін 

адамдар алдарына қойған мақсаттарына өте тиімді түрде жете алуы үшін 

жасалған бұл толық жүйе. 

Ұйым деп сонымен қатар өзі бір ғана толық организмді көрсететін 

өндірістік бірлік ретіндегі жеке фирманы айтады. 

Өндіріс орнын басқарудың ұйымдастырушы құрылымында араларында 

билікті пайдалануды, командалар және ақпарат ағынын іске асыру жөнінде 

белгілі бір қатынас орнатылатын құрамы, бағынушылығы, ішінара әрекет 

және жұмысты бөлімшелерге және басқару органдарына бөлу түсіндіріледі. 

Өндіріс орнын басқарудың ұйымдастырушы құрылымы сол өндіріс 

орнының құрылымына адекватты және басқарылатын объектіні 

функционалды тағайындауға және масштабына сәйкес келеді. 

Басқаруды ұйымдастыру құрылымы қанағаттандыруы тиіс маңызды 

талаптарға келесілер жатады: 

1) Оптималдылық (тиімділік). Егер барлық деңгейлерде басқару 

буындары ең аз саны кезінде басқару буындары мен сатылары арасында 

оңтайлы байланыстар орнатылса, онда басқару құрылымы оптималды не 

тиімді деп аталады.  

2) Оперативтілік. Берілген талаптың мәні басқару жүйесіндегі шешім 

қабылданғаннан оның орындалғанына дейінгі уақыт аралығында қабылданған  
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шешімді іске асыруды керексіз ететін қайтымсыз теріс өзгерістер болмауы 

тиіс.  

3) Сенімділік. Басқару аппаратының құрылымы ақпарат таратудың 

сенімділігіне кепіл беруі, басқарушы командалардың және басқа да 

таратылатын ақпараттың бұрмалауына жол бермеуі, басқару жүйесіндегі 

байланыстың үзіліссіздігін қамтамасыз етуі тиіс.  

4) Үнемділік. Міндеті басқарудан керекті әсер минималды шығында 

басқарушы аппаратқа жетуі тиісті. Оның көрсеткіші болып ресурс 

шығындары мен пайдалы нәтиже қатынасы болып табылады. 

5) Өтімділік. Ішкі ортаның өзгерісіне байланысты өзгеру қасиеті. 

6)  Басқару құрылымының тұрақтылығы. Оның негізгі қасиеттерінің 

әртүрлі ішкі әсерлерде өзгерместігі, басқару жүйесінің және оның элементтер 

жүйесін функциялау тұтастығы. 

Басқару құрылымын дайындау кезінде ұйымдастыру байланыс 

ерекшелігін зерттеу маңызды және оның базасында басқарудың рационалды 

ұйымдастыру құрылымын құру жөнінде ұсынымдар шығарылады. 

 

12.2 Ұйымдастыру құрылымының түрлері  

 

Басқару құрылымын жобалауда сақтау керек ең негізгі ереже, басқару 

дәрежесіндегі ең аз санды тудыру және командалардың қысқа тізбегін құру. 

Ұйымдастыру құрылымының қызмет көрсету сферасындағы 

кәсіпорындарға тән келесідей типтерін ажыратады: сызықтық, функционалды, 

сызықты функционалды. 

Сызықты ұйымдастыру құрылымы жоғарыда тұрған инстанция ғана ие 

бола алатын, босатылуын кімге беру құқығын өзі шешетін тапсырмалар бөлу 

принципіне негізделеді. Бұл принципті сақтауды басқару бірлігі қамтамасыз 

етуі тиіс. Бұндай ұйымдастыру құрылымы басқару аппаратын құру 

нәтижесінде қол астындағы органдар иерархиялық саты түрінде құрылады, 

яғни әрбір бағынушы бір басшыға ие болады, ал басшы бірнеше бағынушыға 

ие болады. Екі басшы бір бірімен сырттай байланыса алмайды, олар бұны 

жақын жоғары тұрған инстанция арқылы жасауы тиіс. Бұндай құрылымды бір 

сызықты деп атайды. 

Функционалды ұйымдастыру құрылымы басқарудың барлық 

деңгейлеріндегі белгілі бір функцияларды орындау үшін бөлімшелер құруға 

негізделген. Ондай функцияларға зерттеулер, өндіріс, тұрмыс, маркетинг және 

т.б. жатады. Мұнда директивті басшылықтың көмегі арқылы басқарудың 

иерархиялық төменгі бөлімдері әртүрлі жоғары басқару бөлімдерімен 

қосылуы мүмкін. Тапсырмаларды, нұсқауларды және хабарларды беру 

қойылған міндет түріне байланысты іске асырылады. 

Өндірістік басқарудың функционалды құрылымы шешімді оперативті 

қабылдауды талап етпейтін, үнемі қайталанатын рутинді тапсырмаларды 

орындауға негізделген. Функционалды қызметтер әдетте оларға берілген 
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қызметтердің әр түрінің міндеттерге бағынып орындайтын  жоғары 

квалификациялы мамандардың құрамында орындалады.  

Функционалды сызықты құрылым сызықты құрылымның белгілі бір 

функцияны бөлу жүйесінің комбинациясын көрсетеді. Сызықты басқару 

кезінде сызықтық менеджерге басқарудың жеке функцияларын орындауда 

көмектесетін арнайы бөлімшелер құрылады.  

Бұл штабтар мүмкін: 

- басқарудың орталық деңгейлерімен шектелуге; 

- басқарудың бірнеше деңгейлерінде болуға; 

- басқарудың барлық деңгейлерінде штабты иерархияны құруға. 

Иерархияның бірнеше деңгейлеріндегі штабтар консультация беруге 

және шешім дайындауға қатысуға тиіс, бірақ олар шешім қабылдау және 

төменгі тұрған бөлімше басшылығының немесе орындаушыларының 

құқықтарына ие болмайды. 

Фирма ірілеу және басқару құрылымы қиындау болған сайын, 

функционалдық қызмет координациялары мәселесі немесе жоғары білімді 

мамандары бар ірі мамандандырылған бөлімшелердің құрылуы қиындай 

түседі. Сызықты функционалды құрылымның артықшылықтары мен 

кемшіліктері ретінде атап көрсетуге болады: 

Сызықты функционалды құрылымның мысалы ретінде типтік 

кәсіпорынның энергетикалық шаруашылығын басқару жүйесінің 

ұйымдастырушылық құрылымын алуға болады. 

Қаралған ұйымдастыру құрылымы негізгі болып табылады және нақты 

басқару объектісіне қатысты анықталуы мүмкін. Басқа да ұйымдастыру 

құрылымдары бар. 

Электростанцияның ұйымдастыру өндірістік құрылымы деп біріншілік 

өндірістік және басқарушылық станция бөлімшелері, олардың өзара 

байланысы және өзара әрекетінің құрамы аталады. 

Ұйымдастыру өндірістік құрылымның типінен бөлек әрбір 

электростанцияда әкімшілік шаруашылық, өндірістік техникалық және 

оперативті диспетчерлік басқару орындары бар. 

