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Кіріспе 

 

Жеке     кәсіпорындардың     (ұйымдардың)     тұрақты     және     берік 

экономикалық   ӛсімі   қаржылык-шаруашылық кызметтің   тиімділігі және 

стратегиялық тұрақтылығына тікелей тәуелді болады. 

Осымен қатар бизнес-ортаның жоғарғы динамизмі және қатаң нарықтық 

бәсекелестіктердің жағдайы сапалы жаңа баскарушылық шешімдерді 

қабылдануға мүмкіндік беретін озық қаржы менеджментің қажеттілігін алдын 

ала анықтайды. 

Оның іргелі негізі болып қазіргі экономика шарттарына сәйкес 

стратегиялық бағыттағы экономикалық талдау болып табылады. 

Кәсіпорын қызметінің экономикалык талдауын компания 

менеджментімен қатар бухгалтерлер, аудиторлар, қаржы-несиелік ұйымдар, 

салық органдары, жеткізушілер, сатып алушылар және басқа да әріптестік 

топтар жатады. 

Бұл байланыста экономикалық талдауға кең профильді экономистерді 

дайындауға үлкен мән беріледі. Ӛйткені аналитикалык дәлелдеу кез келген 

шешімді қабылдаудың алдын алады, және баскарудың барлық деңгейлерінің 

менеджерлері аналитикалық кұралдарды және аналитикалық рәсімді ӛткізу 

әдістемесін мүлтіксіз игерулері керек. 

Талдау бұл экономикалык байланыста енді профильдың экономисттарын 

әзірлеуге, аналитикалық дәлелдеудің жанында үлкен мән қоса беріл әбден 

жетілуде кез келген шешімнің қабылдануы, және басқарудың барлық 

деңгейлерінің менеджерлері алдында болатындығы аналитикалык кұрал-

сайманмен және аналитикалық процедуралардың ӛткізуін әдістеме иеленуі 

керек. 

«Экономикалық талдау» пәні міндетті базалық пән болып табылады. 

Пәнді оқу мақсаты болып кәсіпорын қызметін экономикалык талдауда 

студенттердің білімін, басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін оның дамуы 

мен ағымдағы бағасын қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің тапсырмасы - арнайы әдістерді меңгеру, экономикалык 

ақпараттарды ӛңдеу, ұйымның нақты ӛндірістік-шаруашылық қызметін 

ұйымдастыру, баскарушылық шешімдерді кабылдау максатымен жеке 

нәтижелік талдауларды білу және сәйкесінше қорытынды жасау. 

Берілген пәнді оқу - студенттерге, магистранттарға, аспиранттарға және 

оқытушыларға экономикалык, технологиялык және кәсіпорынның техникалық 

параметрлерін зерттеу және осы аумақта білім деңгейлерін жетілдіруге, 

сонымен қатар басқарушылық шешімдерде экономикалық арнайы әдістерді 

игеруге мүмкіндік береді. 
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 1 Экономикалық талдаудың тҥсінігі, пәні және әдістері 

  

 

Мақсаты: Экономикалық талдаудың қағидаларын, объектісін, әдіс-

тәсілдерін және пәнін түсіндіру. Талдаудың даму тарихымен таныстыру. 

Экономикалык талдаудың түрлерін, әдістемесін, құралдарын және 

кӛрсеткіштер жүйесін зерттеу. 

 

1.1 Дәріс кешені 

1) Экономикалық талдаудың түсінігі мен рӛлі 

2) Ғылымның объектісі, әдісі және пәні  

3) Тадаудың міндеттері мен қағидалары 

4) Талдаудың даму тарихы 

5) Талдаудың түрлері 

6) Талдаудың әдістемесі 

7) Экономикалық талдаудың құралдары 

8) Экономикалық талдаудың кӛрсеткіштер жүйесі 

 

1) Экономиалық талдаудың тҥсінгі мен рӛлі 

Талдау (гр. «аnalyzis» - бӛлу, бӛліктеу, ажырату) -бүтінді жеке бӛлітерге 

бӛлу және оларды байланыстар мен тәуелділіктердің кӛптүрлілігін зерттеуге 

негізделген қоршаған орта кұбылыстары мен заттарды тану әдісі. 

Экономикалык құбылыстар мен үдерістерді әлемдік және ұлттық 

экономикада және оның бӛлек салалары деңгейін зерттеу 

макроэкономикалық талдау, ал үдерістер мен құбылыстардың 

шаруашылыктың бӛлек субъектілері деңгейінде зертеу микроэкономикалық 

талдау болып табылады. 

Талдаудың маңызды рӛлі қызметтердің нәтижесін болжау және 

жоспарлау үшін ақпаратты дайындау,олардың жұмыс атқаруының объективті 

бағасы және бакылауда сапаның бағасы,сонымен катар жоспарлы 

кӛрсеткіштердің дэлелділігі. 

Шаруашылық қызметтің экономикалық талдауы жоспардың 

дәлелділігімен ғана емес, сонымен қатар оларды атқару кезінде туындайтын 

жетіспеушіліктерді, қателіктерді және экономикапық үдерістерге жедел 

әсерлерді бақылау, басқару шешімдері мен жоспарды дұрыстау. Жоспарлау 

кәсіпорын қызметі нәтижелерін талдаудан басталады және аяқталады. Талдау 

жоспарлаудың деңгейін кӛтеруге кӛмектеседі және оны ғылыми дәлелденген 

қыла алады. 

Негізгі рӛл бәсекелестік ортада ғылыми-техникалық прогрестің және 

озық тәжірибенің негізінде шаруашылық субъектілерінің қызметерінің 

резервтерінің тиімділігін арттыру үшін колданылады. 

Сонымен, экономикалық анализ шаруашылық қызметте жүйесінде 

маңызды элемент болып табылады. Ӛндірісті басқару жүйесінде, 
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ішкішаруашылық резервтерді шығаруда, ғылыми дәлелденген жоспар-

болжауларда және басқару шешімдері мен кәсіпорынның функционалдығының 

тиімділігін артыру максатында бақылау жасау. 

 

2) Ғылымның объектісі, әдісі және пәні 

Экономикалық ғылымдардың басқалары сияқты ШҚТ кәсіпорынның 

шаруашылық қызметін, кәсіпорында болып жатқан экономикалык 

кұбылыстарды және үдерістерді зерттейді. 

Экономикалық талдаудың пәні болып пайда табуға бағытталған 

немесе, шығындар мен кірістердегі тепе-теңдікті орнатудағы тиімділікті 

арттыру және оның резервтерінің жоғарылауын қамтамасыз ететін меншіктің әр 

түрлі формаларындағы шаруашылық субъектілер, сонымен қатар талданатын 

шаруашылық субъектінің функционалдығының тұрақтылыгын қамтамасыз ету. 

Экономикалық талдаудың объектісі болып, сәйкесінше, кәсіпорындар 

және әр түрлі формадағы ұйымдар жатады. 

Ғылыми әдістемесі- ӛз пәнін зерттеу тәсілі. Экономикалық талдаудың 

әдістемесі- жүйелі.кешенді зерттеу, есептілікті және кәсіпорын тиімділігін 

арттыру максатында басқа да ақпараттарды, жоспар кӛрсеткіштерінің жүйесін 

арнайы тәсілді ӛндеу жолымен кәсіпорын қызметіне факторлардың әсерін 

ӛлшеу және талдау. 

ШҚТ әдісінің мінездемесі - әрдайым салыстыру қажеттілігі; ішкі 

қарсылықтарды зерттеу қажеттілігі, әр түрлі үдерістер мен құбылыстардың 

жағымды және жағымсыз жақтарын іздеу; барлық байланыстардың есебі, 

себепті-қорытынды байланыстардың сандық бағасы, жүйелік амал, 

кӛрсеткіштер жүйесін ӛңдеу және пайдалану. 

 

3) Талдаудың міндеттері мен қағидалары 

Экономикалық талдауды сәтті жүзеге асыру үшін келесі жаттығулар 

кажет: 

1) экономикалық заңдар қызметінің сипатын зерттеу, кәсіпорынның 

бәсекелестік жағдайындағы  экономикалық  кұбылыстар  мен  үдерістердің 

тенденциясы мен заңдылығын орнату; 

2) кәсіпорынның экономикалық мүмкіндігін тиімді пайдалану үшін 

жоспарлардың орындалуына,болжауларға, басқару шешімдеріне бақылау 

жасау; 

3) кәсіпорын жұмысын дұрыс бағалауды камтамасыз ететін 

кұбылыстарды объективтік және субъективтік зерттеу, шаруашылык қызметтің 

нәтижелерінің сыртқы және ішкі факторларын зерттеу, кәсіпорын 

жағдайынының дұрыс диагностикасын жасау және болашағын дамыту 

мақсатында болжау жасау, тиімділікті арттыру үшін резервтерді іздеуге негізгі 

бағыттарды іздеу; 

4)озық тәжірибе және ғылымның жетістігі негізінде ӛндірістің тиімділігін 

арттыру резервтерін іздеу; 
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5) қаржылық деңгей және операциялық тәуекелдерді бағалау және 

нарықтық орынды бекіту, бизнестің пайдалылығын жоғарылату макетында ішкі 

механизмдерді баскару; 

6) кәсіпорын қызметінің нәтижесін бағалау- жоспарлауды орындау, 

экономика деңгейінің даму жетістігі, тауар және қызмет нарығында қолда бар 

мүмкіндіктерді пайдалану бизнес-процестің басқару саясатын тиімді жүргізеді. 

7)  анықталған кемшіліктерді шеттету үшін басқарушылық шешімді 

жобалау және шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында 

резервтерді игеру;  

Мемлекеттік ықпал. Ұйым қызметінің нәтижесін бағалауда оның 

заңдылық мемлекеттік экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

саясатынын 

талаптарына сәйкестігін есепке алу керек.  

Ғылыми сипаты. Экономикалық талдау экономикалық заңның 

талаптарын есепке алады, экономикалық зерттеулердегі қазір болып жатқан 

маңызды әдістерді қарастырады. 

Кешеңділік. Бұл экономикалық талдаудың негізгі қасиеті, зеттеліп 

жатқан объектінің қызметін жан-жақты зерттеу, экономикалык жүйенің 

элементтерінің себептілік-қорытындысының жеке байланыстарын анықтау. 

Жҥйелілік. Әрбір зерттеліп жатқан объект бір-бірімен және сыртқы 

ортамен байланысатын элементтерден тұратын күрделі динамикалық жүйе 

ретінде қарастырылады. 

Объектілік, дәлдік, нақтылық. Талдау нәтижесі объективті 

шынайылықты айқындау керек және дүрыс акпаратқа, нақты аналитикалык 

есептемелерге сүйенуі керек. 

Әрекеттілік. Талдау ӛндіріс процесіне және оның нәтижесіне белсенді 

әрекет етуі тиіс, жұмыстың кемшіліктері мен кӛрсеткіштерін жақсарту 

резервтерін ӛз уакытында кӛрсетуі керек, ұйым басшылығын ақпараттандыру 

да жатады. 

Жоспарлылық. Талдауды жүргізу белгіленген жұмыс уақыты, оны 

жүзеге асырушылар мен алынған нәтижелердің бақылау формалары іс-

шаралардың жоспарына сәйкес келуі тиіс. 

Жеделділік. Талдау тез және анық жүргізілуі тиіс, зерттеліп жатқан 

мәселенің маңыздылығын кӛлеңкелейтін сұрақтарды шеттету. Бұл 

қабылданатын басқарушылық шешімнің тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Тиімділік. Талдауға кеткен шығындар одан алатын әсерден әлдеқайда 

кіші болу керек. 

 

4) Талдаудын даму тарихы 

Экономикалық талдау ӛзінің бастамасын саяси экономиядан алады, оның 

тарихы ежелгі және орта ғасырлардан тамыр алады (Ксенофонт, Платон, 

Аристотель және т.б.; У.Петти,Д.Рикардо, С.Симсонди және т.б.). 

Экономикалық талдаудың ғылым ретінде қалыптасуы бухгалтерлік 

есептің пайда болуымен байланысты (бірінші куәлігі Лука Пачолидің «Есептер 
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және жазбалар трактатында» кездеседі (Италия, 1445-1616). Бухгалтерлік есеп 

кәсіпорынның қаржылық-шаруашылык жағдайын объективті түрде тұрақты 

кӛрсете алмағандықтан, бухгалтерлік есептін езін дұрыс жүргізу үшін 

бақылауды жүзеге асыру қажеттілігін тудырды, қаржылық құжаттарды дұрыс 

құру, кәсіпорын қызметінің нәтижелерін талдау басталды. Оған дәлел болып 

1853 жылы Эдинбург қаласында құрылган аудиторлар институты, ал 1887 

жылы Америкадағы аудиторлар ассоциациясы құрылды. Аудит қаржылық-

шаруашылық жағдайындағы талдау,қаржылық талдау ретінде каралады. 

Ресей хандығындағы капитализм жағдайында аналитикалык зерттеулерді 

жүргізу қажеттілігі туындады. Шаруашылык қызметті талдау кәсіпкерліктің 

жеке капиталистік және олардың монополиялық бірлестігі баланстың ӛтімділік 

талдауына,актив және пассив бағасына сәйкес келеді. Сан қырлы қиындыктар 

кӛптеген ӛнеркәсіптік кәсіпорындар шет ел капиталымен бірлескен негізінде 

жүмыс істегенімен байланысты пайда болды.ХХ ғасырдың басында ресей 

экономикасында неғүрлым жоғаргы деңгейде мемлекеттік,жеке меншік және 

кооперативтік сектордагы кэсіпорынның қызметін талдау ерекшеленді 

1917 жылы қазан айынан кейін,коммерциялық кұпияның жойылуына 

байланысты,есепке алудың жариялылығының еңгізуімен,шаруашылық 

үдерістерді бақылау және олардың нәтижелерімен экономикалық талдауды 

қалыптастыруға негіз пайда болды. Үлкен назар статистиканың,есептің және 

бақылаудың дамуына бӛлінді, бұл есепті шешу,ӛндірістің кұралдарын сақтап 

қалуға байланысты материалды және қаржылық ресурстарды халық және фронт 

үшін үнемдеп шығындауға бағытталды. Экономикалық талдаудың бірінші 

ведомствалык басылымы «Саудалық-ӛнеркәсіптік кәсіпорындарда баланстарға 

қандай әдіс колдану керек» (1918ж.)атты әдістемелік басқарма Мәскеу 

облыстық халық шаруашылық кеңесімен шығарылды. 1920 жылы П.Н. 

Худяковтың «Баланс талдауы» атты кітабы жарық кӛрді, мұнда автор тапдауды 

«есеп жүргізу философиясы» деп атайды. ҒТП жағдайында халық 

шаруашылығының барлық салалары дами бастады. ВЦИК және ¥КШ 

декреттеріне сәйкес мемлекеттік кәсіпорындардың тресттерді басқаруы 

ӛндірістің ұйымдастырылуына ғана емес,сонымен қатар бухгалтерлік есептің 

жүргізілуіне,кәсіпорындағы жоспарларға,айлық есептерді құруға жауапты 

болған. Есеп,бақылауды құру және талдау әрдайым ВСНХ орталық 

бухгалтериясымен тексеріліп отырды.Жыл сайын мемлекеттік ӛнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас бухгалтерлерінің жиналысы ӛткізіліп отырды. 1925 жылы 

«Баланстық талдауға және шаруашылық органдардың есеп беруіне (есепші 

жұмысшыларға аранлған басшылық)» атты конспект-бағдарлама шығарылды. 

Сол кездің ӛзінде материалдық ресурстардың шығындарының 

маңыздылығын,еңбекке тӛлеу қаржы,енбекӛнімділіп,құрал-жабдықтарды 

пайдалану белгіленіп отырды. «Экономикалық талдау» түсінігі алғаш рет 

А.Я.Усачевтің «Баланстың экономикалық талдауы» атты кітабында кездеседі. 

Қарастырылған уақытта экономикадық талдау біршама дамуга ие болды. 

Отызыншы жылдардың басында шаруашылық қызметтің талдауы дербес пән 

ретінде жоғаргы оқу орындарына енгізілді. 
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30-шы жылдар ортасында бухгалтерлік есеп және экономикалық талдау 

Халықтық қаржылық комиссариатпен жүзеге асырылды. Бұл кезеңде тек қана 

тәжірибелік жағы ғана емес,сонымен қатар тадаудың теориялық мәселелері де 

терең ӛңделді. Талдау белсенді халықтық шаруашылық дифференциациядан 

ӛтіп, салалары пайда болды. 

Ұлы Отан Соғысы жылдары - ерекше тарихи кезең. Қиын соғыс 

жылдарында     ӛнеркәсіпті      кеңейту     үшін ішкі резервтердің мобилиза-

циялаумен, еңбек ӛнімділігін арттырумен, ӛзіндік құнды тӛмендетумен және 

т.б.осы сияқты факторларды қолданды. Экономикалық кызметтің 

кызметкерлері сол уакытта ӛндіріс кызметтегі қатаң есепті, бақылауды және 

талдауды жүргізді, шығындарды қысқарту резервтерін іздеумен, ӛндіретін 

ӛнімнің құнын тӛмендетумен айналысты. 

Соғыс жылдарынан кейін экономикалық талдаудың болашақтағы 

дифференциация жоспарына байланысты сапалардың дамуы байқалды, 

олардың ішкі бӛлімдері кызметінің терең талдануы, шаруашлықесептік 

кәсіпорын, шетелдерде методология мен әдістемені қолдану және экономиалык 

талдаудың жалпы методологиялык мәселелерін монографиялык зертеу болып 

табылды. Бұл уакытта ӛндірістік кәсіпорындардың шаруашылық кызметі 

туралы кӛптеген еңбектер шығарылды. Олардың ішінде И.И. Покладаның (1956 

ж.) «Ӛнеркәсіптік кәсіпорындардың ӛндірістік-қаржылық экономикалык 

талдауы», С.К. Татураның (1956 ж.) «Кәсіпорын экономикасының талдау 

негізі», С.Б. Барнгольц және Д.М. Сухаревтың (1957 ж.) шыққан «Ӛндірістік 

кәсіпорындардың айналым кұралдары» және т.б. 

Экономикалық талдаудың әр түрлі проблемалапарын ӛңдеудегі негізгі 

белсенділік 1960-І990жж болды. Аймақтык теоритикалық-аналитикалық 

орталыктары Мәскеуде,Санкт-Петербургте,Киевта,Минскта және т.б. калларда 

пайда болды. 