 

12.3 Кәсіпорынды энергошаруашылық басқару және ұйымдастыру  

 

Энергошаруашылық ұйымдастыру қатынасында жалпызауыттық 

(генерациялайтын және түрлендіретін орнатпалар, жалпызауыттық 

энергетикалық желілер, орнына келтіретін желілер және зауыт басқарудың 

энергоқабылдағыштар, зауыттық қоймалар және басқа да жалпызауыттық 

ғимараттар) және цехтық (зауыттың өндірістік цехының 

энергоқабылдағыштары, цехішілік орнына келтіретін желілер, цехтық 

түрлендіргіш орнатпалар, цехтың жылыту және желдету құрылғылары)  

Энергошаруашылықтағы өндірістік процесс өндіріс, тарату, бөлу және 

тұтыну кезеңдерінен тұрады. Тұтынатын, түрлендіретін және 
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генерациялайтын орнатпалар энерго төмендететін жүйенің өндірістік 

тораптармен (аудан, кәсіпорынның мекен жайы) байланысқан, сонымен қатар 

желілер мен орнына келтіретін құрылғылармен байланысқан және 

кәсіпорынның энерго төмендету жүйесін құрайды. Өз кезегінде, бұл жүйенің 

бүкіл элементтері оны функциялау процесінде энергоағынның бірлігімен 

байланысқан. 

 Кәсіпорынның энергошаруашылықтағы жекелеген өндірістік 

процестердің құрамы және сипаты оның өндірістік құрылымымен 

анықталады. 

Кәсіпорындағы энергошаруашылықты басқаруды негізгі энергетик 

жүргізеді. Бас энергетик ешкімнің араласуынсыз функционалды бюро, топ 

және зертхана, және энергоцехтардан тұратын бас энергетиктің бөлімін (БЭБ) 

басқарады; кәсіпорындағы цехті энергетиктердің қызметтерін техникалық 

және методикалық басқару, энергоқұрылғылардың, энергоустановкалардың 

және кәсіпорындағы энергоресурстарды қолданудың эксплуатациясын 

бақылау. 

 Бас энергетиктің қызметі құрамына кіреді: кәсіпорынның 

энергетикалық цехы (энергетикалық құрылғыны эксплуатациялау деңгейі): 

қышқылды компрессорлы; газды; жылуэлектроцентральды (қазанды); бу ауа 

станциясы; су құрылғылары, электр желілері және электр станция асты; 

байланыс; бақылау өлшемді аспап және автоматика; электротехникалық 

зертхана; вентиляция зертханасы. 

Өндірістік кәсіпорындарды басқарудың жүйесі функционалды 

принципке ие болатын аралас тізбекке байланысты.  

Оның сипаттамасы басқару аппаратының қызметін құрайтын 

функцияны анықтап, оларды орындауды автономды органдар арасында 

орындауды анықтап көрсету болып табылады. Алайда кәсіпорындарды 

басқарудың бар жүйесін құрудың функционалды принципі сызықтық 

принциптің кейбір белгілерімен тығыз байланысты. Әдетте, әрбір жетекші сол 

мамандықтағы өзінен жоғары тұрған тұлғадан нұсқау алуы тиіс. 

Принциптердің бұндай комбинациясы нәтижесінде бар зауыт басқару 

және оның бөлек қызметтерінің деңгейінде кәсіпорындарды басқару жүйесі 

функционалды принциптерді өз иелігінде қолданады, ал зауыт басқару қарым 

қатынасында өндірістік бөлімшелермен сызықты принциптерді 

фунуционалдымен комбинациялау кезінде. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Энергетикалық шаруашылық нені білдіреді?  

2) Кәсіпорын энергетикасын басқарудың функцияларын атап көрсетіңіз. 

3) Басқарудың қандай жүйесін кәсіпорынның энергетикалық қызметінде 

қолданады? 
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13 Дәріс №13. ЖЭС негізгі құрылғыларының үнемділігінің 

көрсеткіштері. Агрегатты электростанциялар арасындағы күшті бөліп 

көрсету 

 

Дәрістің мақсаты: агрегаттардың шығындық сипаттамалары негізінде 

ЖЭС турбоагрегаттары арасында жүктемені бөлу әдістерін зерттеу.  

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Электростанцияның жұмыс режимдерін оңтайландыру. 

2) Агрегаттардың шығын сипаттамалары. 

3) Жылу электр станцияларының турбоагрегаттары арасында жүктемені 

оңтайлы бөлудің әдістері. 

4) КЭС-тегі жүктеменің экономикалық бөлінісі. 

 

13.1 Электростанцияның жұмыс режимдерін оңтайландыру 

 

Генерация көзінің өндірістік бағдарламасын жоспарлау үшін олардың 

рационалды жұмыс режимін анықтау қажет. Генерация көздеріне 

электростанциялар, блоктар, котло және турбоагрегаттар жатады. 

Құрылғының негізгі, орташа жұмыс режимі болып берілген уақыт кезеңінде 

күштің графигіне сәйкес (берілген режимге сәйкес) қуат пен энергия шығару 

(жылулық немесе электрлік) қамтамасыз етілетін қабылданған режим жатады. 

Энергетикалық өндірістің ерекшеліктерінің бірі ретінде өндіріс пен 

электроэнергия мен жылуды тұтыну арасындағы балансты қамтамасыз ету 

қажеттілігі болып табылады. Электростанцияның жұмыс режимі олардың 

жұмысының үнемділігінен шыға отырып, параллель бір зонада жұмыс 

істейтін  күшті бөліп көрсету нәтижесінде анықталады. Шыққан ақпарат 

сапасын жоспарлау кезінде қарастырылып отырған кезеңдегі сипаттамалар 

үшін графиктер қолданылады. 

Өндірістік бағдарламаны жоспарлаудың міндеттерін шешу үшін 

құрылғының оптималды жұмыс режиміне негізделу қажет. Оптималды деген 

ол параллельді жұмыс істейтін, талап етілген энергия көлемін шығаруға 

кететін энергоресурстардың минималды шығыны қамтамасыз етілетін 

генерация көздерінің арасындағы күштің жіктелуі деп түсіндіріледі. 

Энергоресурстар оптимизациясында міндет коюына байланысты жағармай, 

жылу, су ресурстары шығыны болуы мүмкін. Оптимизаця энергоресурстарға 

кететін шығындарды кішірейту мақсатында да өткізілуі мүмкін. 

Оптималды күшті анықтау үшін математикалық модельдеу әдістері 

қолданылады.  

Практикада өсімге қатысты теңдік шарты бір типті генерация көзі 

араларындағы күшті жіктеу кезінде ғана қамтамасыз етіледі. Сондықтан 

оптималды жіктеу генерация көздерін жүктеу кезінде қатысты өсімдердің өсуі 

ретінде жетеді. Күшті жіктеуді анықтау үшін сызықты емес Ei және Wi 
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тәуелділіктерді пайдаланған дұрыс. Бұл жағдайда математикалық 

бағдарламалау әдістері ішінен ең қиын математикалық аппаратты қолдануды 

қажет етеді. Бұл әдісті қолдану үшін, жылу қайтымының агрегат күшіне 

тәуелділігін орнататын агрегаттың энергетикалық сипаттамаларын қою қажет. 

 

13.2 Агрегаттардың энергетикалық сипаттамалары 

 

Энергетикалық сипаттама кіріс, шығыс параметрлері және шығын 

арасындағы тәуелділікті көрсетеді. Энергетикалық сипаттамалардың үш түрі 

болады: 

- абсолютті (тарайтын);  

- қатыстық; 

- дифференциалды. 