Нарықтық қатынастарға кӛшкен кезден бастап экономиканы 

орталықсыздандыру, ауыр орталықты микродеңгейге кӛшіру, кәсіпорын 

қызметінің міндеттері мен қызметтері ӛзгеруіне ықпал етті. 

Нарықтық экономика кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортаның 

жағдайымен және конъюктураның динамикалығымен сипатталады. Осыған 

байланысты жедел басқарудың маңыздылығы, сонымен қатар жедел және 

жағдайлык талдаудың маңыздылығы ӛседі. Талдаудың негізгі міндеті болып 

белгісіздік жағдайында коммерциялық тәуекелдіктің бағасы болып табылады. 

Ішкі және сыртқы орта жағдайын зерттеу,сатып алушылар мен бәсекелестік 

санын анықтау, баға және баға саясатын, тауар қозғалысы мен шығындарды, 

экспортты-импортты операцияларды,пайыздық мӛлшер мен валюта бағамын 

белгілеу және т.б., яғни үлкен ақпаратты ауқымды олдану керектігі 

автоматизация есебін және талдаудың негізін құрайды. Сонымен қатар, 

кәсіпорындағы аналитиқалық жұмыстың тиімділігіне дұрыс жүйеленген 

ақпараттық база жатады. 
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Бүгінгі күні талдау жүйелік құрылымға,әртүрлі факторларға кешенді 

есепке.нақты ақпаратты сапалы тандау және басқаруда маңызды болып 

табылатын функцияға негізделген. 

 

5) Талдау тҥрлері 

ШҚТ-ның сыныпталуы онын мазмұнын дұрыс түсіну үшін маңызды және 

ол мынадай сипаттары бойынша жіктеледі:  

а) Салалық сипаты бойынша: салалық (әдістеме экономиканың бӛлек 

салаларын,мысалға,ӛнеркәсіптік, ауылшаруашылық,құрылыс,сауда және 

т.б.) есепке алып отырады; 

- сала аралық (ӛз; алдына экономикалық талдаудың әдістемелік және 

методологиялық негізін кӛрсетеді). 

б) уақыт сипаты бойынша: 

алдын-ала    (перспективалық    -    басқару    шешімдерін, жоспарлы ; 

тапсырмаларды,  күтілген нәтижелердің болжау, бекіту үшін  шаруашылық 

опреациялардың орындапуы; 

- кейінгі (ретроспективалық - шаруашылық операциялардың 

орындалуынан кейін іске асады, жоспар орындалуына бақылау 

жасау,қолданылмайтын резервтерді кӛрсету үшін,кәсіпорын қызметінің 

нәтижелерін объективалық бағалау); шаруашылық операциялардан бітуімен 

іске асады,немесе қысқа уақыт ішінде ӛзгеру үшін (тәулік және т.б.) 

қолданылатын ретроспективалық талдаудың оперативті (ағымдағы) түрі және 

қорытынды түрі есепті уақыт үшін (ай,тоқсан,жыл). 

в) кеңістік сипаты бойынша: 

- ішкі шаруашылық (зертеліп жатқан кәсіпорынның гана қызметін талдау) 

- шаруашылық аралық (екі немесе одан да кӛп кәсіпорынның нәтижелерін 

талдау). 

г) басқару объектісі бойынша: 

- технико-экономикалық талдау, техникалық және экономикалық 

процестердің арақатынасын және олардың қызмет нәтижелеріне әсерін 

зерттейді; 

- қаржылық-экономикалық, негізгі назар қаржылық аспектіде және 

нәтижелерге аударылған; 

- аудиторлық (бухгалтерлік) талдау - қаржылық жағдайдыі және 

түрақтылықтың эксперттік бағасы және диагностикасы; 

- әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік экономикалық үдерістердің 

арақатынасын және олардың кәсіпорын қызметінің нәтижелілігіне әсер етуін 

зерттейді; 

- экономикалық-статистикалық талдау - әр түрлі деңгейдегі ауқымды 

қоғамдық қүбылыстарды зерттейді; 

- экономикалық-экологиялық талдау; - 

- маркетингтік талдау. 

д) зерттеу әдістемесі бойынша: 

- салыстырмалы; 
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- диагностикалық (экспресс-талдау); 

- факторлық; 

-  маржиналды (сату кӛлемінін,ӛзіндікқұн және пайданың,сонымен қатар 

шыгындарды түрақты және ӛзгермелі деп бӛлінуі себеп-салдарлық негізінде 

қалыптасқан арақатынас); 

- экономикалық-математикалық талдау (оптимизациялық әдіс); 

- стохастикалық (дисперсиялық, корреляциялық, компоненттік); 

- функционалды талдау (резервтерді кӛрсету әдісі) және т.б. 

е) зерттеліп жатқан объектінің жалпы ауқымы бойынша: 

- тегіс; 

- таңдаулы. 

ж) бағдарлама мазмұны бойынша:  

- кешенді;  

- тематикалық.  

Сонымен қатар, ШҚТ жіктелуінің сипаттары бойынша баса да түрлері 

болуы мүмкін. 

  

6) Талдаудың әдістемесі 
Әдістеме - әдістердің жиынтығы, қандай да бір жұмыстың мақсатты 

орындалуының ережесі. 

Әдістемелердің жалпы және жеке түрі бар. Жалпы (экономиканың 

барлық салаларына бірдей) және жеке (белгілі сала үшін,зерттеу кӛлемі 

бойынша) 

Негізгі элементтер:  

1. Мақсаты және міндеттер; 

2. Талдау объектілері; 

3. Кӛрсеткіштер жүйѐеі; 

4. Зерттеу әдістерінің сипаттамасы; 

5. Мәліметтердің пайда болуы; 

6. Талдауды үйымдастыру және техникапық кұралдарды таңдау үшін 

бұйрық; 

7. Талдау нәтижелерін ұйымдастыруға талаптар; 

8. Талдау нәтижелерінің субъектілері (тұтынушылар) Кешенді талдаудың 

(кезеңнің) әдістемесі: 

1. Талдаудың мақсаты,міндеттері және объектілері анықталады. 

2. Берілген   объект   мінездемесін   кӛрсететін   синтетикалық   және 

аналитикалық кӛрсеткіштер жүйесі ӛңделеді. 

3. Талдау үшін ақпаратты жинау және дайындау; 

4. Қызмет нәтижелерін жоспармен,ӛткен кезең берілгендерімен, орта 

және ең жақсы салалармен және т.б.керсеткіштерімен салыстыру. 

5.Факторлық талдау. 

6. Қолданылмаған және перспективалық резервтерді кӛрсету. 

7. Талдау нәтижелерінің жалпы бағасы, іс-шараны жетіспеушілік пен 

резервтер бойынша ӛңдеу. 
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7) Экономикалық талдаудың құралдары 

Талдаудың әдістері мен құралдары (Сурет 1.1): 

Олардың ішінде дәстүрлі логикалық әдістерін ерекшелеуге болады,олар 

басқа пәндерде ақпартты зерттеу үшін және ӛндеу үшін кеңінен қолданылады 

(салыстыру,графикалық,баланстық,орта және қатысты кӛлем,аналитиқалық 

топтар,экономикалық тапсырмаларды интуиция негізінде қалыптастыру 

эвристикалық әдіс,ӛткен тәжірибе және т.б.). 

Шаруашылықтың нәтижелеріне және резервтерді санауға факторлардың 

әсер етуін зерттеу үшін мынадай әдістер қолданылады: тізбекті алмастыру, 

абсолютті   және   қатысты   ӛзгешеліктер,интегралды   әдіс, корелляционды, 

компонентті,сызыкты әдіс,ауқымды қызмет ету теориясы, ойындар 

теориясы,операцияларды зертеу және т.б. Осы және басқа да әдістерді қолдану 

мақсатқа және талдау тереңдігіне, зерттеу объектісіне есептерді орындауға 

техникалық мүмкіндіктерді және т.б. қолдануға байланысты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 сурет -Экономикалық талдау әдістері 
  

8) Экономикалық талдаудың кӛрсеткіштер жҥйесі 
Барлық экономикалық акпарат әр түрлі кӛрсеткіштер ретінде 

берілген.олар зерттеліп жатқан қүбылыстар мен үдерістердің мән-мағынасын 

нақты және толық кӛрсетуі тиіс. Кәсіпорынның шаруашылық қызметін 

мінездейтін аналитикалық кӛрсеткіштердің кӛптеген түрлері бар. Олардың 

жүйесі әр түрлі сипаты бойынша жүргізіледі. 

Ақпаратты 

логикалық ӛңдеу 

тәсілдері 

Детерминарлық 

факторлық талдау 

тәсілдері 

Стохастикалық 

факторлық талдау 

тәсілдері 

Экономикалық 

міндеттерді 

оптимациялау 

әдістері 

Салыстыру 

Қатысты және 

орташа ӛлшем 

Мәліметтерді 

графичкалық және 

кестелік ұсыну 

Топтық 

Баланстық 

Эвристикалық 

әдістер 

Цептік 

орналастыру 

Абсолютті  

айырмашылық 

Қатыстық  

айырмашылық 

Индекстік 

Интегралдық 

Пропорционалдық 

бӛлу 

Логарифмировани

я 

Корреляциондық 

талдау 

Дисперсиондық 

талдау 

Компоненттік 

талдау 

Дискриминанттық

талдау 

Кӛпӛлшемді 

математикалық 

факторлық талдау 

Сызықтық және 

сызықтық емес 

программалау 

Ойын теориясы 

Массалық қызмет 

кӛрсету теориясы 

Операцияларды 

зерттеу 
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- сандық (мысалы, ӛнім кӛлемі, жүмысшылар саны) жэне сапалык(еңбек 

ӛнімділігі, рентабельділік); 

- ортак, яғни экономиканың барлық салаларында қолданылады жэне 

спецификалық (кӛмір сапасы, сүттің майлылығы); 

- жалпылауыш (мысалы, жалғыз жұмысшының бір сағатта ӛндірген 

ӛнімі), және кӛмекші (жанама) (атқарылған жүмыстын бірлігіне кеткен жұмыс 

уақытының кӛлемі); 

- абсолютті және катысты (процент,коэффициент немесе индекс сияқты 

екі абсолюттінің аракатынасы); 

- табиғи (салмак, ұзындык жэне т.б.) жэне кұндылык; 

- факторлы және нәтижелі; 

- нормативті, жоспарлы, есепті, аналитикалык (бағалык). 

Талдауда  қолданылатын   барлық   кӛрсеткіштер   бір-бірімен   тығыз 

байланыста және бір-біріне негізделген.  

 

1.2 Бақылау сұрақтары: 

1. «Талдау» терминіне анықтама беріңіз,және оның түрлері. 

2. Шаруашылық қызметтегі экономикалық талдаудың маңызы мен рӛлі. 

3. Экономикалық талдаудың пәні және объектісі болып не табылады? 

4. Ғылыми әдіс. ШҚТ әдісінің мінездемесі. 

5. Экономикалық талдаудың негізгі жаттығуларын есептеу және ашу. 

6. Экономикалық талдау қандай негізгі қағидаларға негізделген.Әр принципті 

сипаттаңыз. 

7. Талдаудың даму тарихына қысқаша сипата беріңіз. 

8. ШҚТ сыныпталуын атаңыз. Әр қайсысына анықтама беріңіз. 

9. Талдау әдістемесі түсінігіне анықтама беріңіз және оның түрлеріне 

тоқталыңыз. 

10. Талдау әдістемесінің негізгі элементтерін атаңыз. 

11. Кешенді талдау әдістемесінің кезеңдерін атаңыз.  

12. Экономикалық талдаудың кұралдары нені кӛрсетеді?  

13. Аналитикалык кӛрсеткіштердің жүйесі қандай белгілер бойынша 

анықталады? 

 

1.3 Тестік тапсырмалар 

1. «analyzis» сӛзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? 

А) Біріктіру; 

В) Араластыру; 

С) Бӛлу; 

D) Қосу; 

Е) Анықтау. 

 

2. «analyzis» сӛзі кандай мағына береді? 

А) Қосу; 

В) Арапастыру; 
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С) Біріктіру; 

D) Бӛлшектеу;  

Е) Анықтау. 

 

3. Бүтінді жеке бӛлітерге бӛлу және оларды байланыстар мен 

тәуелділіктердің кӛптүрлілігін зерттеуге негізделген қоршаған орта 

кұбылыстары мен заттарды тану әдісі калай аталады? 

А) Анықтау;  

В) Әдіс; 

C) Шешім;  

D) Синтез;  

Е) Талдау. 
 

4.  Экономикалык   құбылыстар   мен   үдерістерді   әлемдік   жэне   ұлттық 

экономикада және оның бӛлек салалары деңгейін зерттеу калай аталады? 

А) Микроэкономикалық талдау;  

В) Макроэкономикалық талдау;  

С) Жаппы талдау;  

D) ¥лттық талдау;  

Е) Салалық талдау 

 

5.Үдерістер мен құбылыстардың шаруашылықтың бӛлек субъектілері 

деңгейінде зертеу қалау аталады? 

А) Микроэкономикалық талдау;  

В) Макроэкономикалық талдау;  

С) Жалпы талдау;  

D) Ұлттық талдау; 

Е) Салалық талдау. 

 

6. Жоспардың дәлелділігімен ғана емес,сонымен қатар оларды атқару кезінде 

туындайтын жетіспеушіліктерді,қателіктерді және экономикалык үдерістерге 

жедел әсерлерді бақылау, басқару шешімдері мен жоспарды дұрыстау калай 

аталады? 

А) Микроэкономикалық талдау;  

В) Макроэкономикалык талдау;  

С) Жалпы талдау;  

D) Экономикалық талдау;  

Е) Салалык талдау. 

 

7. Пайда табуга бағытталған немесе шығындар мен кірістердегі тепе-тендікті 

орнатудағы тиімділікті арттыру және оның резервтерінің жоғарылауын 

қамтамасыз ететін меншіктің эр түрлі формаларындағы шаруашылық 

субъектілер,сонымен қатар талданатын шаруашылық субъектінің 

функционалдығының түрактылығын камтамасыз ету? 

А) Талдаудың пәні 
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В) Талдау объектісі; 

С) Талдау әдісі; 

D) Талдау мінездемесі;  

Е) Талдау әдістемесі 
 

8. Кәсіпорындар жэне эр түрлі формадағы үйымдардың меншігі.... 

А) Талдаудың пәні 

В) Талдау объектісі; 

С) Талдау әдісі; 

D ) Талдау мінездемесі; 

Е) Талдау әдістемесі 

 

9. Жүйелі,кешенді зерттеу,есептілікті және кәсіпорын тиімділігін арттыру 

мақсатында басқа дa ақпараттарды, жоспар кӛрсеткіштерінің жүйесін арнайы 

тәсілді ӛңдеу жолымен кәсіпорын кызметіне факторлардың әсерін ӛлшеу және 

талдау капай аталады?  

А) Талдаудың пәні  

В) Талдау объектісі;  

С) Талдау әдісі;  

D) Талдау мінездемесі;  

Е) Талдау эдістемесі 

 

10.Экономикалык заңдар қызметінің мінездемесін зерттеу,  кәсіпорынның 

бәсекелестік жағдайындагы нақты экономикалық құбылыстар мен үдерістердің 

тенденциясы мен заңдылығын орнату бұл?  

А) Талдаудың пэні  

В) Талдау объектісі;  

С) Талдау әдісі;  

D) Талдау талабы;  

Е) Талдау әдістемесі 

 

11. Ұйым кызметінің нәтижесін бағалауда онын заңдылық.мемлекеттік 

экономикалык,экологиялық және элеуметтік саясатынын талаптарына 

сәйкестігін есепке алуға байланысты экономикалык талдау қағидасы қалай 

аталады? 

А) Мемлекеттік ықпал;  

В) Ғылыми мінездеме;  

С) Кешенділік;  

D) Жүйелілік;  

Е) Нақтылық. 

 

12. Экономикалық тапдау экономикалық заңның талаптарын есепке алатын, 

экономикалык зерттеулердегі қазір болып жатқан маңызды әдістерді 

карастыратын экономикалық талдау қағидасы қалай аталады? 

А) Мемлекеттік ыкпал;  
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В) Ғылыми мінездеме;  

С) Кешенділік;  

D) Жүйелілік;  

Е) Нақтылық. 

 

13. Бұл экономикалық талдаудың негізгі қасиеті, зеттеліп жатқан объектінің 

кызметін жан-жакты зерттеу, экономикалық жүйенің элементтерінің себептілік- 

байланыстарын анықтау экономикалык талдаудың қағидасы қорытындысының 

жеке кандай кағидасы?  

А) Мемлекеттік ыкпал;  

В) Ғылыми мінездеме;  

С) Кешенділік;  

О) Жүйелілік;  

Е) Нақтылық. 

  

14.  Әрбір  зерттеліп  жатқан  объект бір-бірімен жэне  сыртқы  ортамен 

байланысатын элементтерден тұратын күрделі динамикапық жүйе ретінде 

қарастырылатын экономикалық талдаудың кағидасы?  

А) Мемлекеттік ықпал;  

В) Ғылыми мінездеме;  

С) Кешенділік;  

Б) Жүйелілік;  

Е) Нақтылық. 

 

16. Шаруашылык кызметтің уакыт сипаты бойынша сыныпталуы: 

А) Салалық және салааралық; 

В) Алдын ала және кейінгі; 

С) Ішкішаруашылық және шаруашылықаралық; 

В)Технико-экономикалық, каржылық-экономикалык, аудиторлық, элеуметтік-

экономикалык, экономиккалық-статистикалық, экономикалык-экологиялық, 

маркетингтік; 

Е) салыстырмалы, диагностикалық, факторлы, маржиналды, экономикалык-

математикалық, стохастикалық, функционалды. 

 

17. Шаруашылык қызметтің кеңістік сипаты бойынша сыныпталуы: 

А) Салалық және салааралык; 

В) Алдын ала және кейінгі; 

С) Ішкішаруашылық және шаруашылықаралық; 

Б) Технико-экономикалык, каржылық-экономикалык, аудиторлық, элеуметтік-

экономикалык, экономиккалык-статистикалык, экономикалык-экологиялык, 

маркетингтік; 

Е) Салыстырмалы, диагностикалық, факторлы, маржиналды, экономикалық-

математикалық, стохастикалық, функционалды. 
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18.Әдістердің:жиынтығы, қандай да бір жұмыстың мақсатты орындалуының 

ережесі қалай аталады?     