Қазандардың шығын энергетикалық сипаттамалары – жеткізілетін отын 

мен алынатын жылу арасындағы тәуелділіктер. Бұл сипаттамалар орнатылған 

режим және эксплуатацияның белгілі бір шарты үшін, яғни бу, тұтынатын су 

температурасы және отын түрі нормаға сәйкес келген кезде тұрғызылады.    

Егер эксплуатация кезінде шарттар әртүрлі болса, онда сәйкес келетін 

норма түзеткіштер қолданылады. Әртүрлі жылу күштері кезінде қазандарды 

тексеру нәтижесінде сипаттамаларды алады. 

Турбоагрегаттардың тарайтын энергетикалық сипаттамалары түзету 

жүйесінен тәуелді және дөңес қисық немесе сондай қисықтардың сәйкес 

түрлерін көрсетеді. Иілу бұрышының жүгі артқан сайын қиюшы азаяды. Бұл 

турбинаның өтетін жағына бу жіберетін дроссельді клапанның біртіндеп 

ашылуымен және дросселдеу шығынының төмендеуімен түсіндіріледі. 

Тәжірибелік сызықтық емес сипаттамаларды есептеулерді қолдану өте қиын. 

Сондықтан оларды тік сызықтымен алмастырады.  

Конденсацияланған турбоагрегаттар тек электроэнергиялар 

шығаратындықтан, олардың шығарылатын энергетикалық сипаттамалары 

мынадай түрде сипатталады: 

 

     Qч =Qб.ж+Qжүкт=q0+rтР,          (28) 

 

мұндағы Qб.ж – агрегаттың бос жүрісіне жылу шығарылуы, ГДж/ч;  

rт – турбоагрегаттың жылу шығынының өсуіне қатынасы, ГДж/(МВт·ч);  

Р – турбоагрегаттың ағымдағы электрлік қысымы, МВт.  

 

Мысалы, турбина үшін К-300-240 шығынды энергетикалық 

сипаттамасы, ГДж/ч, Qч = 158,8 + 7,68 Р түрінде болады. 

Жылулық турбиналарды есептеу кезінде минималды, максималды және 

көрсеткішті қысымдарды өлшемінен және бу іріктеу сәйкестігінен ескеру 

қажет, яғни Рmin, Рmах и Ркрi = f (Dп, Dт), Рmin турбоагрегат жылулық режимге 

сай беретін қысымның өлшемін анықтайды. Рmах – Рmin айырмашылығы 
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агрегатпен конденсациялы режимде берілетін қысымды құрайды. Белгілі бір 

параметрлері бар берілген жылулық қысым үшін турбоагрегаттың жылулық 

шығындарына қатысты өсімдердің сипаттамасы (дифференциалды 

сипаттамасы) сатылы графикті көрсетеді. Саты саны және оның өлшемдері 

минималды, максималды және көрсеткіштік қысым мәндерімен және бөлек 

қысым диапазоны үшін жылулық шығындарға қатысты өсімдерімен 

анықталады.  

 

13.3 Жылу электр станцияларының турбоагрегаттары арасында 

жүктемені оңтайлы бөлудің әдістері 

 

Егер электростанцияда біртипті турбоагрегаттар орнатылса, онда 

олардың арасындағы қысым теңдей анықталады. Бұл әрбір агрегатқа 

жеткілікті жоғары қысым беруге мүмкіндік береді. Егер агрегаттар әр типті 

және қуаты мен үнемділігіне байланысты жіктелсе, онда олардың арасындағы 

түгелдей машиналық залда жылулық шығынды кішірейту мақсатында 

электрлік қысымды оптималды бөліп көрсету керек болады. Қарапайым 

жағдайды қарастырайық. Турбиналық цехта әр типті екі агрегат орнатылған. 

Ол кезде екі негізгі нұсқа орын алады.   

I. ЖЭС қысымы әр екі агрегатпен түгелдей жабылуы мүмкін. Бірінші 

және екінші турбоагреттардың шығындық сипаттамалары: Q1=Qх.х1+rт1Р1; 

Q2=Qх.х2+rт2Р2; 

- егер Qх.х1 < Qх.х2 и rт1< rт2, онда ЖЭС тің кез келген қысымы № 1 

турбинамен жабылуы керек, өйткені ол отынның аз шығының қажет етеді;  

- егер Qх.х1 < Qх.х2, rт1 > rт2, 0 < Р <Pmах (9.12, сурет б): диапазоны Р < 

Рэк Qmin = Q1, демек, № 1 турбинаны жүктеу керек;  диапазоны Р > Рэк Qmin = 

Q2, демек, № 1 турбинаны жүктеп, № 2 турбинаны жүктеу керек;  

- Р =Рэк болғанда турбиналар тең үнемді. Егер келістірілген 

сипаттамалар номиналды қуат зонасында қиылыспаса, онда № 1 турбина 

барлық жүкті өзіне алуы керек.  

II. ЖЭС жүгі тек екі агрегаттың параллелді жұмысы кезінде жабылуы 

мүмкін. Бұл жағдайда кез келген бөліп көрсетуде жүктер жылу шығынының 

сомалық өлшемінде әрқашан жылу шығынының екі турбинаның бос жүрісінде 

тұрақты өлшемдері сапасында болып отырады 

ЖЭС жылуының минималды шығынын қамтамасыз ету үшін жалпы 

электрлік жүкті бөлек турбоагрегаттар арасынан әр турбинада жылу 

шығынының қатыстық өсімі әр уақыт моментінде тең болуы үшін бөліп 

көрсету керек: 

 

                               rт1=rт2=rт3=...=rтi=... =rтn,                                      (29) 

 

мұндағы rтi – әр турбинадағы жылу шығынының қатыстық өсімі, т у.т / 

ГДж. 
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Біздің мысалымызға байланысты, екі агрегат жұмыс істеген кезде, жүкті 

бөліп көрсетудің оптималды шарты: 

rт1 ≠ rт2  болғандықтан, ең бірінші кезекте ең аз қатыстық өсімі бар 

турбина шегіне дейін жүктеу тиімдірек: егер rт1<rт2 –  №1 турбинасын; егер 

rт2<rт1 –  №2 турбинасын. Яғни оптималды бөліп көрсету жылу шығынының 

қатыстық өсімінің артуы ретімен жүзеге асады: rт1<rт2<rтi. 

Жұмыс істеп тұрған турбоагрегаттардың белгілі бір құрамы үшін 

берілген жылулық жүктерге және эусплуатация шарттарына қатысты режимді 

карта жасалады. Машиналық залдың режимді картасы турбоагрегаттардың 

қатыстық өсімінің сипаттамалары(ҚӨС) негізінде жасалады және агрегаттар 

арасындағы ЖЭС сомалық жүктерді оптималды бөліп көрсету үшін 

қолданылады. Оны тұрғызу кезінде абсцисса осі бойынша графика 

агрегаттардың жалпы жүгі кері шегеріледі (яғни турбиндік цехтың), ал 

ордината осі бойынша бірге жұмыс істейтін қазандардың әр қайсысының 

жүгі: турбина No 1 rт1; r´т1; Q1 = Qх.х1 + rт1Р + (r´т1 -- rт1)(Р -- Ркр); турбина No 2 

rт1; r´т1; Q2 = Qх.х2 + rт2Р + (r´т2 -- rт2)(Р -- Ркр); rт1<rт2<r´т2<r´т1. 

Энергожүйенің диспетчері жүйедегі станциялар арасындағы жүкті 

оптималды бөліп көрсету нәтижесінде берілген станция үшін бір күндік 

график орнатады. Рi-ді біле отырып және режимді картаны қолдана отырып, 

агрегаттардың бір күн ішіндегі оптималды жұмыс режимін анықтаймыз 

(агрегаттар жұмысының күндік графигі).  

ЖЭЦ электрлік жүктемесін бөліп көрсету турбина араларындағы 

жылулық жүктемелер (жылулық циклмен алынатын электрлік жүктеме 

жылулық жүктемеге бағынышты) қалай бөлінгеніне байланысты. 

ЖЭЦ электрлік жүктемені бөліп көрсету электроэнергияның жылулық 

тұтынуының кемуі кезінде (электроэнергияның жылулық тұтынуыда 

максималды шығару принципі сақталады) 

 

13.4 КЭС жүктемесін экономикалық бөліп көрсету 

 

Бұл конденсациялы қуаттың бөліп көрсетілуі қатыстық өсімдердің 

артуы ретімен де жасалуы мүмкін. Егер параллелді жұмыс шарты сақталмаса 

және ЖЭС турбиналары станция жүктемесінің артуы нәтижесінде қосылса, 

онда олардың арасындағы жүктемелерді бөліп көрсету кезінде тек қана 

қатыстық өсімнің өлшемін ғана емес, бос жүріске кететін жылу шығынын да 

есептеу керек. 

Жылу электрстанциясының энергетикалық сипаттамалары отын 

шығыны мен алынатын электроэнергия мен жылудың санының 

бағыныштылығын көрсетеді. Жылуэлектрорталық (ЖЭО) сипаттамаларының 

шығыс материалдары болып қазанды және машиналы залдар сипаттамалары, 

ал бөлек блоктар үшін қазандар мен турбоагрегаттар сипаттамалары болып 

табылады. Кері байланысты ЖЭС үшін турбоагрегаттар сипаттамалары 
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бойынша режимді карталар, отын шығынының қатыстық өсімінің 

сипаттамалары және электростанциялардың машина залының энергетикалық 

сипаттамалары құрылады. 

Турбоагрегаттарды жүктеу жылу шығынының қатыстық өсімдерінің 

жүктеме аумағында артуымен анықталатын кезегінде құрылады. Бұл 

электрлік жүктеме және өзгермейтін жылулық анықтамалар кезінде машина 

залы жылуының минималды шығынын қамтамасыз ететін бірге жұмыс 

істейтін турбоагрегаттардың жүктің (жүктеменің) рационалды кезекті 

орнатуға мүмкіндік береді. Жылу электрстанциясы  отынының шығынының 

қатыстық өсімінің сипаттамалары берілген жылулық жүктемеден бірлікке (1 

МВт·ч)  электрлік жүктеменің артуы кезіндегі отын шығынының өсімінің 

бағыныштылығын көрсетеді. Электростанцияның негізгі энергетикалық 

құрылғысы қазандар және турбоагрегаттар болып табылады. Сондықтан 

блоктық жылу электрстанция сипаттамалары қазандар мен турбиналардың 

ҚӨС тен бағынышты және былайша көрсетілуі мүмкін: 

 

  r ст = rкrт.                           (30) 

 

Электростанцияның өз қажеттіліктеріне жұмсалған түзетуші 

коэффициенттерді енгізу арқылы электрлік және жылулық энергияның 

шығындары есептеледі. Отынның қатыстық өсімі станцияның немесе блоктың 

жұмысының үнемділігінің көрсеткіші болып табылады.  rст = f заңдылығының 

графигі(түрі)(Pст) 9.13 суретте көрсетілген. Электростанцияның ҚӨС-не 

секіріс rт турбоагрегаттың ҚӨСімен байланысты, жартылай кірген бөлігі rк 

қазанының ҚӨС-мен анықталады. Жылу электростанциялардың алынған 

сипаттамалары қарастырылған кезеңдегі және олардың негізгі агрегаттарын 

қолданудың оптималды режимі кезінде жылу электрстанцияларындағы отын 

шығындарын анықтау үшін қажет. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Агрегаттың жұмыс аумағының төменгі және жоғарғы шектері деген 

не?  

2) Агрегаттың шығын сипаттамалары деген не? 

3) Олардың біріккен жұмысы кезіндегі шығындалған, келістірілген және 

қиылысқан станциялардың шығын сипаттамаларымен агрегаттар арасындағы 

электрлік жүктеме қалай анықталады?  

4) Тең қуатты, үнемді біртипті агрегаттар (блоктар) арасындағы жүктеме  

қалай анықталады? 
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14 Дәріс №14. Энергетикалық жүйе ауданының жылдық өндірістік 

бағдарламасын әзірлеу 

 

Дәрісті мақсаты: энергожүйеде электр энергиясының және өндірістік 

қуаттың жылдық өндірімін жоспарлау мәселерін зерттеу. 

 

Дәрістің мазмұны: 

1) Өндірістік бағдарламаны жоспарлау. 

2) Энергожүйелердің электрлік жүктемесінің кестелері мен энергияның 

тұтынылатын жылдық өндірімін жоспарлау. 

3) Энергожүйенің өндірістік қуатын жоспарлау. 

 

14.1 Өндірістік бағдарламаны жоспарлау 

 

Кез келген өндірістік процестің негізгі ұйымы болып әр кварталға, айға 

және күнге алыс анықтала отырып әр жылға құрылатын кәсіпорынның 

өндірістік жоспары болып табылады. Өндірістік жоспарлаудың негізгісі 

болып энергетикада энергетикалық жүйенің эксплуатациясының жылдық 

жоспары табылады.  

Энергожүйенің жылдық өндірістік бағдарламасы жүйе әрекеті 

аумағындағы энергияның жылдық шығыны, ал пайда жағы жүйенің 

электростанциясының энергиясының жылдық өндірісі шығын бөлігі болып 

табылатын жүйенің энергетикалық балансы ретінде тұрғызылады.  

Жүйенің энергобалансының шығын бөлігінде жылдық демалыс және 

жүйенің электрэнергиясының өндірісі, дене демалысы(жылу төмендету 

аумақтарында), жүйенің электрлік жүктемесінің күндік графиктері(әр ай 

үшін), жылу төмендететін аумақтарындағы жылулық жүктеменің күндік 

графиктері керектігін жоспарлау кіреді. Жүйенің энергобалансының пайда 

келтіру бөлігінің мазмұны болып энергожүйе өндірістік қуатының  өлшемін 

анықтау, барлық электростанциялар жүйесінің жылу демалысы мен жылдық 

және айлық электроэнергия өндірісінің күндік режимін (графигін) анықтау 

табылады. 

Энергожүйенің жылдық өндірістік бағдарламасына оларға берілген 

жылдық жоспар негізінде электроэнергия және дене демалысында жылулық 

электростанциялардың орындалуын қамтамасыз ететін, сонымен қатар барлық 

жүйенің жылу электростанцияларының отындық балансы кіреді.  