А) Талдау функциясы;  

В) Талдау әдісі; 

С) Талдау әдістемесі; 

D) Талдаудың пәні; 

Е) Талдау қызметі. 

 

19. Экономиканың барлық салаларына арналған тапдаудың әдістемесі: 

А) Нәтижелі; 

В) Бастапқы;  

С) Тұрлаулы;  

D) Жалпы;  

Е) Жеке. 

 

20. Белгілі саланың зерттеу кӛлеміне байланысты талдау әдістемесі калай 

аталады? 

А) Нәтижелі;  

В) Бастапқы;  

С) Тұрлаулы;  

D) Жалпы;  

Е) Жеке. 

 

21. Ақпаратты ӛңдеудегі логикалық әдістер қалай аталады? 

А)  Салыстыру,   қатысты  және  орта  кӛлем,  графикалық  және  кестелік 

кӛрсетілімдер, топтар, баланстық, эвристикалық әдістер;  

В) Тізбекті алмастыру, қатысты жэне абсолютті 

ерекшелік,индексті,интегралды,пропорционалды бӛлу, логарифмдеу; 

С) Корреляциялык және дисперсиялык талдау, компанентті талдау, 

дискриминантты талдау, кӛпкӛлемді математикалық факторлы талдау; 

D)  Сызықтық және сызықтық емес бағдарламалау, ойындар теориясы, 

ауқымды кызмет ету теориясы,опреацияларды зерттеу; 

Е) Салыстыру, тізбекті алмастыру, сызықтық және сызықтык емес 

бағдарламалау 

 

22. Детерминирленген факторлы талдаудың әдістері? 

А) Салыстыру, қатысты және орта кӛлем,графикалык жэне кестелік 

кӛрсетілімдер,топтар,баланстык,эвристикалық әдістер; 

В) Тізбекті алмастыру, катысты жәнеабсолютті 

ерекшелік,индексті,интегралды,пропорционалды бӛлу,логарифмдеу;  

С) Корреляциялык жэне дисперсиялық талдау, компанентті талдау, 

дискриминантты талдау, кӛпкӛлемді математикалык факторлы талдау; 

D) Сызыктық жэне сызыктык емес бағдарламапау,ойындар теориясы,ауқымды 

кызмет ету теориясы,опреацияларды зерттеу; 
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Е) Салыстыру, тізбекті алмастыру, сызықтык және сызықтық емес 

бағдарламалау. 

 

23. Стахостикалық факторлы талдаудың әдістері? 

А) Салыстыру, қатысты және орта кӛлем,графикалық және кестелік 

керсетілімдер,топтар,баланстық,эвристикалықәдістер; 

В)    Тізбекті    алмасытру,    қатысты    жэне        абсолютті    ерекшелік, 

индексті,интегралды,пропорционалды бӛлу,логарифмдеу; 

С)   Корреляциялық   және   дисперсиялық   талдау,   компанентті   талдау, 

дискриминантты талдау, кӛпкӛлемді математикалық факторлы талдау; 

D) Сызыктық және сызыктық емес бағдарламапау,ойындар теориясы.ауқымды 

кызмет ету теориясы,опреацияларды зерттеу; 

Е) Салыстыру, тізбекті алмастыру, сызықтық және сызықтық емес 

бағдарламалау. 

 

24. Экономикалық міндеттің оптимизациялық шешім шығару әдістері? 

А)   Салыстыру,   қатысты   және   орта   кӛлем,графикалық  және   кестелік 

кӛрсетілімдер, топтар, баланстық, эвристикалық әдістер; 

В) Тізбекті алмастыру, қатысты жэне абсолютті ерекшелік, индексті, 

интегралды, пропорционалды бӛлу, логарифмдеу; 

С)   Корреляциялық   және   дисперсиялық   талдау,   компанентті   талдау, 

дискриминантты талдау, кӛпкӛлемді математикалык факторлы талдау;  

D )  Сызыктық жэне сызыктық емес бағдарламалау,ойындар теориясы,ауқымды 

қызмет ету теориясы, опреацияларды зерттеу; 

Е) Салыстыру, тізбекті алмастыру, сызықтық және сызықтық емес 

бағдарламалау. 

 

25.Кешенді талдау әдістемесінің қандай кезеңінде объектілер, мақсат және 

талдаудың жаттығулары нақтыланады? 

А) 1 кезең; 

В) 2 кезең;  

С) 3 кезең; 

D)4 кезең; 

Е)5 кезең. 
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1.4 Презентациялық материалдар 
1 – слайд 

ТАҚЫРЫП: ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ТАЛДАУДЫҢ ТҤСІНІГІ, ПӘНІ

ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ

 
2 – слайд 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ

ТҤСІНІГІ МЕН РӚЛІ

Талдау (гр.«analyzis» - бӛлу, бӛліктеу, ажырату) – бүтінді жеке

бӛліктерге бӛлу және оларды байланыстар мен

тәуелділіктердің кӛптүрлілігін зерттеуге негізделген қоршаған

орта құбылыстары мен заттарды тану әдісі.

Ажыратылады

макроэкономикалық

талдау

Экономикалық

құбылыстар мен 

үдерістерді әлемдік және

ұлттық экономикада

және оның бөлек

салалары деңгейін

зерттеу.

микроэкономикалық

талдау

Үдерістер мен 

құбылыстардың

шаруашылықтың бөлек 

субьектілері деңгейінде 

зерттеу
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3 – слайд 

ҒЫЛЫМНЫҢ ОБЪЕКТІСІ, ӘДІСІ ЖӘНЕ

ПӘНІ
Экономикалық талдаудың пәні болып пайда табуға бағытталған немесе,
шығындар мен кірістердегі тепе-теңдікті орнатудағы тиімділікті арттыру және
оның резервтерінің жоғарылауын қамтамасыз ететін меншіктің әр түрлі
формаларындағы шаруашылық субъектілер, сонымен қатар талданатын
шаруашылық субъектінің функционалдығының тұрақтылыгын қамтамасыз ету.

Экономикалық талдаудың объектісі болып, сәйкесінше, кәсіпорындар және
әр түрлі формадағы ұйымдар жатады.

Ғылыми әдістемесі- ӛз пәнін зерттеу тәсілі. Экономикалық талдаудың
әдістемесі- жүйелі.кешенді зерттеу, есептілікті және кәсіпорын тиімділігін
арттыру максатында басқа да ақпараттарды, жоспар кӛрсеткіштерінің жүйесін
арнайы тәсілді ӛндеу жолымен кәсіпорын қызметіне факторлардың әсерін
ӛлшеу және талдау.

ШҚТ әдісінің мінездемесі - әрдайым салыстыру қажеттілігі; ішкі
қарсылықтарды зерттеу қажеттілігі, әр түрлі үдерістер мен құбылыстардың
жағымды және жағымсыз жақтарын іздеу; барлық байланыстардың есебі,
себепті-қорытынды байланыстардың сандық бағасы, жүйелік амал,
кӛрсеткіштер жүйесін ӛңдеу және пайдалану.

 
 

4 – слайд 

ТАЛДАУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН 

ҚАҒИДАЛАРЫ

Экономикалық талдауды сәтті жүзеге асыру үшін келесі жаттығулар кажет:

экономикалық заңдар қызметінің сипатын зерттеу, кәсіпорынның
бәсекелестік жағдайындағы экономикалық кұбылыстар мен  
үдерістердің тенденциясы мен заңдылығын орнату;

кәсіпорынның экономикалық мүмкіндігін тиімді пайдалану үшін

жоспарлардың орындалуына,болжауларға, басқару шешімдеріне бақылау

жасау;

кәсіпорын жұмысын дұрыс бағалауды камтамасыз ететін кұбылыстарды

объективтік және субъективтік зерттеу, шаруашылык қызметтің

нәтижелерінің сыртқы және ішкі факторларын зерттеу, кәсіпорын

жағдайынының дұрыс диагностикасын жасау және болашағын дамыту

мақсатында болжау жасау, тиімділікті арттыру үшін резервтерді іздеуге

негізгі бағыттарды іздеу;
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5 – слайд 

ТАЛДАУДЫҢ ТАЛАПТАРЫ МЕН 

ҚАҒИДАЛАРЫ

озық тәжірибе және ғылымның жетістігі негізінде өндірістің тиімділігін арттыру

резервтерін іздеу;

кәсіпорын қызметінің нәтижесін бағалау- жоспарлауды орындау, экономика 

деңгейінің даму жетістігі, тауар және қызмет нарығында қолда бар 

мүмкіндіктерді пайдалану бизнес-процестің басқару саясатын тиімді жүргізеді.

анықталған кемшіліктерді шеттету үшін басқарушылық шешімді жобалау және

шаруашылық қызметтің тиімділігін арттыру мақсатында резервтерді игеру; 

қаржылық деңгей және операциялық тәуекелдерді бағалау және нарықтық

орынды бекіту, бизнестің пайдалылығын жоғарылату макетында ішкі

механизмдерді баскару;

 
 

6 – слайд 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ КЕЛЕСІ ҚАҒИДАЛАРҒА

НЕГІЗДЕЛУІ КЕРЕК:

Мемлекеттік ықпал. ¥йым қызметінің нәтижесін бағалауда оның

заңдылық мемлекеттік экономикалық, экологиялық және әлеуметтік саясатынын

талаптарына сәйкестігін есепке алу керек.

Ғылыми сипаты. Экономикалық талдау экономикалық заңның талаптарын есепке алады, 

экономикалық зерттеулердегі қазір болып жатқан маңызды әдістерді қарастырады.

Объектілік, дәлдік, нақтылық. Талдау нәтижесі объективті шынайылықты айқындау керек

және дүрыс акпаратқа, нақты аналитикалык есептемелерге сүйенуі керек..

Жҥйелілік. Әрбір зерттеліп жатқан объект бір-бірімен және сыртқы ортамен байланысатын

элементтерден тұратын күрделі динамикалық жүйе ретінде қарастырылады.

Кешеңділік. Бұл экономикалық талдаудың негізгі қасиеті, зеттеліп жатқан объектінің

қызметін жан-жақты зерттеу, экономикалык жүйенің элементтерінің себептілік-

қорытындысының жеке байланыстарын анықтау.
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7 – слайд 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ КЕЛЕСІ ҚАҒИДАЛАРҒА

НЕГІЗДЕЛУІ КЕРЕК:

Әрекеттілік. Талдау өндіріс процесіне және оның нәтижесіне белсенді әрекет етуі тиіс, 

жұмыстың кемшіліктері мен көрсеткіштерін жақсарту резервтерін өз уакытында көрсетуі

керек, ұйым басшылығын ақпараттандыру да жатады.

Жоспарлылық. Талдауды жүргізу белгіленген жұмыс уақыты, оны жүзеге асырушылар мен 

алынған нәтижелердің бақылау формалары іс-шаралардың жоспарына сәйкес келуі тиіс.

Жеделділік. Талдау тез және анық жүргізілуі тиіс, зерттеліп жатқан мәселенің

маңыздылығын көлеңкелейтін сұрақтарды шеттету. Бұл қабылданатын

басқарушылық шешімнің тиімділігін қамтамасыз етеді.

Тиімділік. Талдауға кеткен шығындар одан алатын әсерден әлдеқайда кіші болу 

керек.

 
 

8 – слайд 

ТАЛДАУ ДЫҢ ТҤРЛЕРІ

ШҚТ-ның сыныпталуы онын мазмұнын дұрыс түсіну үшін маңызды және ол мынадай

сипаттары бойынша жіктеледі: 

Салалық сипаты бойынша:

салалық

(әдістеме экономиканың бӛлек

салаларын,мысалға,ӛнеркәсіптік, 

ауылшаруашылық,кұрылыс,сауда және т.б.) 

есепке алып отырады;

сала аралық

(өз; алдына экономикалық талдаудың

әдістемелік және методологиялық негізін

көрсетеді).

кеңістік сипаты бойынша:

ішкі шаруашылық

(зертеліп жатқан кәсіпорынның гана

қызметін талдау)

шаруашылық аралық

(екі немесе одан да көп кәсіпорынның

нәтижелерін талдау).
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9 – слайд 

ТАЛДАУ ДЫҢ ТҤРЛЕРІ

уақыт сипаты

бойынша:

алдын-ала   

(перспективалық - басқару

шешімдерін, жоспарлы ; 

тапсырмаларды,  күтілген нәтижелердің

болжау, бекіту үшін шаруашылық

опреациялардың орындапуы;

кейінгі

(ретроспективалық -

шаруашылық операциялардың

орындалуынан кейін іске асады, 

жоспар орындалуына бақылау

жасау,қолданылмайтын

Оперативті

шаруашылық

операциялардан бітуімен

іске асады,немесе қысқа

уақыт ішінде өзгеру үшін

(тәулік және т.б.) 

қолданылатын

ретроспективалық

талдаудың оперативті

(ағымдағы) түрі және

қорытынды түрі есепті

уақыт үшін

(ай,тоқсан,жыл).

 
 

10 – слайд 

ТАЛДАУ ДЫҢ ТҤРЛЕРІ

басқару объектісі бойынша:

технико-экономикалық талдау, техникалық және экономикалық процестердің арақатынасын және

олардың қызмет нәтижелеріне әсерін зерттейді;

әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік экономикалық үдерістердің арақатынасын және олардың

кәсіпорын қызметінің нәтижелілігіне әсер етуін зерттейді;

экономикалық-экологиялық талдау; -

қаржылық-экономикалық, негізгі назар қаржылық аспектіде және нәтижелерге аударылған;

аудиторлық (бухгалтерлік) талдау - қаржылық жағдайдыі және түрақтылықтың эксперттік бағасы

және диагностикасы;

экономикалық-статистикалық талдау - әр түрлі деңгейдегі ауқымды қоғамдық қүбылыстарды

зерттейді;

маркетингтік талдау.
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11 – слайд 

ТАЛДАУ ДЫҢ ТҤРЛЕРІ

зерттеу әдістемесі бойынша:

салыстырмалы;

диагностикалық (экспресс-талдау);

факторлық;

стохастикалық (дисперсиялық, корреляциялық, компоненттік);

маржиналды (сату көлемінін,өзіндікқұн және пайданың,сонымен қатар

шыгындарды түрақты және өзгермелі деп бөлінуі себеп-салдарлық

негізінде қалыптасқан арақатынас);

функционалды талдау (резервтерді көрсету әдісі) және т.б.

экономикалық-математикалық талдау (оптимизациялық әдіс);

 
 

12 – слайд 

ТАЛДАУ ДЫҢ ТҤРЛЕРІ

зерттеліп жатқан объектінің

жалпы ауқымы бойынша:

тегіс; таңдаулы.

бағдарлама мазмҧлы

бойынша:

кешенді; тематикалық.
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13 – слайд 

ТАЛДАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ

Әдістеме

- әдістердің жиынтығы, қандай да бір жұмыстың мақсатты

орындалуының ережесі.

жалпы жеке

(экономиканың барлық (белгілі сала үшін, 

салаларына бірдей) зерттеу көлемі бойынша) 

 
 

14 – слайд 

НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕР:

Основные элементы:

1. Мақсаты және міндеттер;

2. Талдау объектілері;

3. Көрсеткіштер жүйѐеі;

4. Зерттеу әдістерінің сипаттамасы;

5. Мәліметтердің пайда болуы;

6. Талдауды үйымдастыру және техникапық кұралдарды таңдау үшін бұйрық;

7. Талдау нәтижелерін ұйымдастыруға талаптар;

8. Талдау нәтижелерінің субъектілері (тұтынушылар) 

Кешенді талдаудың (кезеңнің) әдістемесі:

1. Талдаудың мақсаты,міндеттері және объектілері анықталады.

2. Берілген объект   мінездемесін көрсететін синтетикалық және

аналитикалық көрсеткіштер жүйесі өңделеді.

3. Талдау үшін ақпаратты жинау және дайындау;

4. Қызмет нәтижелерін жоспармен,өткен кезең берілгендерімен, орта және

ең жақсы салалармен және т.б.керсеткіштерімен салыстыру.

5. Факторлық талдау.

6. Қолданылмаған және перспективалық резервтерді көрсету.

7. Талдау нәтижелерінің жалпы бағасы, іс-шараны жетіспеушілік пен

резервтер бойынша өңдеу.
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15 – слайд 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ҚҦРАЛДАРЫ

Экономикалық талдау әдістері
Ақпаратты өңдеуге
логикалық әдістер

Детерминирленген
факторлық талдаудың

әдістері

Стахостикалық

факторлық талдаудың

әдістері

Экономикалық

міндеттердің 

оптимизациялық 

шешімдерінің әдістері

Салыстырулар

Қатысты және
орташа көлем

Графикалық және
кестелік мәліметтер

көріністері

Топтар

Баланстық

Эвристикалық

әдістер

Тізбекті алмастыру

Абсолютті
айырмашылық

Қатысты

айырмашылығы

Индексті

Интегралды

Пропорционалды
бөлу

Логарифмдеу

Корреляционды
талдау

Дисперсиялық

талдау

Компонентті талдау

Дискриминанттық

талдау

Көпөлшемді
математикалық

факторлық талдау

Сызықтық және 

сызықтық емес 

бағдарламалар

Ойындар теориясы

Массалық қызмет
көрсету

Операцияларды
зерттеу

 
 

16 – слайд 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ КӚРСЕТКІШТЕР

ЖҤЙЕСІ

Барлық экономикалық акпарат әр түрлі көрсеткіштер ретінде берілген.олар зерттеліп жатқан

қүбылыстар мен үдерістердің мән-мағынасын нақты және толық көрсетуі тиіс. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін мінездейтін аналитикалық көрсеткіштердің көптеген

түрлері бар. Олардың жүйесі әр түрлі сипаты бойынша жүргізіледі.

сандық және
сапалык

ортак және
спецификалық

жалпылауыш
және көмекші

абсолютті
және

катысты

табиғи және
кұндылык;

факторлы және
нәтижелі

нормативті, 
жоспарлы, есепті, 

аналитикалык
(бағалык).
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 2 Экономикалық талдаудын дәстҥрлі қабылдаулары мен әдістері. 

Факторлық талдаудың әдістемесі 

  

 

Мақсаты: Экономикалық талдаудың қабылдаулары әдістерін меңгеру. 

Факторлық талдау әдістемесімен таңыстыру. 

 

2.1 Дәріс кешені 

1) Салыстыру әдісі 

2) Салыстырмалы жэне орта аумақтың әдісі 

3) Баланстық әдіс 

4) Графикалық әдіс 

5) Топтау әдісі 

6) Кӛрсеткіштерді салыстырылатын түрге келтіру әдістері 

7) Факторлық талдау үғымы 

8) Факторлық талдаудың кезеңдері 

9) Факторлардың классификациясы мен жүйелеленуі 

10) Үлгі түрлері. Пішімдеу 

1) Салыстыру әдісі 

Салыстыру - белгісіз (оқылытын ) құбылыс кӛрсеткіштері мен белгілі 

құбылыстардың (бұрын талқыланған) арасындағы жалпылама түрлері мен 

олардың айырмашылықтарын анықтаудағы кӛрсеткіштің ғылыми танудың 

әдісі. 

Талдауда салыстырулардың келесі түрлерін қолданылады:  

-жоспарлы нақты кӛрсеткіштер; 

- нормативтік нақты кӛрсеткіштер; 

- ӛткен жылдардың кӛрсеткіштермен нақты кӛрсеткіштер; 

- салалар бойынша жаксы нақты кӛрсеткіштер; 

- орташа нақты кӛрсеткіштер; 

- зерттелетін кӛрсеткіштердің ӛзара байланыстарын зерттеу үшін 

параллель және серпінді қатарлардың салыстыру; 

- басқару шешімдерінің әр түрлі нұсқаларының салыстырылуы; 

- қандай да бір фактор қызметінің дейінгі жэне кейінгі ӛзгерісінің 

нәтижелерін салыстыру 

Салыстырмалы талдаудың келесі түрлерін кӛрсетеміз: 

- кӛлденең - (жоспар, ӛткен жыл орташа және тағы басқалар) негізді 

деңгейден ауытқуларды анықтау үшін; 

- т і к -  экономикалық құбылыстар мен процесстердің құрылымының 

зерттеу үшін; 

динамикалық қатарларды зерттеу кезінде негізгі жыл деңгейіндегі 

қатарға салыстырмалы қарқын ӛсуі жэне кӛрсеткіштердің ӛсуінің зерттеулері 

үшін; 

- бір ӛлшемді - бір немесе бірнеше кӛрсеткіштері бойынша бір немесе 

бірнеше объектінің кӛрсеткіштерін салыстыру үшін; 
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-   кӛп   ӛлшемді   -   кӛрсеткіштердің   кең   спектрі   бойынша   бірнеше 

кәсіпорындардың (бӛлімшелер) кызмет нәтижелерін салыстыру үшін. 

 

2) Қатысты жэне орта ӛлшемді әдіс 

Шаруашылык кызметті  талдауда қатыстылық кӛлемінің келесі  түрлері 

қолданылады: 

-жоспарлы тапсырма – кӛрсеткіштің оның алдыңғы жылгы немесе 3-5 

алдыңғы жылдардың орташа осы жылға жоспарлы деңгейінің қатынасы; 

- жоспардың орындаулары – кӛрсеткіштің нақты және жоспарлы деңгей 

аралығындағы қатынасы; 

- динамика  -   оның  деңгейіне   ағымдағы   мерзімнің   кӛрсеткішінің 

шамаларының базистік жэне шынжырлы болатын (ӛсу қарқыны немесе ӛсу) 

алдыңғы мерзімде бӛлу; 

- кұрылым- жалпы алганда бӛліктің (меншікті салмақ ) салыстырмалы 

еншісі; 

-  үйлестірулер - ӛзара бӛліктерінің арақатынасы; 

- қарқындар - ортадагы қандай болмасын күбылыстың дамуын, кӛп 

таралғандықтың дэрежелерін мінездейді; 

- тиімділік   - ресурстар   мен   шыгындардың тиімділіктері   бойынша 

аракатынасы. 

Орташа сапалы біркелкі кұбылыстар туралы жаппай мәліметтердің 

негіздерінде есептеледі. Олар ортақ заңдылықтар және процесстердің 

экономикалык дамуындағы тенденцияларды анықтауға кӛмектеседі. Орташа 

кӛлем бӛлінеді: орташа арифметикалық (жай және ойлап-пішілген), орташа 

гармониялық, орташа геомериялық емес, орташа хронологиялық, орташа 

квадраттық және тағы басқалары. Талдауда орташалардың мазмұнын, олардың 

топтық немесе жеке кӛрсеткіштерімен толықтыра ашу керек. 

 

3) Баланстық әдіс 

Баланстық әдіс байланыстардың екі топтың экономикалық 

кӛрсеткіштерінің тепе-тең және ӛзара байланысты пропорцияларының 

шағылысуы үшін қызмет кӛрсетеді. 

Осы әдіс екі кешен кӛрсеткіштерінің тепе-теңдік ұмтылуын салыстыруда 

тұрады. Ол (тендеуіште тұрған) нәтижесінде жаңа аналитикалық кӛрсеткішті 

айқындалуға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынды әр түрлі ресурс түрлерімен және олардың толықтылығымен 

(жұмыс уакытының балансы, тӛлем баланс) талдау барысында колданылады. 

Мысалы далдау барысында кәсіпорынды шикізатпен қамтамасыз еткенде оның 

шикізатқа тұтынушылығын сапыстырады,кажеттілік пен баланс кӛрсеткіші -

шикізаттың дефицит немесе молдығын аныктайды. 

Тауарлық - шикізат балансы: 

 

Nн.г. + Nп. = Nр + Nвыб + Nк.г.                                                                   (1) 
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Осы балансты кұрайтын әрбіреуін басқалардың алгебралық сомасы 

арқылы айкындауга болады. Талдау барысында кӛрсеткіштің экономикалық 

мағынасын есепке алу кажет. Осылай, тауарлардың катардан шығуы іске 

асыру кӛлеміне теріс ыкпал етеді. 

Баланстық әдіс косымша ретінде нәтижелі жиынтык кӛрсеткішке 

факторлардың ықпалын есептеу нэтижелерін тексеруі үшін колданылады. Егер 

факторларға кӛрсеткіш нәтижелері оның базалық мәнінің ауыткуына тең болса, 

онда есептеу дұрыс ӛткізілген. 

Теңдіктердің жоқтығы факторлардың толық емес есепке алуы туралы 

немесе мүмкін болған кателерді кӛрсетеді: 

 

∆у=±∆у(Х і )                                                                     (2 )  

 

Мұнда, у - нәтижелі кӛрсеткіш; х- факторлар; хі факторы есебінен ∆у(хі) 

нәтижелі кӛрсеткішінің ауыткуы . 

Егер ӛңге факторлардың ыкпалы белгілі болса баланстык эдіс нәтижелі 

кӛрсеткіштің ӛзгерісіне жеке факторлардың ыкпалдың ӛлшемінің аныктауы 

үшін колданады: 

                                  n  

∆у(х1)= ∆у-∑∆у(x i=1)                                                                                  (3) 

                                 i=1 

 

4) Графикалық әдіс 
Графика сандардың масштабтык керсеткіштерін, сандарды 

геометрикалық белгілер кӛмегімен (сызықтар, тік тӛртбұрыштарды, 

шеңберлер) немесе шар-тты - кӛркем фигурапар) кӛрсетеді. 

Графиканың негізгі пішіні - бұл оның диаграммасы. Олар формалары 

бойынша айналма, квадрат, сызықты, фигуралы, бағана түрінде болады. 

Мазмұны бойынша салыстырудың диаграммасы, кұрылымдык, 

динамикалык, (сызыкты график) графикалык байланыс, бақылау түрінде 

болады. 

Графикалық әдіс талдауда дербес мәнге ие бола алмайды, ол 

ӛлшемдердің иллюстрациясы үшін ғана қолданылады. Кӛрнекі ұсыныс үшін 

факторлық талдаудың нәтижелерін график форма түрінде бейнелеуге 

ұсынылады. 

Барлық факторларды әсерлер бір бағытта болған жағдайда, онда 

дӛңгелек диаграмманы колдануға болады. Факторлардың әрқайсыларының 

ықпалы шеңбердің секторы түрінде бейнеленеді. Барлық секторларды сомасы 

(дӛңгелектің аумағы )- барлық факторларын нәтижелі кӛрсеткіштің ӛзгерісіне 

бірлескен ыкпалы. Дӛңгелектің аумағындағы сектордың ауданының еншісі 

кӛрсеткіш ӛзгерісіндегі фактор ӛзгерісінің ықпалының дара салмағын 

мінездейді. 

Нәтижелі кӛрсеткіштің динамикасына факторлардың түрлі максаттағы 

ықпалының жағдайында векторлық диаграмма ұсынылады. 
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Нақты фактордың ӛзгерісінің әсерімен нэтижелі кӛрсеткіштің ӛзгерісінің 

шамасы   вектор   түрінде   кӛрсетіледі.  . Вектордың   ұзындыгы   нәтижелі 

кӛрсеткіштің ӛзгерісінің шамасына тең. Егер ӛзгеріс оң болса бағыт - жоғары, 

немесе тӛмен егер ӛзгеріс теріс болса. 

Диаграмманың кұрастыру кез келген фактордың ықпалының суретінен 

басталуы   мүмкін. Олардың реті   парықсыз. Әрбір келесі вектор соңынан 

алдыңғысына    дейін жоғары  немесе тӛмен таңбаға байланысты  кейінге 

қалдырылады. Бірінші вектордың басы ОХ ӛсінде жатыр. 

ОХ ӛсін вектор сонымен байланыстыратын соңғы факторға жататын 

вектор барлық факторлардың жиынтығын міңездейді. 

 

5) Топтастыру әдісі 

Топтау әдісі - тиісті белгілер бойынша сапалы біркелкі топтарға 

объектілердің жиынтык массасының бӛлінуі. 

Топтаулардың мінездемесі біркелкі кӛрсеткіштер және әртүрлі 

мәндермен шағылысатын күрделі құбылыстардағы тәуелділікті (пайдалануға 

қосудың мерзімдері, пайдалануды орын-орнымен бойынша жабдықтың булауы 

мінездеме, сменалылықтың коэффициенті және тағы басқалар бойынша) 

зерттеу үшін қолданылад 

Талдауда келесі түрлер колданылады: 

1) типологиялық; 

2) құрылымдық - кӛрсеткіштердің ішкі қүрылысы, одардың байланысын 

зерттеу үшін; 

3) аналитикалық (себепті-тергеулі) - бар болуды анықтау үшін, бағыт пен 

оқылытын кӛрсеткіштердің арасындағы байланыс формасы. 

Топтау қиындығына байланысты жай және құрама болып бӛлінеді. 

Кездейсоқ немесе болмашы белгілер бойынша топтық кестелер салуға 

болмайды. 

 

6) Кӛрсеткіштерді салыстырылатын тҥрге келтіру әдістері 

Салыстырмалы талдау салыстырылған кӛрсеткіштердің жиынтыгы болып 

мыналар табылады: 

- кӛрсеткіштердің бірлік кӛлемінің сапасы, құрылымы,кұн кӛлемі; 

- салыстыруды ӛндіріп алатын уакыт аралыктарының бірлігі; 

- ӛндірістің шарттарының салғастырымдылығы; 

- кӛрсеткіштерді есептеудің әдістемесінің салғастырымдылығы. 

Кӛрсеткіштердің салыстырылатын түрге келтіру болып оларды біртүтас 

ңегізге келтіру,кӛлемді, сапалы және күрылымдық факторларды әсерінің 

бейтараптандыруы жолымен сонымен бірге орташа жэне салыстырмалы 

шамалар құнын колдану, түзету коэффициенті және қайта есептеу әдісін 

қолдану. 

Мысалы: кәсіпорынға кӛлемді фактордың дамуына талдау соммасы 

шығыны үшін S = ∑ (V * S), жоспарлы сомманы ӛнімді ӛндіру нақты кӛлеміне 
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қайта есептеу қажет ∑ (VI * S1) және содан кейін шығынның наrты 

соммасымен салыстыру қажет S1 = ∑ (VI * S1). 

 

7) Нақты талдаудың тҥсінігі 

Кәсіпорындардың шаруашылык жұмысының барлық кұбылыстары мен 

үрдістері ӛзара байланыс және ӛзара келісімде болады. Солардың бірі ӛзара 

тікелей және жанама байланыста. Экономикалық талдауда бұдан маңызды 

әдістемелік сұрақ болып, экономикалық талдауда кӛрсеткіштердің 

факторларын зерттеу және ӛлшеу табылады. 

Экономикалык фактордың талдауы болып жатқан факторлық жүйеден 

түпкі факторлы жүйеге ӛтуімен, түзулерді толык жиынның ашылуымен және 

нәтижелі кӛрсеткіштің ӛзгерісіне ықпал кӛрсететін ӛлшемді факторлармен 

түсіндіріледі. 

Факторлық талдау – нәтижелі кӛрсеткіштің шамасына кешенді, жүйелік 

зерттеу жэне факторлар әсерінің ӛлшемінің әдістемесі. Факторлық талдаудың 

келесі түрлері бар: 

1.  детерминделген (функционалдық) - нәтижелі кӛрсеткіш факторлардың 

бӛлінді немесе алгебралық сомасының түрінде кӛрсетілген. 

2. стохасткалық (корреляциондық)- нәтижелі және факторлы 

кӛрсеткіштердің арасындағы байланыс толық емес немесе ықтимал болып 

табылады. 

3. Түзу (дедукциялы )жалпыдан жекеге 

4. Кері бӛлінді (индукциялысы )жалпыдан жекеге . 

5. Бір және кӛп сатылы. 

6. Статикалық жэне динамикалық. 

7. Ӛткенді шолатын (ретроперспективалык) жэне перспективалы. 

 

8) Факторлық талдау кезеңдері 

1 кезең. Факторлардың таңдауы. 

2 кезең. Факторлардың классификациясы мен жүйеленуі. 

3 кезен. Нәтижелі және факторлы кӛрсеткіштердің арасындағы ӛзара 

байланыстарды пішімдеу.  

4 кезең. Олардың әркайсыларының нәтижелі кӛрсеткіштерінің 

шамасының ӛзгерісіндегі рӛлдің факторлардың ыкпалы мен бағасын есептеу. 

5 кезең. Факторлық үлгіні колдану (нәтижелі кӛрсеткіштің ӛсуінің 

резервтерін есептеу) 

 

9) Факторлардын классификациясы мен жҥйеленуі 

Белгілер бойынша факторлардың классификациясы:  

1) табиғаты бойынша: негізгі және косалқы; 

2) нәтижелерге әсер етуі бойынша негізгі және қосалкы; 

3) зерттеу объектісіне қатысты: ішкі және сыртқы; 

4) ұжымнанғы тәуелділіктері бойынша: объективті жэне субъективті; 

5) кӛп таралғандықтың дәрежелері бойынша: ортақ және спецификалық; 
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6) уақыт бойынша эсер етуі: тұрақты және айнымалы; 

7) әсер ету сипат бойынша: экстенсивті және қаркынды (интенсивті); 

8) қамтып кӛрсетілетін құбылыстардың қасиеттері бойынша: сандық және 

сапалы; 

9) кұрамалары бойынша: күрделі және қарапайым; 

10) бағынатындықтарының кодтар деңгейлері бойынша: бірінші, екінші 

дәрежелі және тағы баска. 

11) ықпалдың ӛлшем мүмкіндігі бойынша: ӛлшенетін және ӛлшенбейтін 

жүйелік амал олардың ішкі және сырткы байланыстарының есепке 

алу,факторларының  ӛзара  байланысын  зерттеуін  қажет  ететін,   ӛзара 

әрекеттесуі жэне оларды (факторлы жүйенің жасауы) жүйелеуі кӛмегімен 

жетеді. 

 

10) Ҥлгі тҥрлері. Пішімдеу 

Кӛрсеткіштердің арасындағы ӛзара байланыстардың сипаты бойынша 

детерминделген және стохастикалық факторлық талдаудың әдістерін кӛрсетеді. 

Детерминделген факторлык талдау ӛзімен бірге факторларды, нәтижелі 

кӛрсеткішпен байланысы функционалдық сипатта болатын зерттеу әдістерін 

кӛрсетеді. 

Талдауға детерминделген жолдың негізгі касиеттері: 

- логикалық талдау жолымен детерминделген үлгіні құрастыру; 

- кӛрсеткіштердің арасындағы (қатты) толық байланыстың бар болуы; ,  

- бір үлгідегі   еріксіз кӛнбеген бір уакытта .жұмыс істейтін факторлар 

ықпалының нәтижелерінің бӛлінуінің мүмкін еместігі;  

- ӛзара байланыстарды қысқа мерзімде зерттеу. 

Пішіндеу – нақты  математикалық теңдеудің формасында берілген 

зерттелетін факторлары бар кӛрсеткіш ұсынысының үдерісі. 

Детерминделген үлгілердің тӛрт түрін кӛрсетеміз 

1. Аддитивтік үлгілер кӛрсеткіштердің алгебралық сомаларын кӛрсетеді 

және мынадай түрлерге ие болады: 

 

      n 

                                                                          (4) 

 

Мысалы, мұндай үлгілерге шығын элементтері бар ӛзара байланыстағы 

ӛзіндік кұнның кӛрсеткіштері ӛндіріс жэне шығын баптары, жеке 

бӛлімшелердегі жеке бұйымдардың шығарылымның кӛлемі бар оның езара 

байланысы немесе шығарылымның кӛлеміндегі ӛнімнің ӛндіріс кӛлемінің 

кӛрсеткіші жатады. 

2. Жалпыланған түрде мультипликативті үлгілер мына формуламен 

есептеледі: 



33 

 

                                                                                        (5) 

 

Мультипликативті үлгінің мысалы ретінде ӛнім ӛндірісінің кӛлемінің екі 

факторлык үлгісі кӛрсетіледі: 

 

                                                                                                  (6) 

 

Мұнда 

С - кызметкерлердің орташа саны; 

Оӛ-бір қызметкерге орташаенім ӛндіру; 

3. Еселі үлгілер: 

 

                                                                                                           (7) 

 

Еселі үлгінің мысалы ретінде тауар айналымының кӛрсеткіш мерзімі 

(күнгі) ТОБ.Т 

                                                                                                                               (8) 

Мүнда Зт - тауарлардың орташа қоры; ОР - іске асырудың бір күндік 
кӛлемі 

4. Аралас үлгілер жоғарыда   аталған үлгілер комбинациясын   ұсынады 

және арнайы ӛрнектер кӛмегімен сипатталады: 

 

                                            (9) 

 

Мұндай үлгілердің мысалы ретінде тауарлық ӛнімнің 1руб.соммасына 

шығыны, тиімділіктің кӛрсеткіштері қызмет етеді. 