Энергожүйенің жылдық өндірістік бағдарламасын құрастыру 

жүктемелерді бөліп көрсету негізінде және станциялар арасындағы жүйе 

энергиясының жылдық шығарылымы жылдық өндірістік тапсырмадағы әр 

станция үшін құрастырумен аяқталады. 
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14.2 Энергожүйелердің электрлік жүктемесінің кестелері мен 

энергияның тұтынылатын жылдық өндірімін жоспарлау 

 

Тұтынушы электроэнергияны шығаруды есептеудің негізгі әдісі ретінде 

жеке өндірістік кәсіпорындардың, қала тұтынушыларының (тұрғын үйлер, 

қалалық транспорт түрлері), темір жол торабы және т.б. бірыңғай топтағы 

энергиясының элементарлы шығынын сомасын есептеу болып табылады. Ол 

үшін келесі мәліметтер қолданылады: ірі тұтынушылардың арыздары 

(өнеркәсіптік кәсіпорын) оларға электроэнергияның жылдық демалысқа, 

сонымен қатар қосылған қуатқа және күтілетін жүктеме максимумы; өтілген 

кезеңде есеп беру мәліметтері; жаңа (жаңадан қосылған) ірі тұтынушылардың 

техникалық жобаларының мәліметтері қолданылады. Бұл фактілік 

мәліметтерді қолданумен қатар жоспарлы нормативті есептеу әдістері 

қолданылады.  

Егер болашақ жоспар бірыңғай нормативті материалдарда негізделсе, 

онда оперативті диспетчерлік (күндік) жоспар өткен күндердің 

мәліметтерімен, жоспар күнінің жүктемесінің нақты күтілетін өзгерісін 

есептеумен аналогия бойынша құрылады. 

Есептеу операцияларына жүйенің энергобалансының шығыс бөлігін 

жоспарлау бойынша есеп, жүйелеу және есеп беру материалдарынның 

бастапқы деректері ретінде қолданылатындардың анализі, жекелеген 

тұтынушылардың және тұтынушылар тобының біріктірілген қуаты туралы, 

тұтынушылар жүктемесінің максимумдары туралы, олардың энергиясының 

жылдық қолданысы туралы, ірі тұтынушылармен және өнім бірлігіне 

энергияның нақты салыстырмалы шығыс өнімнің шығарылымы, 

энергожүйенің жүктемесінің графигі туралы және оны тұтынушылардың әр 

топта құраушылардың жүктемесінің графигі туралы, топтық коэффициенттер 

(жүктеудің бір уақыттылығы) туралы мәліметтер алдын ала болу керек.  

Керекті жылдық электр қуатын өндіріп шығару жүйесімен Эөнд  

жоспарлық өлшемге тәуелді анықталады. Эжыл жүйесі ауданында энергия 

тұтынудың жылдық жоспарлық өлшеміне тәуелді анықталады: 

 

    Эөнд = Кжоғ Эжыл,                        (31) 

 

мұндағы Кжоғ – энергия жоғалтудың жинақтық коэффициенті (желілерде 

және электростанцияларда). 

 

Жинақтық (біріктірілген) энергожүйенің максимум электрлік жүктемесі 

немесе энергожабдықтау ауданы электроэнергияның жылдық қажеттілігімен 

анықталады, яғни элементарлы жүктемелердің қосындысынан, сәйкес келетін 

жүктемелік коэффициенттерді пайдалана отырып алынады (біруақыттылық, 

жүктеу, сұраныс, әруақыттылық). 
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Жинақтық (біріктірілген) энергожүйенің электрлік жүктеменің 

максимумын табу үшін келесі есептеулер жүргізіледі: 

1) Жинақтық орнатылған тоқ қабылдағыштардың қуатымен қарастырып 

отырған тұтынушылар группасы Nу және біруақыттылық коэффициентімен  

Ко бір уақытта жұмыс істейтін ток қабылдағыштардың жинақтық 

қондырылған қуаты анықталады (берілген тұтынушылар тобының максимум 

жүктемесі болған уақыт мезетінде): 

 

      Nжұм = Ко∙Nу.              (32) 

 

2) Ток қабылдағыштардың максималды жүктемесі бір уақытта жұмыс 

істейтін ток қабылдағыштардың жинақтық қуатымен Nраб және жүктеу 

коэффициентімен Кз және келесі формуламен анықталады: 

 

         Рм = Nжұм∙Км.             (33) 

 

Түрлі тұтынушылардың сұранысына арналған есептеу коэффициенті 

сәйкес анықтамалық мәліметтер бойынща қабылданады. Олардың мәндері 0,6 

– 0,9 аймағында тербеледі. 

3) Тұтынушылардың әртүрлі топтарының қарастырылған 

энергожабдықтау аумағында максимум жүктеме күннің әр сағатына 

түсетіндіктен, біріктірілген Рм аумағының максимум жүктемесі ∑ Рм 

тұтынушылардың жекелеген топтарының арифметикалық максимум 

сомасынан кіші болады. Бұл тұтынушылардың жекелеген топтарының 

максимумдарының әртүрлі уақытта түсуі әр уақыт коэффициентімен 

сипатталады. 

4) Энергожүйенің электростанциясындағы шиналар жүктемелерінің 

максимумын табу үшін аймақтың максимум жүктемесіне сәйкес аймақтың 

электрлі желісіндегі қуат шығынын қосу қажет. 

 

14.3 Энергожүйенің өндірістік қуатын жобалау 

 

Жүйенің энергобалансының кіріс бөлігі үш энергетикалық баланстың 

кезекті дайындауымен жобаланады: энергожүйенің өндірістік қуаттың 

балансы, энергожүйенің электрлі қуат балансы (станция аралығында жүйенің 

жүктемесін бөлу және электростанцияның жұмыс жасау режимдерін 

жобалау); электроэнергияның өндірістік  жылдық балансын (жылдық 

электроэнергияның өндірісін энергожүйенің станциялары арасында бөлу және 

станциялардың электроэнергиясының өндірісін жылдық жобалауы). 

Әр станцияның жүктемесінің оптималды мәнін тек оның қолдағы 

өндірістік қуатын анықтағаннан соң қондыруға болады («өндірістік қуат тепе-

теңдігі»). Жобаланған өндірістік қуаттың балансының міндеті қажет 

өндірістік қуатты оның қолдағы өндірістік қуатымен жобалаушы жылдың әр 
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айы үшін салыстыруы болып табылады. Негізгі салыстырмалы көрсеткіштер 

керекті және қолдағы өндірістік жүйенің қуаты сәйкесінше диспетчерлік 

қуаты болып табылады. Диспетчерлік қуат энергожүйенің өндірістік 

қуатының сипаттамалық көрсеткіші болып табылады, себебі оның өлшемі 

жүйе әрекетінің аумағы электрлік жүктемесінің жабылуы жүйе диспетчерінің 

оперативті мүмкіндіктерін, жүйенің құрылу бөлігінде керекті 

эксплуатациялық резервті анықтайды. 

Энергожүйенің өндірістік қуатының балансы жоспарлы жылдың әр ай 

үшін керекті және қолдағы жүйенің диспетчерлік қуатын салыстыруымен 

сипатталады: Nдқолд ≥ Nд.кер. 

Энергожүйенің орташа эксплуатациясы үшін кез келген уақыт мезетінде 

қолдағы диспетчерлік жүйенің қуаты керекті диспетчерлік қуаттың сәйкес 

келетін өлшемінен кіші болмауы керек. Егер осы шарт сақталмаса, теңсіздік 

Nд.қолд< Nд.кер түрінде болады. 