Кӛрсеткіштердің арасындағы тәуелділіктің зерттеулері және нәтижелі 

кӛрсеткіш ықпалын тигізген факторлар жиынынының сандық ӛлшемі жаңа 

факторлардың керсеткіштерінің косындысының мақсатымен үлгілердің 

(пішіндеу ) ӛрнектелуінің ортақ ережелерін келтіреміз. 

Мультипликативтік және аддитивтік үлгілерді пішімдеу факторлы 

кӛрсеткіштердің оның кӛбейткіштеріне жіктеу есебінен жүзеге асады: 

A = a + b; b = c + d; A = a + c + d немесе 

 

A = a ∗ b; b = c ∗ d; A = a ∗ c ∗ d                                                     (10) 
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Үлгінің тәптіштеу жэне кеңейтулері зерттеудің мақсаттары, сонымен 

бірге оларға койылган ережелердің шектеріндегі тэптіштеу және 

кӛрсеткіштердің формализациясының мүмкіндіктерінен тэуелді болады. Еселі 

үлгілер келесі эдістермен бейнеленеді: 

1. Ұзарту. 

2. Үстірт жіктеу. 

3. Кеңейту. 

4. Қысқарту. 

Үлгілеу үдерісі күрделі жэне жауапты кезең. Үлгілердің дәлдігі және 

нактылығынан талдаудың шекті нэтижелері байланысты болады. 

Факторлық талдаудағы тәптіштеу (детализация)сандык бағалауда болған 

факторлардың санымен аныкталады, сондықтанда талдауда кӛпталдаулы 

мультипликация үлкен рӛл аткарады. Олардың негізде келесі қағидалар 

түзіледі: 

- үлгідегі әрбір фактордың орны нәтижелі кӛрсеткіштің күрастыруындағы 

рӛліне сәйкес келуі керек; 

 - үлгі толык екі факторлык үлгінің біртіндеп бӛлшектенуі негізінде 

салынуы керек. 

- кӛп талдаулы үлгінің формуласын жазғанда, талдаулар солдан оңға 

карай ауысу реті бойынша орналасуы керек. 

- факторлар кӛп фактор үлгінің формулалары жазуда олардың 

алмастыруын ретте солдан оңға орналасуы керек. 

Факторлы үлгінің кұрастыруы - детерминделген талдаудың бірінші 

кезеңі. Бүдан эрі факторлардың ықпал ету бағасының әдістері анықтайды. 

 

2.2 Бақылау сұрақтары: 

1. «Салыстыру» терминіне анықтама беру. Салыстыру түрлерін атаңыз. 

2. Салыстырмалы талдаудың түрлерін атаңыз. Қысқаша әрбіреуіне сипаттама 

беріңіз. 

3. ШҚТ-да салыстырмалы шамалардың қандай түрлері қолданылады? 

4. Орташа шамалардың мәнін анықтау. 

5. ШҚТ-да баланстық әдіс мағынасын анықтаңыз. 

6. ШҚТ-да баланстық әдіс мағынасын кӛрсетіңіз. 

7. ШҚТ-дағы графикалық әдістің мағынасы, 

8. Топтастыру әдістерінің әдіс түрлері мен түсініктері. 

9. Салыстырмалы талдаудың шарты не болып табылады? 

10. Салыстырылатын қатарға кӛрсеткіштердің келтіруін есептеу 

11. Факторлық талдаудың мәні мен анықтамасы 

12. Факторлық талдаудың түрлері. 

13. Факторлық талдау кезеңдерін атаңыз. 

14. Белгілер бойынша факторлардың классификациясын атаңыз. 

15. Детерминделген нақты талдаудың түсінігі мен негізгі әдісі  

16. Пішімдеуге анықтама беру. Детерминделген үлгілердің 4 түрін атаңыз. 

17. Үлгілердің ӛрнектеуінің (пішіндеу ) қандай ортақ ережелері бар? 
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18. Қандай кағидалар кӛп факторлы мультипликивті үлгілерді құрастыру 

негізінде жатады? 

 

2.3 Тестік тапсырмалар 

1. Белгісіз (оқылытын) кұбылыс кӛрсеткіштері мен белгілі құбылыстардың 

(бұрын    талқыланған) арасындағы   жалпылама   түрлері    мен    олардың 

айырмашылықтарын анықтаудағы кӛрсеткіштің ғылыми танудың әдісі.  

А ) График және кестелік ұсыныс әдісі;  

В ) Салыстырмалы және орташа шама әдісі;  

С) Салыстыру әдісі;   

D) Топтау әдісі;  

Е) Баланстык әдіс. 
 
2. Салыстырмалы талдауды кай түрі (жоспар, ӛткен жыл орташа және тағы 

басқалар) негізгі деңгейлерін ауыткуларын анықтау үшін арналған 

А) Кӛлденеңі;  

В ) Тігінен;  

С) Трендік;  

D) Бір ӛлшемд; 

Е) Кӛп ӛлшемді.  

 

3.  Салыстырмалы талдайдың қай түрі экономикалык кұбылыс пен үдерістердің 

кұрылысын зерттеуге арналган: 

А) Кӛлденеңі;  

В) Тігінен;  

С) Трендік; 

 D) Бір ӛлшемді; 

 Е) Кӛп ӛлшемді. 

 

4.  Салыстырмалы талдаудың кай түрі динамикалық қатарларды зерттеу кезінде 

негізгі жыл деңгейіндегі қатарға салыстырмалы карқын ӛсуі жэне 

кӛрсеткіштердің ӛсуінің зерттеулері үшін пайдаланылады; 

А) Кӛлденеңі;  

В ) Тігінен;  

С) Трендік;  

D) Бір ӛлшемді;  

Е) Кӛп ӛлшемді. 

  

5. Салыстырмалы  талдаудың кай түрі бір  немесе  бірнеше  кӛрсеткіштері 

бойынша бір немесе бірнеше объектінің кӛрсеткіштерін салыстырады: 

А) Кӛлденеңі;  

В ) Тігінен;  

С) Трендік;  

D) Бір ӛлшемді;  

Е) Кӛп ӛлшемді. 
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6. Салыстырмапы талдаудың қай түрі кӛрсеткіштердің кең спектрі бойынша 

бірнеше кәсіпорындардың (бӛлімшелер) кызмет нэтижелерін салыстыру үшін  

арналган. 

А) Кӛлденеңі;  

В)Тігінен;  

С ) Трендік; 

D) Бірӛлшемді; 

Е) Кӛп ӛлшемді. 

 

7. Салыстырмалы шамалардың кай түрі фактикалық жэне жоспарлы кӛрсеткіш 

ірасындагы қатынасты анықтайды? 

A) Жоспарлы тапсырма; 

B) Жоспарды орындау; 

C) Динамика; 

D) Құрылымы; 

Е) Координация 

 

8. Экономикалык кӛрсеткіштері тен жэне ӛзара байлаңысты катынастар арасын. 

кӛрсететін әдіс түрі?  

А) Графикалық жэне кестелік кӛрсеткіштердің әдісі;  

В) Қатыстылык жэне орта ӛлшем эдісі; 

 С) Салыстыру әдісі;  

D) Топтастыру әдісі;  

Е) Баланстық эдіс 

 

9. Геометриялық таңбалар (сызықтар, тік тӛртбұрыштарды, шеңберлер немесе 

шартты - кӛркем фигуралар) кӛмегімен кӛрсеткіштердің масштабтық суреттерін 

ұсынатын әдіс қалай аталады? 

А) Графикалық әдіс; 

В) Қатыстылық жэне орта ӛлшем әдіс; 

С) Салыстыру әдісі; 

D) Топтастыру әдісі; 

Е) Баланстық әдіс. 

 

10. Тиісті белгілері бойынша сапалы біркелкі топтарга объектердің жиынтық 

массасын ӛзімен ұсынылуы қандай әдіс? 

А) Графикалық әдіс; 

В) Қатыстылық және орта ӛлшем әдісі; 

С) Салыстыру әдісі; 

D) Топтастыру әдісі; 

Е) Баланстық әдіс. 
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11. Кӛрсеткіштердің ішкі кұрылымын зерттеу үшін.онгдагы жеке бӛліктеріне 

қолданылады? 

А)Құрамалы топтаулар;  

В) Жай топтаулар; 

С) Талдамалы топтастырулар;  

Б) Типологиялық топтаулары;  

Е) Құрылымдык топтастыру. 

 

12. Бағыт жэне окылытын кӛрсеткіштердің арасындағы байланыстың 

формаларын аныктау үшін нені колданады: 

А) Құрамалы топтаулар; 

В) Жай топтаулар; 

С) талдамалы топтастырулар; 

D) Типологиялык топтаулары; 

Е) құрылымдық топтастыру. 

 

13. Салыстырмалы талдаудың міндетті шарты не болып табылады? 

А) Құрамалы топтаулар; 

В) Салыстрылған кӛрсеткіштердің салғастырымдылығы;  

С) Баланстык әдіс; 

D) Горизонтальды талдау; 

Е) Қүрылымдык топтар.  

 

14. Нәтижелі кӛрсеткіштіңіӛзгеруіне ыкпал ететін түпкі факторлы жүйеден 

бастапкы факторлы жүйеге біртіндеп ӛту, ӛлшенетін факторлар саны калай 

аталады:  

А) Экономикалык факторлык талдау; 

В) Экономикалық талдау;  

С) Графикалық әдіс;  

D) Топтастыру әдісі  

Е) Статистикалык әдіс. 

 

15. Нәтижелі   кӛрсеткіштің   шамасына  кешенді   және  жүйелік   зерттеу, 

факторлардың әсерінің ӛлшемінің әдістемесі қалай аталады: 

А) Баланстық әдіс; 

В) Факторлык талдау; 

С) Графикалық эдіс;  

D) Топтастыру эдісі;  

Е) Статистикалык эдіс. 

 

16. Бӛлінді немесе алгебралық соманың түрінде кӛрсетілген нәтижелі 

кӛрсеткішті кӛрсететін шығарма түрінде берілген факторлық талдаудың типі: 

А) Динамикалык;  

В) Айнымалы;  
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С) Тік; 

D) Детерминирлік;  

Е) Корреляциондық. 

 

17. Факторлық талдаудың кай түрі нәтижелілік жэне факторлық 

кӛрсеткіштер арасындагы байланысты керсетеді: 

А) Динамикалык;  

В) Айнымалы; .    

С) Тік; 

D) Детерминирлік;  

Е) Корреляциондык. 

 

18. Табиғаты бойынша факторлардың классификациясы мен жүйеленуі: 

А) Тұрақты және айналмалы; 

В) Жалпы және спецификалық;  

С) Объективті және субъективті;  

D) Сыртқы және ішкі;  

Е) Негізгі және қосымша. 

 

19. Зерттеу объектісіне байланысты факторлардың классификациясы мен 

жүйеленуі: 

А) Түракты және айналмалы;  

В) Жалпы және спецификалык;  

С) Объективті жэне субъективті;  

D) Сырткы және ішкі;  

Е) Негізгі және косымша. 

 

20. Ұжымға байланысты факторлардың классификациясы мен жүйеленуі: 

А) Тұрақты және айналмалы; 

В) Жалпы жэне спецификалык;  

С) Объективті және субъективті; 

D) Сыртқы және ішкі;  

Е) Негізгі және қосымша. 

 

21. Іс-әрекетінің міңездемесіне байланысты факторлардың классификациясы 

мен жүйеленуі: 

А) Тұрақты және айналмалы;  

В) Жалпы және спецификалық; 

С) Объективті және субъективті; 

D) Сыртқы және ішкі; 

Е) Негізгі және қосымша. 

 

22. Алгербралық сомма кӛрсеткіштерін керсететін детерминирлік үлгі түрін 
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 атаңыз        

А) Есептеу әдісі;  

В) Аралас әдіс;  

С) Еселік эдісі;  

D) Адцитивтік эдіс;  

Е) Мультипликативтік эдіс 

 

23.  Алгебралық соммалар кӛрсеткіштерін кӛрсететін детерминировтік үлгі 

түрлері калай аталады?    атаңыз        

А) Есептеу әдісі; 

В) Аралас әдіс; 

С) Еселік әдісі; 

D) Адцитивтік әдіс; 

Е) Мультипликативтік эдіс. 

24.Детермининирленген ұлгі түрін кӛрсетіңіз : 

А) Есептеу эдісі; 

В) Аралас әдіс; 

С) Еселік әдісі; 

D) Аддитивтік әдіс; 

Е) Мультипликативтік әдіс. 

25. Детермининирленген үлгі түрін ӛрсетіңіз  

А) Есептеу әдісі; 

В) Аралас әдіс; 

С) Еселік -әдісі; 

D) Адцитивтік әдіс; 

Е) Мультипликативтік эдіс. 

 

2.4 Тәжірибелік тапсырмалар 

 

1 Тапсырма Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
 

№ Кӛрсеткіштер Жоспар Нақты                     Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. Тауарлык ӛнімді шығару (ДЕ) 51000 49000   

2. Ӛнімді жүзеге асыру (ДЕ) 50000 53000   

3. Орташа жалақы (ДЕ) 1000 1500   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және қатыстылық ауытқуларды есептеп, корытынды 

шығару 
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2 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Кезең 

басында 

Кезең 

соңында 

                    Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. Баланстык кіріс(ДЕ) 15000 17600   

2. ӛнеркәсіп корының орташа 

жылдык күны (ДЕ) 

75000 65000   

3. Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылык ауытқуларды есептеп, корытынды 

шығару 

 

3 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалык Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімнің ӛндірісіне заттық 

шығындар (ДЕ) 

116,7 155,12   

2. материалдардың орташа айлық 

калдығы (ДЕ) 

22,05 31,97   

3. ӛнімнің орташа айлық ӛзіндік 

кұны (ДЕ) 

128,97 172,87   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және қатыстылық ауытқұларды- есептеп, қорытынды 

шығару 

 

5 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Жоспар Накты                     Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. Тауарлық ӛнімдердін 

шығарылымы (ДЕ) 

13500 12600   

2. ӛнімдерді ӛндіру (ДЕ) 10800 11400   

3. орташаеңбек ақы (ДЕ) 5000 6000   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне катыстылык ауыткуларды есептеп, қорытынды 

шығару 
 
6 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Кезең 

басында 

Кезең 

соңында 

                    Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. баланстык пайда (ДЕ) 16987 18300   

2. ӛндірістік корлардың жылдық 

орта мӛлшердегі (ДЕ) 

55300 52700   

3. Қорытынды     
   

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылық ауытқуларды есептеп, корытынды 
шығару 
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7 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалык Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімнін ӛндірісіне затгық 

шығындар (ДЕ) 

233,3 155.12   

2. материалдардың орташа айлык 

калдығы (ДЕ) 

35,5 36,97   

3. ӛнімнін орташа айлық ӛзіндік 

кұны (ДЕ) 

163,7 132,7   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылык ауытқуларды есептеп, корытынды 

шыгару 

  

8 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалык Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімдерді сатудан кӛмек кӛрсету 

(ДЕ) 

4220 4500   

2. сатылған ӛнімнің озіндік күны 

(ДЕ) 

3500 3750   

3. коммерциялык шығындар (ДЕ) 230 250   

4. басқару шыгындар 210 200   

5. сатудан түскен пайда 580 600   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылык ауыткуларды есептеп, қорытынды 

шығару 

 

9 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Жоспар Нақты                     Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. тауарлык онімдердің 

шыгарылымы (ДЕ) 

23500 22600   

2. онімдерді ондіру (ДЕ) 20800 21400   

3. орташа еңбек ақы (ДЕ) 6000 7000   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылық ауытқуларды есептеп; қорытынды 

шығару 

 

10 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Корсеткіштер Кезең Кезен          Ауытқу 

п/п  басында соңында Абсолюттік Қатыстылық 

1. баланстык пайда (ДЕ) 26987 28300   

2. ӛндірістік қорлардың жылдық 

орта мӛлшердегі (ДЕ) 

65300 62700   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылық ауытқуларды есептеп, қорытынды 

шығару 
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11 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалык Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. онімнің ӛндірісіне заттык 

шыгындар (ДЕ) 

333,3 255,12   

2. материалдардың орташа айлық 

калдыгы (ДЕ) 

45,5 46,97   

3. ӛнімнің орташа айлық озіндік 

кұны (ДЕ) 

263,7 232,7   

 Қорытынды     
 

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылық ауыткуларды есептеп, қорытынды 

шыгару 

 

12 Тапсырма. Келесі мәліметтер'бойындіа салыстырмалы талдау.жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалык Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімдерді сатудан кӛмек кӛрсету 

(ДЕ) 

3690 3750   

2. сатылған ӛнімнің ӛзіндік құны 

(ДЕ) 

5560 5600   

3. коммерциялык шығындар (ДЕ) 230  ' 250   

 баскару шығындар (ДЕ) 120 150   

 сатудан түскен пайда (ДЕ) 580 600   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылык ауыткуларды есептеп, корытынды 

шығару 

 

13 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Жоспар Накты                     Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. тауарлык ӛнімдердің 

шығарылымы (ДЕ) 

16930 17600   

2. ӛнімдерді ӛндіру (ДЕ) 12800 11400   

3. орташаеңбек акы (ДЕ) 6000 6000   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылық ауыткуларды есептеп, қорытынды 

шығару 

 

14 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Кезең Кезең                     Ауытқу 

п/п  басында аяғында абсолюттік қатыстылық 

1. баланстык пайда (ДЕ) 16987 15300   

2. ӛндірістік қорлардың жылдық 

орта мӛлшердегі (ДЕ) 

51300 52700   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және қатыстылық ауытқуларды есептеп, қорытынды 

шығару 
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15 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалық Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімнің ӛндірісіне заттық 

шығындар (ДЕ) 

133,3 155,12   

2. материалдардың орташа айлық 

калдыгы (ДЕ) 

35,5 32,7   

3. ӛнімнін орташа айлык ӛзіндік 

құны (ДЕ) 

123,7 132,7   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылық ауыткуларды есептеп, корытынды 

шығару 

 

16 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалық Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімдерді сатудан кӛмек кӛрсету 4620 4500   

2. сатылған ӛнімнің ӛзіндік кұны 3900 3750   

3. коммерциялык шығындар 210 250   

4. басқару шығындар 260 200   

5. сатудан түскен пайда 600 600   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылық ауыткуларды есептеп, корытынды 

шығару 

 

2.5 Жеке ҥй тапсырмалары 

1 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Жоспар Нақты                     Ауытқу 

п/п    абсолюттік қатыстылық 

1. тауарлык онімдердің 

шыгарылымы (ДЕ) 

78000 84000   

2. онімдерді ондіру (ДЕ) 62000 61000   

3. орташа еңбек ақы (ДЕ) 2000 2500   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылық ауытқуларды есептеп; қорытынды 

шығару 

 

2 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Кезең Кезең                     Ауытқу 

п/п  басында аяғында абсолюттік қатыстылық 

1. баланстык пайда (ДЕ) 17000 15500   

2. ӛндірістік қорлардың жылдық 

орта мӛлшердегі (ДЕ) 

74000 70000   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және қатыстылық ауытқуларды есептеп, қорытынды 

шығару 
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3 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалық Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімнің ӛндірісіне заттық 

шығындар (ДЕ) 

122,9 132,45   

2. материалдардың орташа айлық 

калдыгы (ДЕ) 

18,47 17,66   

3. ӛнімнін орташа айлык ӛзіндік 

құны (ДЕ) 

126,47 154,12   

 Корытынды     

Тапсырма: Абсолюттік және катыстылық ауыткуларды есептеп, корытынды 

шығару 

4 Тапсырма. Келесі мәліметтер бойынша салыстырмалы талдау жасаңыз 
№ Кӛрсеткіштер Базалық Есептік                     Ауытқу 

п/п  кезең кезең абсолюттік қатыстылық 

1. ӛнімдерді сатудан кӛмек кӛрсету 3330 3230   

2. сатылған ӛнімнің ӛзіндік кұны 2620 2780   

3. коммерциялык шығындар 110 120   

4. басқару шығындар 90 98   

5. сатудан түскен пайда 360 480   

 Қорытынды     

Тапсырма: Абсолюттік жэне қатыстылық ауыткуларды есептеп, корытынды 

шығару 

2.6 Презентациялық материалдар 
1 – слайд 
.

Метод 

сравнения
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2 – слайд 

2.1 Салыстыру әдісі

2.2 Салыстырмалы жэне орта 

аумактың эдісі

2.3 Баланстык әдіс

2.4 Графикалык әдіс

2.5 Топтау әдісі

2.6 Кӛрсеткіштерді

салыстырылатын тҥрге келтіру

әдістері  
 

3 – слайд 

2.1. Салыстыру

әдісі
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4 – слайд 

Салыстыру

белгісіз (оқылытын ) 

қҥбылыс кӛрсеткіштері

мен белгілі

құбылыстардың (бұрын

талқыланған) 

арасындағы жалпылама

тҥрлері мен олардың

айырмашылықтарын

анықтаудағы

кӛрсеткіштің ғылыми

танудың әдісі.

 
 

5 – слайд 

-жоспарлы нақты кӛрсеткіштер;

- нормативтік нақты кӛрсеткіштер;

- еткен жылдардың кӛрсеткіштермен нақты

кӛрсеткіштер;

- салалар бойынша жаксы накты кӛрсеткіштер;

- орташа нақты кӛрсеткіштер;

- зерттелетін кӛрсеткіштердің ӛзара

байланыстарын зерттеу ҥшін параллель және

серпінді қатарлардың салыстыру;
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6 – слайд 

Салыстырмалы талдаудың

тҥрлері

 
 

7 – слайд 

- кӛлденең - (жоспар, ӛткен жыл
орташа және тағы басқалар) негізді
деңгейден ауытқуларды анықтау ҥшін;

- тік- экономикалық құбылыстар
мен процесстердің құрылымының зерттеу
ҥшін;

динамикалық катарларды зерттеу кезінде
негізгі жыл деңгейіндегі катарға
салыстырмалы қарқын ӛсуі жэне
кӛрсеткіштердің ӛсуінің зерттеулері ҥшін;

- бір ӛлшемді - бір немесе бірнеше
кӛрсеткіштері бойынша бір немесе
бірнеше объектінің кӛрсеткіштерін
салыстыру ҥшін;

- кӛп ӛлшемді - кӛрсеткіштердің кең
спектрі бойынша бірнеше
кәсіпорындардың (бӛлімшелер) кызмет
нәтижелерін салыстыру ҥшін.
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8 – слайд 

2.2.Салыстырмалы және

орташа шамалардың

әдісі

 
 

9 – слайд 

Салыстырмалы шамалардың
тҥрлері:

жоспарлы
тапсырма

жоспарды
орындау

динамикалар

кұрылымдар тиімділіктер
координация

лар

интенсивтілік
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10 – слайд 

Орташа

шамалар

• біркелкі кұбылыстар

туралы жаппай

мәліметтердің негіздерінде

есептеледі. 

• экономикалық ҥрдістер

дамуының тенденциялар

және жалпы

заңдылықтырын анықтауға

кӛмектеседі.

 
 

11 – слайд 

Орташа шамалар:

•орташа арифметикалық

•орташа гармониялық

•орташа геомериялық емес

•орташа хронологиялық

•орташа квадраттық
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12 – слайд 

Баланстық

эдіс

 
 

13 – слайд 

Баланстық әдіс байланыстардың екі топтың экономикалык
кӛрсеткіштерінің тепе-тең және ӛзара байланысты
пропорцияларының шағылысуы үшін қызмет кӛрсетеді.

Осы әдіс екі кешен кӛрсеткіштерінің тепе-теңдік ұмтылуын
салыстыруда тұрады. 

Нәтижесінде жаңа анапитикалық кӛрсеткішті айқындалуға 
мүмкіндік береді.

Нақтылы тепе – теңдікке ұмтылатын кӛрсеткіштердің екі 
кешендерінің ӛлшеуінен тұрады. 
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14 – слайд 

Теңдіктердің жоқтығы факторлардың толық емес

есепке алуы туралы немесе мҥмкін болған кателерді

кӛрсетеді:

Мұнда, у - нәтижелі кӛрсеткіш; х- факторлар; 

хі факторы есебінен ∆у(хі) нәтижелі

кӛрсеткішінің ауыткуы .

 
 

15 – слайд 

Егер ӛңге

факторлардың ыкпалы

белгілі болса

баланстык эдіс

нәтижелі

кӛрсеткіштің ӛзгерісіне

жеке факторлардың

ыкпалдың ӛлшемінің

аныктауы

үшін колданады:
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16 – слайд 

2.4.Графикалық

әдіс

 
 

17 – слайд 

Графика сандардың

масштабтык керсеткіштерін, 

сандарды геометрикалық

белгілер кӛмегімен (сызықтар, 

тік тӛртбұрыштарды, 

шеңберлер ) немесе шар-тты -

кӛркем фигурапар) кӛрсетеді.
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18 – слайд 

бағаналық

жолақтық

 
 

19 – слайд 

дӛңгелектік

квадраттық

сызықтық
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20 – слайд 

салыстыру құрылымдық динамикалық

Графикалық
байланыс

бақылау

 
 

21 – слайд 

2.5. 

Топтастыру

әдісі

 



55 

 

22 – слайд 

Топтау әдісі

тиісті белгілер

бойынша сапалы

біркелкі топтарға

объектілердің

жиынтык

массасының

бӛлінуі.

 
 

23 – слайд 

Талдауда келесі

тҥрлер колданылады:

1) типологиялық;

2) құрылымдық - кӛрсеткіштердің

ішкі қҥрылысы, одардың байланысын

зерттеу ҥшін;

3) аналитикалык (себепті-тергеулі) -

бар болуды анықтау ҥшін, бағыт пен 

оқылытын кӛрсеткіштердің

арасындағы байланыс формасы.
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24 – слайд 

жай құрамына

 
 

25 – слайд 

Салыстырмалы талдау салыстырылған

кӛрсеткіштердің жиынтыгы болып

мыналар табылады:

• кӛрсеткіштердің бірлік кӛлемінің

сапасы, құрылымы,кұн кӛлемі;

• салыстыруды ӛндіріп алатын уакыт

аралыктарының бірлігі;

• ӛндірістің шарттарының

салғастырымдылығы;

• кӛрсеткіштерді есептеудің

әдістемесінің салғастырымдылығы.
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26 – слайд 

оларды біртүтас ңегізге келтіру,кӛлемді, 
сапалы және күрылымдық факторларды
әсерінің бейтараптандыруы жолымен

бірге орташа жэне салыстырмалы
шамалар құнын колдану, түзету
коэффициенті және қайта есептеу әдісін
қолдану.

 
 

27 – слайд 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАХМЕТ!
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 3 Детерминирленген талдауда ӛлшеу және әсер ету факторларының 

әдістері 

  

 

Мақсаты:    Детерминирленген факторларының әдістерін зерттеу. 

 

3.1 Дәріс кешені 

1) Тізбекті алмастыру эдісі 

2) Абсолютті айырмашылык эдісі 

3) Қатысты айырмашылык әдісі 

4) Индексті әдіс 

5) Пропорционалды бӛлу эдісі 

6) Үлестік қатысу эдісі 

7) Интефалды эдіс 

8) Логарифмдеу эдісі 

9) Тізбекті алмастыру әдісі  

1) Тізбекті алмастыру эдісі 

Тізбекті алмастыру әдісі нэтижелі кӛрсеткіштің аралық мэндер қатарын 

факторлардың ібазистік мэндрін біртіндеп есеп беруге алмастыру жолын 

анықтаудан тұрады. Бұл әдіс жоюға негізделген. Жою - шектѐу мағынасын 

білдіреді, нэтижелі кӛрсеткіштің кӛлеміне деген жалғыздан баска барлық 

факторларын шектеу. Барлык факторлар бір-бірінен тэуелсіз ӛзгереді деген 

тұжырым бар, яғни бірінші бір фактор ӛзгерсе,қалғандары ӛзгеріссіз қалады, 

содан кейін баскалары ӛзгеріссіз болғанда екеуі ӛзгереді және т.б. 

Тізбекті алмастыру эдіс түрін қолдану келесі түрлермен сипатталады: 

 

                                                                                                                (11) 

 

мұнда a0, b0, c0 - жалпылауыш кӛрсеткіш у-ке ӛзінің эсерін тигізетін 

факторлардың базистік магынасы; 

a1,b1,c1- факторлардың нақгы мағынасы; 

y1,yb,- a,b факторларының ӛзгеруіне байланысты нәтижелі кӛрсеткіштің 

аралық ӛзгерістері. 

∆у=у1-у0 қатысты жалпы ӛзгерістер нэтижелі кӛрсеткіштің ӛзгеруімен 

қалған бекітілген мәндер факторларындағы эрбір фактордың ӛзгеру сомасы 

нәтижесінде шығады: 

 

                                                      (12) 
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Мысалды қарастырсак. Факторлы талдаудың берілген мэліметтері 1 

кестесінде керсетілген. Бұл мәліметтер негізінде жоғарыда кӛрсетілген эдіске 

сәйкес тауар ӛнімінің кӛлеміне, жұмысшылар санына және олардың 

ӛнімділігіне талдау эсерін кӛруге мүмкіндік бар.      . ... 

Берілген факторлардың тауар ӛнімі кӛлемінің тэуелділігін 

мультипликативті үлгі арқылы сипаттай аламыз. к 

 

ТП = Ч * СВ,                                                                                                (13) 

 

ТПо = Ч0 * СВQ= 20 * 146 = 2920 ДЕ  

1 кесте - Факторлы талдау үшін бастапқы мәліметтер 
Кӛрсеткіштер Шартты 

белгілер 

Базистік 

мәндер(0) 

Накты 

мэндер(1) 

Ӛзгерістер 

Абсолютті (+,-) Катысты(%) 

Тауар ӛнімінің кӛлемі, АБ ТП 2920 3400 +480 116,40 

Жүмысшылар саны, адам Ч 20 25 +5 125,00 

Бір жұмысшының 

ӛнімділігі, АБ 

СВ 146 136 -10 93,15 

Сонда жұмысшылар санының кӛлемінің ӛзгеруі жалпылауыш 

кӛрсеткішке катынасын мына формулалар арқылы есептеуге болады: 

ТПусл1 = Ч1, * СВ0 = 25 * 146 = 3650 АБ  

∆ТПусл1, = ТПусл1, - ТП0 = 3650 - 2920 = 730 АБ 

Әрі қарай жұмысшылардың ӛнімділігі ӛзгеруінің әсерін жалпылауыш 

кӛрсеткішке катынасын аныктаймыз:  

ТП1, = Ч1, * СВ1, = 25 * 136 = 3400 АБ 

 ∆ТПусл2 = ТП1, - ТПусл1, = 3400 - 3650 = -250 АБ 

Сонымен, тауар ӛнімі кӛлемі 730АБ ӛсіп, жүмысшылар санының 5 

адамына оң әсерін тигізді. Кері әсерін ӛнімділіктің 10 АБ тӛмендеуі болды, бүл 

кӛлемнің 250 АБ тӛмендеуіне әкелді. Екі факорлардың әсері ӛнім кӛлемінің 480 

АБ ӛсуіне дейін әкелді. 

Бүл әдістің артықшылығы: әмбебеп колданулар мен есептердің 

карапайымдылығы. 

Үлгінің кемшілігі факторлардың белгіленген ауыстыру ретінен факторлы 

ыдырауларының нәтижелері әр түрлі мәнді береді. Бүл осы әдісті колданғанда 

соңғы фактордың әсеріне қосылатын ыдыралмаған қалдық пайда болуымен 

байланысты. Тәжірибеде бірінші орынға сол немесе басқа да фактордың әсер 

етудің катысты мәнділігін ала отырып,олардың нақты бағаларын елемейді. 

Алайда тізбекті біртектілігін анықтайтын белгілі бір ережелер бар. 

- сандық және сапалық кӛрсеткіштердің факторлық үлгілерінде ең 

алдымен сандық факторлардың ӛзгеруі карастырылад. 

- егер де үлгі бірнеше сандык жэне сапалык кӛрсеткіштермен 

берілсе,онда ең алдымен бірінші реттегі факторлардың эсері аныкталып,содан 

кейін екіншісі анықталады жэне т.б. 

Сандық факторлардың талдауында кұбылыстың сандары аныкталып, 

есептің ӛзіндік жолымен пайда бола алады (жұмысшылар саны, 

станоктар,шикізат  және  т.б.).   Сапалы   факторлар   зерттеліп   жатқан 
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кұбылыстың (еңбек ӛнімділігі,ӛнім сапасы,еңбек күнінің орташа ұзақтығын) 

сипаттамасы мен оның ерекшеліктерінің ішкі сапасын анықтайды. 

 

 

2) Абсолютті айрмашылык әдісі 

Абсолютті айырмашылық әдісі тізбекті алмастыру әдісінің 

модификациясы болып табылады. Нәтижелі кӛрсетіштің факторға байланысты 

ӛзгеруі зерттеліп отырған фактордың оң жағындағы базистік кӛлеміне жэне 

модельдің сол жагында орналаскан есептік кӛлеміне байланысты. 

 

                                                                                                 (14) 

 

3) Қатысты айрмашылық әдісі 

Қатысты айырмашылык эдісі да тізбекті алмастыру әдісінің 

модификациясы болып табылады. Мультипликативті үлгідегі нэтижелі 

кӛрсеткіштің ӛсуіне факторлардың эсер етуін елшеуде колданылады. Ол 

бастапкы мэліметтерде болған қатысты ауткуларды факторлы кӛрсеткіштерді 

пайыздар жағдайында колданылады. 

у = а 
. 
в 

. 
с түріндегі мультипликативті үлгінің эдістемесі келесідей: 

- әр түрлі факторлы кӛрсеткіштің кэтысты ауыткуларын табады:  

 

                                                                               (15) 

- әр факторлардың арқасында у нәтижелі кӛрсеткішінің ауытқуларын 

табады   

                                                                         (16)        
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Мысал: 3.1 кестесін колданып, қатысты айрмашылық әдісіне талдау 

жасайық. Қарастырып жаткан факторлардың катысты ауыткулары мынаны 

кұрайды: 

 
Тауар ӛнімінің кӛлеміне әр фактордың әсерін есептейік:     

        
       

   
     ДЕ  

        
(        )  (    )

    
       ДЕ  

Есептеулер нэтижелері сол калпы, алдыңғы әдісті қолданған кезде де осы 

нэтижені берді. 

 

4) Индексті әдіс 

Бұл әдіс катысты кӛрсеткіштер динамикасына, жоспардың орындалуына 

және талданып жатқан кӛрсеткіштің накты деңгейін базисті уақыттағы 

кеңістіктегі салыстыруларға негізделген. Индекстер кӛмегімен әр түрлі 

факторлардың мультипликативті жэне еселі үлгілеріндегі нәтижелі 

кӛрсеткіштердің ӛзгеруін кӛруге болады. 

 

5) Пропорционалды бӛлу әдісі 

Пропоционалды бӛлу эдісі аддитивті үлгіде  ixY  жэне еселі-

аддитивті үлгі жағдайларында қолданылады  

 

k

ncba
Y

ndcb

a
Y







...
;

...
                                           (17) 

 

Бірдеңгейлі үлгі түрінде Ү = а + в + с есептеулер мына түрде жүргізіледі: 

 

c
cba

Y
Yb

cba

Y
Ya

cba

Y
Y

общ

c

общ

b

общ

a 













 ;;      (18) 

 

Еселі-аддитивті үлгі түрінде ең бірінші тізбекті алмастыруды аныктап алу 

және алым және бӛлімнің арқасында нэтижелі кӛрсеткіштің каншаға ӛзгергенін 

анықтау, содан кейін пропорционалды бӛлу әдісін қолданып жоғарыда 

кӛрсетілген алгоритмдерге факторлардың эсер етуін есептеу.  