Энергожүйе берілген режимде не түгелдей электрлік жүктеменің есептік 

максимумын жаба алмайды (эксплуатациялы резерв қолда бар жеткілікті 

жүйесі) немесе жеткіліксіз эксплуатационды резервте максимумды жабады. 

Бұндай жағдайларда екінші нұсқа бойынша жұмыс істеуге тура келеді, яғни 

эксплуатациялық резервтің төменгі өлшемде жүктеменің максимумын 

жабады. 

Nд.кер> Nд.қолд  болған кезде – жүйенің өндірістік балансы тапшы болып 

табылады. 

Энергожүйенің өндірістік қуатын жоспарлау энергожүйенің 

эксплуатационды қуатын есептеуді қарастырады (орнатылған қуаттың 

қолданылмайтын бөлігін есептеу); қолдағы жүйенің қуатының диспетчерлік 

есептелуі (алдын ала жоспарланған ремонт станцияларының агрегат 

қорытындысының есептелуі); жүйенің қуатының жұмыстық есептелуі (керекті 

эксплуатациялық резервтің өлшемін есептеу). 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Энергобалансытың кіріс бөлігі қалай жоспарланады?  

2) Энергожүйенің өндірістік қуатының жоспарлық балансының негізгі 

міндеттерін атаңыз. 

3) Станцияның электроэнергиясының жылдық өндірісі қалай 

анықталады?  

 

15 Дәріс №15. Қазақстан Республикасындағы электрлік 

энергияны және қуат нарығын жетілдіру міндеттері  

 

Дәрістің мақсаты: электр энергиясы нарығы мен тарифті қалыптастыру 

жүйесі қызметін жетілдірудің негізгі міндеттерін оқу. 

 

Дәрістің мазмұны: 
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1) Электроэнергетикалық салалардың қызмет ету тиімділігін 

арттырудың негізгі міндеттері. 

2) Нарық құрылымы және оның субъектілері. 

3) Нарықтағы тарифті қалыптастыру (құру) жүйесінің жетілдірілуі.  

 

15.1 Электроэнергетикалық салалардың қызмет ету тиімділігін 

арттырудың негізгі міндеттері 

 

Электроэнергетикалық салада негізгі міндет болып электрлік энергия 

және қуат нарығының іске қосылған моделін жетілдіру болып табылады.  

Міндеттерді шешу оның қатысушыларының қызығушылық балансын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, ішкі инвестициялар сияқты құрылыс 

нарығына жаңа генерацияланған қуат пен электротаратудың сызығының 

өтімділік қабілетін көтерудің субъектілерінің құралдары салаға қызықтыру 

үшін шарт құрайды. 

Бұлардан басқа, қазақстандық ғалымдар басқа да міндеттерді ұсынады: 

- электрлік энергия мен қуатты сату/сатып алу процедураларын 

электрлік энергияны саудалаудың нарығы арқылы міндетті жүзеге асыру;  

- деорталықтандырылған және орталықтандырылған нарық шекаралары 

арасында анық орнату; 

- электрлік энергияның көтерме нарығындағы баға жасаудың 

көрінбейтін механизмін құру; 

- нарықты басқарудың құрылымын жетілдіру; 

- электрлік қуат нарығының тиімді қызмет етуін іске асыру. 

Бұл міндеттерді шешу электроэнергия мен қуаттың нарығының қызмет 

етуін жаңа моделде ұсынады. 

 

15.2  Нарық құрылымы және оның субъектілері 

 

Қазақстан Республикасындағы электрлік энергияның көтерме нарығы 

тауар айналымының – электрлік қуат нарығында ұсынылатын электр 

энергиясын өндірушілердің электр энергиясын ірі тұтынушылардың 

қатысуымен көтерме нарық субъектісі мәртебесін алған электрлік энергия мен 

қызметтің нарығын көрсетеді. 

Электрлік энергияның көтерме нарығының құрылымы тұрады: 

- деорталықтандырылған нарықтың электрлік энергиясын сату-сатып 

алу нарық қатысушылары бекіткен келісімінің негізінде қызметін іске 

асыратын электрлік энергияны сату және сатып алу, жақтардың келісімімен 

анықталатын жеткізіп беру бағалары мен шарттары; 

- электрлік энергияны қысқа мерзімде, орташа мерзімде және ұзақ 

мерзімде сатып алу және сату үшін электрлік энергиямен 

орталықтандырылған сауда нарығы; 
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- нақты уақыт режиміндегі өндірістің нақты және келісімді 

өлшемдерімен және электр энергиясын жүйелік оператормен бекітілген 

операциялық күніне кіретін физикалық, қаржылық сағаттық дисбаланстың 

нарықтық баланстылығы;  

- Қазақстан Республикасының жеке электр станциясында жүйелік 

оператор қызметін қамтамасыз ету  кезінде электр энергиясының көтерме 

нарығының субъектілерінен дағдылану негізінде жүйелік және қосымша 

қызмет нарығы 

- Қазақстан Республикасының жеткілікті санына байланысты орташа 

мерзімді және ұзақмерзімді перспективадағы қуат нарығы күші бар түрленген 

қуаты барлық электрлік энергияның тұтынуы резерв есебімен және сенімділік 

пен сапаны қамтамасыз етумен сипатталады.   

Электрлік энергияның бөлшектелген нарығы – бөлшек нарық 

арасындағы субъекттер мен көтерме нарық ішіндегі электрлік энергия 

арасындағы келісімдер негізінде (сату-сатып алу, электрлік энергияны тарату 

мен тұтыну, сонымен қатар осылармен байланысты қызмет көрсетулер) 

қатынастар жүйесі. 

Электроэнергияның көтерме нарығының моделі келесі субъектілердің 

қатысуын қарастырады: 

1) Жүйелік оператор –  келесі функциялары бар ұлттық компания 

(орталық оперативті-диспетчерлік басқару; басқа елдердің энергожүйелерімен 

параллель жұмысын қамтамасыз ету; энергожүйеде баланстың қолдау табуы; 

жүйелік қызмет көрсету және көтерме нарықтың субъектілерінің қосымша 

қызмет көрсету табысы; ұлттық желі бойынша электроэнергия таратуға 

қызмет көрсету; желі балансында болатын эксплуатациялық дайындықты 

техникалық қызмет  көрсету және қолдау көрсету). 

2) Генерация бойынша ұлттық оператор –  мемлекеттік энергетикалық 

активтерді дамыту және тиісті жағдайды қолдау мақсатында басқаратын, 

елдің ішінде және сыртында ҚР Басқармасы тапсырмасы бойынша жаңа 

генерацияланған көздері құрылысын іске асыратын компания экспорт және 

импорт бойынша операцияларды жүзеге асырады. 

3) Орталықтандырылған сауда нарығының операторы –  электрлік 

энергияны орталықтандырылған сауданы іске асыратын ұйым, оның ішіне 

электрлік қуат дайындауды қолдайтын спорт, сауда жасау және қызмет 

көрсету. 

Энергияөндіруші ұйым -  өз қажеттіліктері және іске асыру үшін 

электрлік және жылулық энергия өндірісін іске асыратын ұйым; 

Энерготаратқыш ұйым  -  электрлік және жылулық энергияны таратуды 

келісімі негізінде іске асыратын ұйым. 

Энергожабдықтау ұйымы – сатып алынған электрлік немесе жылулық 

энергияны тұтынушыларға сатуды іске асыратын ұйым.  

Электрлік энергияны тұтыну қуаты 1 МВт болады. 
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Өндірістік топтар – өз құрамында электр энергиясын өндіру  электр 

станциясы бар, өндірістік кешен құрамына кіретін кәсіпорын немесе 

бірлестіктердің тұтыну мақсатында жүзеге асырылатын электр энергиясын 

өндіретін, сонымен қатар электр энергиясының көтерме және бөлшек 

саудасын іске асыратын тұлға, тұлғалар тобы. 

4) Жеке сатып алушы – заңдық күші бар органмен анықталатын 

электрлік қуаттың және жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын 

қамтамасыз ету қызмет көрсетуді орталықтандырудың дайындығын 

қолдайтын орталықтанған сатып алу қызметтерін  заңдық тұлға. 

 

15.3 Нарықтағы тарифті қалыптастыру (құру) жүйесінің 

жетілдірілуі 

 

Тариф құруды жүзеге асыру мәселелері бойынша электроэнергетикалық 

салада көптеген әртүрлі баспалардағы басылымдары бар, нарық шартында 

баға құру мәселесі жөніндегі монографиялар шығарған отандық зерттеушілер 

және көп жылдық практикалық жұмыс тәжірибесі бар ғалымдар көптеген 

ұсыныстар болады. 

Электрлік энергия нарығының жұмыс істеу моделінің өзгерісіне және 

электрлік қуат нарығына кіруіне байланысты нарықтағы тариф құрудың 

жұмыс істеп тұрған жүйесі қайта қарауға жатады және ұсынылады: 

- электрлік энергия үшін тарифті сақтау (тауар - кВт·сағ); 

- жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау қызметін 

көрсету үшін тариф (екінші) енгізу; 

- электрлік қуат нарығында қосымша инвестициялық тариф енгізу. 

Энергоөндіретін ұйымдардың тұрақты шығындарын ауыстыруына 

байланысты жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау үшін 

қызметін көрсету тарифі үшін ҚР бойынша толық электрлік энергия тарифі 

төмендетіледі деп күтіледі. 

Электрлік энергияға тарифтер еркін баға құру жүйесі бойынша  

қалыптасады және электрлік энергияны көтерме нарықта іске асыратын 

энергоөндіруші ұйымдар үшін мемлекеттік органдар тарапынан реттеуге 

жатпайды. Солай бола тұра, асқын бағаларды болдырмау, электрлік 

энергияны тұтынушылардың мүдделерін қорғау мақсатында ҚР Үкіметі 

Қазақстан Республикасында энергоөндіретін ұйымдардан энергия 

тұтынушыларға тыйым салынатын электрлік энергияны іске асыру  генерация 

секторында электрлік энергияны сатуға шектік тариф орнату құқығын 

қалдырады. Генерация секторында электрлік энергияны сатуға «шектік» 

тариф бағаның және инфляция деңгейінің өсуіне әсер етпейтін электрлік 

энергияның максималды тариф деңгейін көрсетеді. Генерация секторында 

электрлік энергияны сатуға «шектік» тариф ҚР Үкіметінің Заңымен әр 

жылдық негізде мақұлданады.  
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Электрлік облыс (аймақ) ішінде энергияны тіке екі жақты келісіммен 

аймақтық электростанциялар (жылулық және гидро электростанциялар) 

электрлік энергияны табиғи монополияны және бәсекелестік қорғанысын 

реттеуді Комитетпен электрлік энергияны іске асыру тарифін қолдануы тиіс. 

Өндірілетін электрлік энергияны облыс (аймақ) ішінде сатуды жүзеге 

асыратын аймақтық электростанциялар электрлік энергияға тарифке 

ауыспалы және тұрақты шығындар қосылады. 

Жылу электр станциялары(ЖЭС) үшін электрлік қуат нарығындағы 

жұмыс үшін шарт құру мақсатында электрлік қуат, электрлік және жылулық 

энергия арасындағы шығындарды бөліп көрсету әдістемесін әзірлеу қажет. 

Электроэнергияға және қуатқа келесі тарифтер кірістіру ұсынылады: 

1) Көтерме нарықта электрөндіретін ұйымдар өндіретін электрлік 

энергияға екі ставкалы тариф енгізіледі. Екі ставкалы тариф екі құрауыш 

есебімен – электрлік энергия тарифі және жүктемені тасуға электрлік қуаттың 

дайындығын қолдау бойынша қызмет көрсету тарифі құрылады. Электрлік 

энергияның көтерме (аймақтық) нарығында электр энергиясына бір ставкалы 

тариф ретінде қалады. 

2) Электрлік энергияның көтерме нарығында электр энергиясы үшін 

тариф. Энергоөндіруші ұйым электр энергиясын өндіруді жүзеге асырудан 

түсетін пайданы электр энергиясының көтерме нарығында қатысатын 

тұтынушылардан алып отырады. Энергоөндіруші ұйымдармен өндірілетін 

және көтерме нарықта жүзеге асырылатын электроэнергияның демалыс 

тарифі олармен өз бетінше орнатылады. 

Бәсекелестік (антимонополиялық) саясатқа жауап беретін мемлекеттік 

орган заң шығарумен іске асатын берілген нарықтағы бәсекелестік жағдайын 

бақылауды жүзеге асырады. Энергоөндіруші ұйымдармен өндірілетін 

электрлік энергия тарифіне ауыспалы шығындар (шикізат сатып алу; өнім 

маркетингін және оны жүзеге асыру шығындары; жөндеу және қызмет 

көрсету (құрылғының қатардан авариялық шығып қалуы); шығын 

материалдары және қосалқы бөліктер; салықтар; әкімшілік шығындар; тұлғаға 

шығындар; басқа да шығындар) жатқызылады. 

3) Жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау қызметін 

көрсету үшін тариф. Энергоөндіруші ұйымдар жүктемені тасудың электрлік 

қуаты дайындығын қолдау қызметін көрсету үшін тарифін ұзақмерзімді және 

қысқа мерзімді электрлік қуат нарығы арқылы, сонымен қатар заңды күші бар 

органмен инвестициялық келісім бекіту жолымен ала алады. 

Жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау қызметін 

көрсетуінен түсетін пайданы энергоөндіруші ұйым электр қуаты нарығында 

қатысу арқылы жеке сатып алушыдан алады. 

4) Ұзақмерзімді электр қуаты нарығына қатысу кезінде алынатын электр 

қуаты тарифі (қайтадан енгізілетін энергоөндіру ұйымдары үшін). 

Энергоөндіруші ұйым электр қуатының ұзақмерзімді нарығында 

жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау қызметін көрсету 
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тарифі жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдауы кезінде 

өткізілген инвесторларды тендерлік іріктеу нәтижелері бойынша бекітілген 

келісім негізінде орнатылады. 