 

6) Ҥлестік қатысу әдісі 

Ең бірінші жалпы ӛсу сомасы бойынша әр фактордың үлесі анықталады, 

содан кейін ол нәтижелі кӛрсеткіштің жалпы ӛсуіне кӛбейтіледі: 
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общcобщbобщa Y
cba

c
YY

cba

b
YY

cba

a
Y 














 ;;    (19) 

 

7) Интегралды әдіс 
Интергралды әдісті мультипликативті, еселі жэне аралас үлгіде 

колданамыз. Бүл әдіс тізбекті алмастыру, абсолютті және катысты 

айрмашылыкка карағанда факторлардың әсер етуінін накты нәтижесін алуға 

кӛмектеседі. Интегралды әдіс нэтижелі кӛрсеткіштің факторлар бойынша толық 

жуктелуін және әмбебап сипатта болады. Сонымен қатар, арнайы әдебиттерде 

кӛрстілген кұрылған формулаларын колдануға болады: 

1. Үлгі түрі:  

 

                                                                                 (20) 

 

2. Үлгі түрі:  

 

                                                            (21) 

3. Үлгі түрі:   

 

                                                                                        (22) 

4. Үлгі түрі:    

 

                                                                               (23) 

 

8) Логарифмдеу әдісі 
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Логарифмдеу әдісі тек кдна мультипликативті үлгілердегі факторлардың 

эсер етуін ӛлшеуде қолданылады. Бүл әдіс есептің жоғарғы нақтылығын 

камтамасыз етеді. Осыған карамай нэтижелер үлгідегі факторлардың орынынан 

тәуелсіз болады. Факторлардың ӛзара эрекеттесуінен косымша ӛсу әр 

фактордың бӛлектенген пропорционалды үлесіне нэтижелі кӛрсеткіштің 

деңгейіне   (факторлы   индекстердің   логарифмдеріне   нәтижелі   кӛрсеткіш 

 

2 кесте - Детермиленген факторлы талдау әдістерін қолдану орталары 
Әдістер Үлгі түрлері 

Мультиплика

тивті 

Аддитивті Еселі Аралас 

Тізбекті алмастыру + + + + 

Абсолютті айырмашылық + - + - 

Қатысты айрмашылык + - - 
 

Интегралды + - + 
 

Логарифмдеу + - - - 

 

3.2 Бақылау сұрақтары: 

1. Тізбекті алмасытру эдісінің мағынасы. Оның негізгі кӛрсеткіштері.  

2. Тізбектегі бірізділікті аныктайтын кандай ережелер бар? 

3. Талдаудың сандық және сапалық факторлары. 

4. Абсолютті айырмашылық эдісінін магынасы. 

5. Қатысты айырмашылық әдісі нені кӛрсетеді? 

6. Пропорционалды бӛлу эдісін сипаттап беріңіз. 

7. Индексті әдіс пен үлестік қатысу әдісінің айырмашылығы? 

8. Интегралды эдіс. 

9. Интегралды әдістің тӛрт түрін атаңыз?  

10. Логарифмдеу әдісінің рӛлі. 

 

3.3 Тестік тапсырмалар 

1. Тізбекті алмастыру әдісі нәтижелі кӛрсеткіштің аралык мәндер катарын 

факторлардың базистік мэндрін біртіндеп есеп беруге алмастыру жолын 

аныктаудан түрады: 

А) Абсолютті айырмашылық әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру эдісі; 

С) Қатысты айрмашылык эдісі; 

D) Индексті әдіс; 

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі. 

 

2. Нәтижелі кӛрсетіштін факторға байланысты ӛзгеруі зерттеліп отырған 

фактордың оң жагындағы базистік кӛлеміне және модельдің сол жағында 

орналаскан есептік кӛлеміне байланыстылығы кандай эдіс түрі? 

А) Абсолютті айырмашылык әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру әдісі; 
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С) Қатысты айрмашылык әдісі; 

D) Индексті әдіс; 

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі. 

 

3. Мультипликативті үлгідегі нэтижелі кӛрсеткіщтің ӛсуіне факторлардың әсер 

етуін ӛлшеуде колданылады. Ол бастапкы мәліметтерде болған катысты 

ауткуларды факторлы кӛрсеткіштерді пайыздар жағдайында^ қолданылатын 

әдіс түрі?  

А) Абсолютті айырмашылық әдісі;  

В) Тізбекті алмастыру әдісі;  

С) Қатысты айрмашылық әдісі;  

D) Индексті әдіс;  

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі 

 

4. Бүл әдіс қатысты кӛрсеткіштер динамикасына, -жоспардың орындалуына 

және талданып жаткан кӛрсеткіштің нақты деңгейін базисті уакыттағы 

кеңістіктегі салыстыруларға негізделген: 

А) Абсолютті айырмашылық әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру әдісі;  

С) Қатысты айрмашылык әдісі;  

D) Индексті әдіс;  

Е) Пропорционалды бӛлу эдісі 

 

5. Аддитивті үлгіде   ixY жэне  колданылатын әдіс түрі? 

А) Абсолютті айырмашылык әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру әдісі; 

С) Қатысты айрмашылық әдісі; 

D) Индексті әдіс; 

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі 

 

6. Ең бірінші жалпы ӛсу сомасы бойынша әр фактордың үлесі 

аныкталады,содан кейін ол нәтижелі кӛрсеткіштің жалпы ӛсуіне 

кӛбейтіледі,бүл әдістің қандай түрі? 

А) Үлестік катысу әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру эдісі; 

С) Қатысты айрмашылык эдісі; 

D) Индексті эдіс; 

Е) Пропорционалды белу әдісі. 

 

7. Бүл әдіс тізбекті алмастыру, абсолютті және қатысты айрмашылыкка 

карағанда факторлардың әсер етуінің нақты нәтижесін алуға кӛмектеседі және 

нэтижелі кӛрсеткіштің факторлар бойынша толык жүктелуін және әмбебап 

сипатта болатын эдіс түрі? 

А) Абсолютті айырмашылык әдісі; 
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В) Интегралды әдіс; 

С) Қатысты айрмашылык әдісі; 

D) Индексті әдіс;  

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі 

 

8. Берілген формуларларда кандай эдіс сипатталған? 

 
А) Үлестік қатысу әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру әдісі; 

С) Қатысты айрмашылык әдісі; 

D) Индексті эдіс; 

Е) Пропорционалды бӛлу әдісі. 

 

9. Берілген үлгіде a0,b0,c0 мағыналары? 

 
А) а,b факторларының ӛзгеруіне байланысты нәтижелі кӛрсеткіштің аралық 

ӛзгерістері; 

В) Факторлардың бастапкы мәндері;  

С) Факторлардың нақты мэндері;  

D) Факторлардың базистік мәндері; 

Е) Факторлардың соңғы мәндері. 

 

10. Берліген үлгідегі a1,b1,c1 мағыналары: 

 
А) а,b факторларынын ӛзгеруіне байланысты нэтижелі кӛрсеткіштің аралык 

ӛзгерістері; 

В) Факторлардың бастапкы мәндері; 

С) Факторладың накты мәндері; 

D) Факторлардың базистік мәндері;  

Е) Факторлардың соңғы мәндері. 

 

11. Берілген үлгіде уa, уb мағыналары 
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А) а,b факторларының ӛзгеруіне байланысты нәтижелі кӛрсеткіштің аралық 

ӛзгерістері; 

В) Факторлардың бастапқы мэндері; 

С) Факторлардың нақты мәндері;  

D) Факторлардың базистік мәндері; 

Е) Факторлардың соңгы мэндері 

 

12. Факторлар зерттеліп жаткан қүбылыстың (еңбек ӛнімділігі,ӛнім сапасы, 

еңбек күнінің орташа ұзақтығын) сипаттамасы мен оның ерекшеліктерінің ішкі 

сапасын анықтайтын факторлар? 

А) Жанама факторлар;  

В) Аралык факторлар;  

С) Жалпы факторлар;  

D) Сандык факторлар;  

Е) Сапалык факторлар. 

 

13. Құбылыстың сандары анықталып,есеп ӛзіндік жолмен пайда бола алатын 

(жұмысшылар саны,станоктар,шикізат жэне т.б.) факторлар? 

А) Жанама факторлар; 

 В) Аралык факторлар;  

С) Жалпы факторлар;  

D) Сандық факторлар; 

Е) Сапалық факторлар. 

 

14. Келесі формулалармен кандай әдіс сипатталған? 

 
А) Үлестік қатысу әдісі; 

В) Тізбекті алмастыру эдісі; 

С) Қатысты айрмашылык әдісі; 

D) Индексті әдіс; 

Е) Абсолютті айырмашылык әдісі. 
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15. Тек кана мультипликативті үлгілердегі факторлардың эсер етуін ӛлшеуде 

колданылып, бүл әдіс есептің жоғарғы нақтылығын камтамасыз етеді. Осыған 

карамай  нәтижелер  үлгідегі   факторлардың  орынынан  тәуелсіз   болады. 

Факторлардың ӛзараіәрекеттесуінен косымшачӛсу эр фактордың бӛлектенген 

пропорционалды   үлесіне   нәтижелі   кӛрсеткіштің   деңгейіне   (факторлы 

индекстердің     логарифмдеріне      нәтижелі     кӛрсеткіш     логарифмдері 

пропорционалды) болатын кандай әдіс түрі? 

А) Үлестік катысу әдісі;  

В) Тізбекті алмастыру әдісі;  

С) Қатысты айрмашылык әдісі; 

D) Логарифмдеу әдісі; 

Е) Абсолютті айырмашылық әдісі 

 

3.4 Тәжірибелік тапсырмалар 

1 есеп. Индексті әдіс. Келесі бастапқы мәліметтер берілген: 
Артикул Саны, х, шт. Бағасы (т), ДЕ 

жоспар факт жоспар факт 

А 500 550 400 500 

Б 200 220 350 350 

В 1000 800 280 250 

Г 100 120 600 700 

Қорытынды     

Есептеңіз: 

1. Ӛнім шыгарылуының бағасының индексі мына түрде болады: 
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2. Ӛнім саны факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің бағасының 
ӛзгеруі 
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3. Ӛнім бағасының факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің 
бағасының ӛзгеруі. 
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Берілген формулалар бойынша шешімін шығарыңыз. 

 

2 есеп. Индексті әдіс. Келесі бастапқы мәліметтер берілген: 
Артикул Саны, х, шт. Бағасы (т), ДЕ 

жоспар факт жоспар факт 

А 640 510 390 385 

Б 230 220 450 430 

В 1000 1100 290 310 

Г 100 120 610 645 

Қорытынды     

Есептеңіз: 
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1. Ӛнім шыгарылуының бағасының индексі мынатүрде болады: 
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2. Ӛнім саны факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің бағасының 

ӛзгеруі 









)(

)(
n

i

n

i

п

i

ф

i

x
px

px
I  

3. Ӛнім бағасының факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің 

багасының ӛзгеруі. 
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Берілген формулалар бойынша шешімін шығарыңыз 

 

3 есеп. Тізбекті алмастыру әдісі. 

Факторлы талдау үшін бастапкы мэліметтер 1 кестеде берілген. Бүл 

берілгендердің негізінде тізбекті алмастыру әдісі арқылы тауар ӛнімінің 

кӛлеміне жұмысшылар санын және олардың ӛнімділігінін әсерін талдау. 

Факторлы талдау үшін бастагіқы мэліметтер 
Кӛрсеткіштер Шартты 

белгілер 

Базистік 

мәндер (0) 

Накты 

мэңдер (1) 

Ӛзгерулер 

Абсолютті 

(+,-) 

Қатысты 

(%) 

Тауар ӛнімінің кӛлемі, 

мың теңге 

ТП 3920 4400   

Жумысшылар саны, 

адам 

Ч 30 35   

Бір жұмысшынын 

ӛнімділігі, мың теңге 

СВ 246 236   

 

Берілген факторлардан тауар ӛнімі кӛлемінің тәуелділігін 

мультипликативті үлгі аркылы сипаттауға болады: ТП= Ч-СВ,  

 
Сонда жұмысшылар саны кӛлемінің жалпылауыш кӛрсеткішке деген 

эсерінің ӛзгеруін мына формула бойынша есептеуге болады:  

 

 

Әрі карай жұмысшылар ӛнімділігінің ӛзгеруін жалпылауыш кӛрсеткішке 

әсерін аныктаймыз: 

 

 

Берілген есептемелер бойынша корытынды шығарыңыз. 
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4 есеп. Тізбекті алмастыру эдісі.  

Факторлы талдау үшін бастапкы мәліметтер 1 ке берілген. Бұл берілген 

дердің негізінде тізбекті алмастыру әдісі арқылы тауар ӛнімінің кӛлеміне 

жұмысшылар санын және олардың ӛнімділігінің әсерін талдау.  

 Факторлы талдау үшін бастапқы мәліметтер 
Кӛрсеткіштер Шартты 

белгілер 

Базистік 

мәндер (0) 

Накты 

мэңдер (1) 

Ӛзгерулер 

Абсолютті 

(+,-) 

Қатысты 

(%) 

Тауар ӛнімінің кӛлемі, 

мың теңге 

ТП 4920 5400   

Жумысшылар саны, 

адам 

Ч 40 45   

Бір жұмысшынын 

ӛнімділігі, мың теңге 

СВ 246 236   

 

Берілген     факторлардан     тауар     ӛнімі     кӛлемінің     тәуелділігін 

мультигіликативті үлгі аркылы сипаттауға болады:  

 

Сонда жүмысшылар саны кӛлемінің жалпылауыш кӛрсеткішке деген 

эсерінің ӛзгеруін мына формула бойынша есептеуге болады: 

 

 

Әрі карай жүмысшылар ӛнімділігінің ӛзгеруін жалпылауыш кӛрсеткішке 

эсерін аныктаймыз:  

 

 

Берілген есептемелер бойынша қорытынды шығарыңыз. 

 

5 есеп. Тізбекті алмастыру эдісі. 

Факторлы талдау үшін бастапқы мэліметтер 1 кестеде берілген. Бүл 

берілгендердің негізінде тізбекті алмастыру әдісі арқылы тауаір ӛнімінің 

кӛлеміне жүмысшылар санын жэне олардың ӛнімділігінін эсерін талдау.  

Факторлы талдау үшін бастапкы мэліметтер 
Кӛрсеткіштер Шартты 

белгілер 

Базистік 

мәндер (0) 

Накты 

мэңдер (1) 

Ӛзгерулер 

Абсолютті 

(+,-) 

Қатысты 

(%) 

Тауар ӛнімінің кӛлемі, 

мың теңге 

ТП 5980 3400   

Жумысшылар саны, 

адам 

Ч 20 35   

Бір жұмысшынын 

ӛнімділігі, мың теңге 

СВ 346 236   

Берілген факторлардан тауар ӛнімі келемінің мультипликативті үлгі 

аркылы сипаттауға болады: 
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Сонда жұмысшылар саны кӛлемінің жалпылауыш кӛрсеткішке деген 

эсерінің ӛзгеруін мына формула бойынша есептеуге болады:  

 

 

Әрі қарай жұмысшылар ӛнімділігінің ӛзгеруін жалпылауыш кӛрсеткішке 

эсерін аныктаймыз: 

 

 

Берілген есептемелер бойынша қорытынды шығарыңыз. 

 

3.5 Жеке ҥй тапсырмалар 

1 есеп. Индексті әдіс. Келесі бастапқы мәліметтер берілген: 
Артикул Саны, х, шт. Бағасы (т), ДЕ 

жоспар факт жоспар факт 

А 110 210 35 38 

Б 630 630 120 130 

В 800 910 360 340 

Г 50 45 830 810 

Қорытынды     

Есептеңіз: 

1. Ӛнім шыгарылуының бағасының индексі мынатүрде болады: 
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2. Ӛнім саны факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің бағасының 

ӛзгеруі 
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3. Ӛнім бағасының факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің 

багасының ӛзгеруі. 
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Берілген формулалар бойынша шешімін шығарыңыз 

 

2 есеп. Индексті әдіс. Келесі бастапқы мәліметтер берілген: 
Артикул Саны, х, шт. Бағасы (т), ДЕ 

жоспар факт жоспар факт 

А 1110 1000 390 385 

Б 350 360 490 420 

В 430 410 640 670 

Г 60 55 1200 1300 

Қорытынды     
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Есептеңіз: 

1. Ӛнім шыгарылуының бағасының индексі мынатүрде болады: 
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2. Ӛнім саны факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің бағасының 

ӛзгеруі 
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3. Ӛнім бағасының факторының ӛзгеруіне байланысты тауар ӛнімінің 

багасының ӛзгеруі. 
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Берілген формулалар бойынша шешімін шығарыңыз 

 

3 есеп. Тізбекті алмастыру эдісі. 

Факторлы талдау үшін бастапқы мэліметтер 1 кестеде берілген. Бүл 

берілгендердің негізінде тізбекті алмастыру әдісі арқылы тауаір ӛнімінің 

кӛлеміне жүмысшылар санын жэне олардың ӛнімділігінін эсерін талдау.  