Берілген тарифке келесі шығындар кіргізіледі: 

- инвестициялық шығындар (Қазақстан Республикасының заң шығару 

органдарымен анықталатын амортизациялы шегеру, таза пайда – 

инвестициялық жобаныны және қуат нарығын жұмыс істету тәуекелін нақты 

жүзеге асыру есебімен бизнес жоспар негізінде бағаға енгізіледі. Олар қарыз, 

оны қайтару мерзімі мен графигі, несие және қарыз қызмет көрсетуіне 

байланысты шығындардан бағынышты болады; 

- амортизация; өндірістік есептік шығындар; жөндеу және қызмет 

көрсету (ағымдағы, кеңейтілген капиталды жөндеу); 

- тұрақты қызметке байланысты шығын материалдары және қосалқы 

бөліктер; 

- тұлға шығындары; 

- басқа да шығындар. 

Энергоөндіруші ұйыммен эксплуатацияға енгізгеннен және Жүйелік 

оператордан аттестациялаудан өткеннен кейінгі қуат төлемі кепілдендірілген.  

5) Қысқамерзімді электр қуаты нарығына қатысу кезінде алынатын 

электр қуаты тарифі (модернизация, қайта конструкциялау және кеңейтілу 

бағдарламаларын өндірмейтін энергоөндіруші ұйымдар үшін). Жүктемені 

тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау бойынша қызмет көрсету 

тарифін энергоөндіруші ұйым өз бетімен жүргізеді. Солай бола тұра, 

жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау қызметін көрсету 

үшін тарифі ҚР Үкіметінің Қаулысы бекіткен жүктемені тасудың электрлік 

қуаты дайындығын қолдау қызметін көрсетудің «шекті» тарифінен жоғары 

болмауы тиіс. 

Қуат нарығын құру мақсатының бірі болып іске қосылып тұрған 

электростанциялардың өндірістік қуатын сол жағдайда дамуы және қолдауы 

жатады, электр қуатын дайындауды қолдау қызметіне іске қосылып тұрған 

электростанциялардың тұрақты шығындары кіруі тиіс. 

Жүктемені тасудың электрлік қуаты дайындығын қолдау бойынша 

қызмет көрсету тарифіне энергоөндіруші ұйымдар амортизациялы 

шегерулерді, өндірістік есептік шығындар, жөндеу және қызмет көрсету 

(ағымдағы, кеңейтілген капиталды жөндеулер), тұрақты қызметпен 

байланысты шығын материалдары және қосалқы бөлшектер, тұлға 

шығындары, басқа да шығындар. 

6) Электр қуатының инвестициялық тарифі (заңды күші бар органмен 

инвестициялық келісім бекіткен және модернизация, қайта конструкциялау 

және кеңейтілу бағдарламаларын өндіретін энергоөндіруші ұйымдар үшін). 

Модернизация, кеңейтілу және қайта конструкциялау өткізетін ақша 

қаражаттарын іске асыратын энергоөндіруші ұйым заңды күші бар 
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инвестициялық келісім орнату жолымен электр қуаты нарығына қатысу 

кезінде жеке сатып алушыдан алады. 

Энергоөндіруші ұйым электр қуатының инвестициялық тарифін өз 

бетімен орнатады, ол кезде инвестициялық жобаның экономикалық 

түсіндірмесі нарық Кеңсімен және Заңды күші бар органмен мақұлдануы тиіс. 

Қуат нарығын құру мақсатының бірі болып модернизация, кеңейтілу 

және қайта конструкциялау өткізудің механизмін әзірлеу болып табылады, 

яғни электр қуатының инвестициялық тарифі іске қосылып тұрған 

электростанциялардың инвестициялық шығынын қамтиды. Инвестициялық 

шығындарды қамту көзі болып табылады: 

- Қазақстан Республикасының заң шығару органдарымен анықталатын 

амортизациялық шегерулер; 

- таза пайда, нақты инвестициялық жобаларды және қуат нарығын 

реттеу тәуекелін жүзеге асыру есебімен, қарыз сомасына, оны қайтару 

графигіне және мерзіміне байланысты бизнес жоспар негізінде бағаға 

негізделеді; 

- қарыз қызмет көрсетуі бойынша банк комиссиялары, несие қызмет 

көрсетуі үшін сыйақы пайыздары, құнды қағаздардың (облигацияларының) 

қор биржасын орналастыру шығындары негізінде электр қуатының 

дайындығын қолдау қызметінің бағасын қосатын несиелер мен қарыздардың 

қызмет көрсету шығындары. 

Амортизациялық шегерулер және таза пайда кіріс қаражаттарын 

қайтару, инвестициялық бағдарламалардың міндеттерін өтеу және орындау  

көзі ретінде қызмет етеді. 

Бәсекелестік (антимонополия) саясатына жауап беретін мемлекеттік 

орган іске асырылатын заң шығарушы органмен берілген нарықтағы бәсекенің 

жағдайына бақылау жүргізеді. 

Жүктемені тасудың электр қуатының дайындығын қолдау қызметтерін 

көрсету тарифіне энергоөндіруші ұйымдар келесі тұрақты шығындарды 

жатқызады: кию және амортизация; өнеркәсіптік үстеме шығындар; жөндеу 

және қызмет көрсету (ағымдағы, кеңейтілген капиталды жөндеулер); тұрақты 

қызметпен байланысты шығын материалдары және қосалқы бөлшектер, тұлға 

шығындары; басқа да шығындар. 

7) Нарықта басқарушы жағдайды алатын жекелеген монополиялар мен 

ұйымдар тарифі.  

Нарықта басқарушы жағдайды ұстанатын табиғи монополиялар мен 

ұйымдар қамтамасыз ететін қызмет көрсетулер үшін тарифтерді реттеу 

кезінде ақырғы тарифті мақұлдау тәжірибесінен жәрдемақымен жабдықтауды 

(тұрақты пайданы) мақұлдау тәжірибесіне өту керек. 

Электр қуатының нарығын енгізуімен байланысты нарықта басқарушы 

жағдайды ұстанатын табиғи монополиялар мен ұйымдар электр қуатының 

дайындығын қолдау қызметіне Жүйелік оператордан болжамды қолдану 
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есебімен бір жыл бұрын электр энергиясын және қуатын тұтынуға айға бөле 

отырып келесі кезеңге ие болады, ал төлемді әр ай сайын жүргізіп отырады. 

Нарықта басқарушы жағдайға ие болатын  табиғи монополиялар мен 

ұйымдардың электр қуатының дайындығын қолдау қызметі шығындарын 

өтеуді жүзеге асыру мынадай түрде болады: нарықта басқарушы жағдайға ие 

болатын табиғи монополиялар мен ұйымдар қуатының шығындар сомасын 

электроэнергияны тұтынудың болжалдық көлеміне бөледі және тарифке 

қосады. Тұтынушылар электроэнергияға өз квитанциялары және есеп 

фактуралары арқылы төлей отырып, қуат сатылымына кететін шығынды өтей 

алады. 

Бәсекелестік (антимонополиялық) саясатқа жауап беретін мемлекеттік 

орган бәсекелестік жағдайын және берілген нарықтағы заң шығарушы 

органдармен іске асатын баға деңгейін бақылауды жүзеге асырады. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1) Энергетикадағы баға құруды қайта реттеудің негізгі тапсырмаларын 

атаңыз. 

2) Электроэнергияның көтерме нарығының құрылымын анықтаңыз. 

3) Энергоөндіруші ұйымдармен жіберілетін электрлік энергияның 

тарифін сипаттаңыз. 

4) Инвестициялық шығындарды жабу көздерін атаңыз. 
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