Факторлы талдау үшін бастапкы мэліметтер 
Кӛрсеткіштер Шартты 

белгілер 

Базистік 

мәндер (0) 

Накты 

мэңдер (1) 

Ӛзгерулер 

Абсолютті 

(+,-) 

Қатысты 

(%) 

Тауар ӛнімінің кӛлемі, 

мың теңге 

ТП 4960 4960   

Жумысшылар саны, 

адам 

Ч 40 42   

Бір жұмысшынын 

ӛнімділігі, мың теңге 

СВ 226 236   

 

Берілген факторлардан тауар ӛнімі келемінің мультипликативті үлгі 

аркылы сипаттауға болады: 

 

Сонда жұмысшылар саны кӛлемінің жалпылауыш кӛрсеткішке деген 

эсерінің ӛзгеруін мына формула бойынша есептеуге болады:  

 

 

Әрі қарай жұмысшылар ӛнімділігінің ӛзгеруін жалпылауыш кӛрсеткішке 

эсерін аныктаймыз: 

 

 

Берілген есептемелер бойынша қорытынды шығарыңыз. 
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3.6 Презентациялық материалдар 
1 – слайд 

ДетерминирленгенДетерминирленген талдаудаталдауда

өлшеуөлшеу жәнежәне әсерәсер етуету

факторларыныңфакторларының әдістеріәдістері

 
2 – слайд 

ТізбектіТізбекті алмастыруалмастыру әдісіәдісі

ТізбектіТізбекті алмастыруалмастыру әдісіәдісі нэтижелінэтижелі
көрсеткіштіңкөрсеткіштің аралықаралық мэндермэндер қатарынқатарын
факторлардыңфакторлардың ібазистікібазистік мэндрінмэндрін
біртіндепбіртіндеп есепесеп беругеберуге алмастыруалмастыру
жолынжолын анықтаудананықтаудан тұрадытұрады. . БұлБұл әдісәдіс
жоюғажоюға негізделгеннегізделген. . ЖоюЖою -- шектѐушектѐу
мағынасынмағынасын білдіредібілдіреді, , нэтижелінэтижелі
көрсеткіштіңкөрсеткіштің көлемінекөлеміне дегендеген
жалғызданжалғыздан баскабаска барлықбарлық факторларынфакторларын
шектеушектеу. . БарлыкБарлык факторларфакторлар бірбір--біріненбірінен
тэуелсізтэуелсіз өзгередіөзгереді дегендеген тұжырымтұжырым барбар, , 
яғнияғни біріншібірінші бірбір факторфактор
өзгерсеөзгерсе,,қалғандарықалғандары өзгеріссізөзгеріссіз қаладықалады, , 
содансодан кейінкейін баскаларыбаскалары өзгеріссізөзгеріссіз
болғандаболғанда екеуіекеуі өзгередіөзгереді жәнежәне тт..бб..
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3 – слайд 

ТізбектіТізбекті алмастыруалмастыру эдісэдіс түрінтүрін

қолдануқолдану келесікелесі түрлерментүрлермен

сипатталадысипатталады::

ууₒo==аₒаₒ**bbₒo*c*cₒo

yyₐa=a1*b=a1*bₒo*c*cₒo

Yb=a1*b1*cYb=a1*b1*cₒo

Y1=a1*b1*c1Y1=a1*b1*c1

 
 

4 – слайд 

CCуществуютуществуют определенныеопределенные правилаправила, , 

определяющиеопределяющие последовательностьпоследовательность

подстановкиподстановки::

 сандықсандық жәнежәне сапалыксапалык көрсеткіштердіңкөрсеткіштердің факторлықфакторлық
үлгілеріндеүлгілерінде еңең алдыменалдымен сандыксандык факторлардыңфакторлардың
өзгеруіөзгеруі карастырыладкарастырылад;;

 егерегер деде үлгіүлгі бірнешебірнеше сандыксандык жэнежэне сапалыксапалык
көрсеткіштерменкөрсеткіштермен берілсеберілсе,,ондаонда еңең алдыменалдымен біріншібірінші
реттегіреттегі факторлардыңфакторлардың эсеріэсері аныкталыпаныкталып,,содансодан кейінкейін
екіншісіекіншісі анықталадыанықталады жэнежэне тт..бб.;.;
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5 – слайд 

АбсолюттіАбсолютті айрмашылыкайрмашылык әдісіәдісі

АбсолюттіАбсолютті айырмашылықайырмашылық

әдісіәдісі тізбектітізбекті алмастыруалмастыру

эдісяніңэдісянің модификациясымодификациясы

болыпболып ГтабыладыГтабылады. . НэтижеліНэтижелі

көрсетіштіңкөрсетіштің факторғафакторға

байланыстыбайланысты өзгеруіөзгеруі зѐрттеліпзѐрттеліп

отырғанотырған фактордыңфактордың оңоң

жағындағыжағындағы базистікбазистік көлемінекөлеміне

жэнежэне модельдіңмодельдің солсол жагындажагында

орналасканорналаскан есептікесептік көлемінекөлеміне

байланыстыбайланысты..

 
 

6 – слайд 

ҚатыстыҚатысты айрмашылықайрмашылық

әдісіәдісі

Қатысты айырмашылык
эдісі да тізбекті алмастыру
әдісінің модификациясы
болып табылады. 
Мультипликативті үлгідегі
нэтижелі көрсеткіштің
өсуіне факторлардың эсер
етуін елшеуде
колданылады. Ол бастапкы
мэліметтерде болған
қатысты ауткуларды
факторлы көрсеткіштерді
пайыздар жағдайында
колданылады.
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7 – слайд 

ӘрӘр түрлітүрлі факторлыфакторлы

көрсеткіштіңкөрсеткіштің кэтыстыкэтысты

ауыткуларыауыткулары: : 

 
 

8 – слайд 

ӘрӘр факторлардыңфакторлардың арқасындаарқасында уу

нәтижелінәтижелі көрсеткішініңкөрсеткішінің ауытқуларыауытқулары::
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9 – слайд 

ИндекстіИндексті әдісәдіс..

БұлБұл әдісәдіс катыстыкатысты көрсеткіштеркөрсеткіштер динамикасынадинамикасына, , 

жоспардыңжоспардың орындалуынаорындалуына жәнежәне талданыпталданып жатқанжатқан

көрсеткіштіңкөрсеткіштің нактынакты деңгейіндеңгейін базистібазисті уақыттағыуақыттағы

кеңістіктегікеңістіктегі салыстыруларғасалыстыруларға негізделгеннегізделген. . ИндекстерИндекстер

көмегіменкөмегімен әрәр түрлітүрлі факторлардыңфакторлардың мультипликативтімультипликативті

жэнежэне еселіеселі үлгілеріндегіүлгілеріндегі нәтижелінәтижелі көрсеткіштердіңкөрсеткіштердің

өзгеруінөзгеруін көругекөруге боладыболады..

 
 

10 – слайд 

ПропорционалдыПропорционалды бөлубөлу әдісіәдісі

 ixY

ПропоционалдыПропоционалды

бөлубөлу эдісіэдісі аддитивтіаддитивті

үлгідеүлгіде жәнежәне

еселіеселі--аддитивтіаддитивті үлгіүлгі

жағдайларындажағдайларында

қолданыладықолданылады

k

ncba
Y

ndcb

a
Y







...
;

...
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11 – слайд 

БірдеңгейліБірдеңгейлі үлгіүлгі түріндетүрінде

есептеулересептеулер мынамына түрдетүрде

жүргізіледіжүргізіледі::

cbaY 

c
cba

Y
Yb

cba

Y
Ya

cba

Y
Y

общ

c

общ

b

общ

a 













 ;;

 
 

12 – слайд 

Үлестік қатысу әдісі.

общcобщbобщa Y
cba

c
YY

cba

b
YY

cba

a
Y 














 ;;

Ең бірінші жалпы өсу

сомасы бойынша әр

фактордың үлесі

анықталады, содан

кейін ол нәтижелі

көрсеткіштің жалпы

өсуіне көбейтіледі: 
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13 – слайд 

ИнтегралдыИнтегралды әдісәдіс..

ИнтергралдыИнтергралды әдістіәдісті мультипликативтімультипликативті, , еселіеселі жэнежэне

араласаралас үлгідеүлгіде колданамызколданамыз. . БүлБүл әдісәдіс тізбектітізбекті

алмастыруалмастыру, , абсолюттіабсолютті жәнежәне катыстыкатысты айрмашылыккаайрмашылыкка

карағандакарағанда факторлардыңфакторлардың әсерәсер етуінінетуінін нактынакты нәтижесіннәтижесін

алуғаалуға көмектеседікөмектеседі. . ИнтегралдыИнтегралды әдісәдіс нэтижелінэтижелі

көрсеткіштіңкөрсеткіштің факторларфакторлар бойыншабойынша толықтолық жуктелуінжуктелуін

жәнежәне әмбебапәмбебап сипаттасипатта боладыболады. . СоныменСонымен қатарқатар, , 

арнайыарнайы әдебиттердеәдебиттерде көрстілгенкөрстілген кұрылғанкұрылған

формулаларынформулаларын колдануғаколдануға боладыболады..  
 

14 – слайд 

Үлгі түрі: 

Үлгі түрі:

Үлгі түрі:

Үлгі түрі:
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15 – слайд 

ЛогарифмдеуЛогарифмдеу әдісіәдісі
ЛогарифмдеуЛогарифмдеу әдісіәдісі тектек кднакдна
мультипликативтімультипликативті үлгілердегіүлгілердегі
факторлардыңфакторлардың эсерэсер етуінетуін өлшеудеөлшеуде
қолданыладықолданылады. . БүлБүл әдісәдіс есептіңесептің
жоғарғыжоғарғы нақтылығыннақтылығын камтамасызкамтамасыз
етедіетеді. . ОсығанОсыған карамайкарамай нэтижелернэтижелер
үлгідегіүлгідегі факторлардыңфакторлардың орынынанорынынан
тәуелсізтәуелсіз боладыболады. . ФакторлардыңФакторлардың
өзараөзара эрекеттесуіненэрекеттесуінен косымшакосымша өсуөсу
әрәр фактордыңфактордың бөлектенгенбөлектенген
пропорционалдыпропорционалды үлесінеүлесіне нэтижелінэтижелі
көрсеткіштіңкөрсеткіштің деңгейінедеңгейіне
((факторлыфакторлы индекстердіңиндекстердің
логарифмдерінелогарифмдеріне нәтижелінәтижелі
көрсеткішкөрсеткіш
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 4 Экономика-математикалық саралау әдістері 

  

 

Мақсаты: Экономика-математикалық саралау әдістерін оқып білу. 

 

4.1 Дәріс кешені 

4.1 Жұптық корреляция әдістері        . 

4.2 Кӛптік корреляциялық саралау 

4.3 Матрицалық үлгілер 

4.4 Математикалық багдарламалау 

4.5 Операцияны зерттеу эдістері 

4.6 Ойын теориясы 

 

1) Жұптық корреляция әдістері 

Корреляциялық жэне регрессиялық талдаудың эдістері кӛрсеткіштер 

арасындағы байланыс тығыздыгын анықгау үшін кең қолданылады, 

функционалдық тәуелділікте болмайды,яғни жеке дара жағдайда ғана емес, 

белгілі бір тәуелділікте болады.  

Корреляция арқылы екі негізгі мәселе қарастырылады: 

1) жұмыс істейтін факторлардың үлгілері ұйымдастырылады 

(регрессияның теңесуі); 

2) байланыс тығыздығын есептік бағалау (корреляция коэффициенті). 

Жай регрессия –у және х, т.е. екі айнымалылар арасындағы регрессия ягни түр 

моделі: 

 

)(xfy                                                                                             (24) 

 

мұнда: у - тәуелді айнымалы (нәтижелі белгі), 

х - тәуелсіз немесе түсіндірмелі айнымалы (белгі-фактор).  

У кӛлемі екі қосынды арқылы табылады: 

 

 xfy                                                                                          (25) 

 

ε   -   кездейсоқ кӛлем.ол моделдер факторының ескерілмеген әсерінен 

кездейсоқ қатеден немесе ӛлшеу ерекшеліктерінен т.б тұрады. Регрессиялық 

үлгілеріндегі кездейсоқ фактордың міндетті түрде қатысуының ӛте маңызды 

себептері: 

1. Үлгіге барлық түсіндірмелі айнымалылардың қосылмауы. 

2. Үлгінің функционалдық нысанын дұрыс тандамау. 

3. Өлшемнің қателіктері. 

4. Статистикалық мәліметтердің өресіздігі. 

5. Адам факторының білместігі. 
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Зерттеу мақсаты мен эмпирикалық мәліметтерге сәйкес келетіндей 

регрессиялық теңсіздігінің сапалы құрылуын орындау кӛпсатылы және қиын 

үрдіс болып саналады. Оны үш кезеңге бӛлуге болады: 

1. регрессия теңсіздігінің формуласын таңдау; 

2. таңдап алынған теңсіздіктін параметрлерін аныктау; 

3. эмпирикалы0 мәліметтер мен теңсіздіктің теңбе тендігін тексеру, 

теңсіздікті жетілдіру. 

Сызықтық регрессия параметрлерін багалауға классикалык жактан карау 

неғұрлым тӛмен квадраттар әдісіне негізделген (ТКӘ). 

Нәтижесінде а және b параметрлерін бағалауда дұрыс жүйе теңсіздігін 

аламыз: 

 











 


yxxbxa

yxban

2
                                                                     (26) 

 
Теңдіктің екі жағын n-ге бӛлеміз де мынаны аламыз:  
 

{
     ̅   ̅

   ̅    ∑   ∑  
                                                                             (27) 

xbya   

 

  
   ̅̅ ̅̅ ̅  ̅  ̅

  ̅̅ ̅    ̅̅ ̅̅ ̅  
   ̅̅ ̅̅ ̅  ̅  ̅

  ̅̅̅̅
  немесе   

   (   )

  
                                                           (28) 

 

 Ӛйткені yxyxyx ),cov( , а 222
xxx   

b параметрі регрессия коэффиценті болып аталады,оның кӛлемі 

фактордың бір-бірлікке ӛзгеруімен қорытындының орташа ӛзгеруін кӛрсетеді. 

Мысал: Кӛмірдің ауысымдылық ӛндірілімінің бір жұмыскерге қатынасы 

мен қуаттылығын келесі мәліметтер бойынша (шартты) регрессия теңсіздігін 

құрастыру, п= 10 шахта бойынша кӛмірді ӛндіру үрдісі. 

n xi yi xy x
2
 

У
2 

ух у-ух уyх   

1 8 5 40 64 25 10,878 -5,88  

2 11 10 110 121 100 13,926 -3,93  

3 12 10 120 144 100 14,942 -4,94  

4 9 7 63 81 49 11,894 -4,89  

5 8 5 40 64 25 10,878 -5,88  

6 8 6 48 64 36 10,878 -4,88  

7 9 6 54 81 36 11,894 -5,89  

8 9 5 45 81 25 11,894 -6,89  

9 8 6 48 64 36 10,878 -4,88  

10 12 8 96 144 64 14,942 -6,94  

Барлығы 94 68 664 908 496 123,004   

Орт.мәні 9,4 6,8 66,4 90,8 49,6 -   

 



82 

 

Алынған тәуелділікті координаталық жазықтықтың график түріндегі 

нүктелерімен керсетеміз. 

Статистикалық тәуелділіктегі бұндай бейнелену корреляция өрісі деп 

аталады. 

Эмпирикалық нүктелердің орналасуы бойынша X және У айнымалылар 

арасындағы сызықтық корреляциондық (регрессиялық) тәуелділіқті болжауға 

болады. 

Сондықтан да регрессия теңсіздігін сызықтық теңсіздік түрінде 

қарастырамыз. 

016,1
44,2

48,2

36,888,90

92,634,66

4,98,90

8,64,94,66
222

















xx

yxyx
b  

75,24,9016,18,6  xbya  

xbxay 016,175,2   

 

Корреляция коэффициенті 

Регрессия теңсіздігі тығыз байланыс кӛрсеткіштерімен толықтырылады 

және   сызықтық   регрессия   ретінде   корреляция   коэффициенті   жүреді: 

 

y

x

yxyx

xy b
yxyxyx

r










),cov(
                                                               (29) 

 

  
    ̅̅ ̅                   √                                                                                                     (30) 

 

  
    ̅̅ ̅                  √                                                                                                      (31) 

 

Біздің мысалда     
    ̅̅ ̅                                       √          

 

                         
    ̅̅ ̅                                      √          

 

     
  
  
       

    

    
      

 

Егер rxy >0, онда айнымалылар арасындағы корреляциондық байланыс 

тікелей , егер rxy <0, кері. 

Корреляция коэффициентінің қасиеттері: 

1. Корреляция коэфициенті [-1;1] үзінді демәніне ие, ягни -1<г<1. |г| 

Неғұрлым бірлікке жақын, соғұрлым байланыс тығыз. 

2. г=±1 корреляциондық байланыс сызықтық функционалдық 

байланысты кӛрсетеді. Бұл жағдайда барлық бақыланушы мәндер тік 

сызықта орналасады. 

3. r =0 сызықтық корреляциондық байланыс жоқ. Регрессия сызығы 

ОХ осіне паралельді. 
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Сызықтық функцияның сапалығын бағалауда корреляцияның сызықтық 

коэффициентінің квадраты есептеледі r
2

xy, ол детерминация коэффициенті деп 

аталады,    
  

  
        

  
     

нәтижелі b елпнің жалпы дисперсиясындағы y нәтижелі 

белгінің дисперсия бӛлігін мінездейді. Демек, 1-r
2

xy, кӛлемі үлгідегі басқа 

даескерілмеген факторлардың әсер етуінен у дисперсияның бӛлігін мінездейді. 

Детерминация коэффициентінің кӛлемі сызықтық үлгінің бағалау 

критериясының бірі болып табылады. Түсіндірілген вариацияның бӛлігі 

үлкейген сайын, басқа да әсер етуші факторлардың рӛлі азаяды және сызықтық 

үлгі бастапқы деректерге жақсы аппроксимация жасайды ,нәтижелі белгінің 

мәндерінің болжамы үшін пайдалануға болады. 

Біздің мысалда    
  

  
        

  
     

            

1-r
2

xy кӛлемі үлгідегі басқа да ескерілмеген факторлардың әсер етуінен у 

дисперсияның бӛлігін мінездейді. 

Әр түрлі белгілер бойынша йкемділіктің коэффициентін  салыстырамыз. 

 

          
 ̅

 ̅
                                                                                              (32) 

 

Корреляция коэффициенті байланыс тығыздыгын есептейді, ал регрессия 

коэффициенті мен икемділіктің коэффициенті байланыс күштілігінің 

кӛрсеткіші болып табылады, сонымен қатар регрессия коэффициенті нақты 

ӛлшем болып саналады, ӛйткені оның ӛлшем бірліктері бар, ал икемділіктің 

коэффициенті байланыс күшінің салыстырмалы кӛрсеткіші болып табылады 

және % ӛрнектеледі 

 

2) Кӛпшілік корреляциялық талдау. 

Егер жұптық регрессия зерттеу объектісіне қатысты басқа факторлардың 

әсер етуінен болса, онда пішіндеу кезінде жақсы нәтиже бере алады. Басқа да 

факторлардың әсер етуін айқындау үшін, оларды үлгіге кіргізгенде кӛптік 

регрессияның теңсіздігін құрастыру қажет. 

Кӛптік регрессияның негізгі мақсаты - бірнеше   факторлары бар үлгіні 

құрастыру (екі немесе одан да кӛп), соның ішінде әрқайсысының әсер етуін 

жеке дара қарастыру. Үлгінің тұтас кӛрінісі:  

 

                                                                                 (33) 

 

(мүнда: x1,…xp- факторлық белгілер; 

b1,…bp _ x1,…xp айнымалылардағы  регрессия коэффициенті). 

Көптік регрессш - бірнеше тәуелсіз айнымалылардан құралған байланыс 

теңдеуі         

   (          ),  

Мұнда: у - тәуелді айнымалы (нәтижелі белгі); 

(          ) - тәуелсіз айнымалы (факторлар). 
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3) Матрицалық ҥлгілер 

Матрицалық үлгілер экономикалық құбылыстың схемалық шагылысуын 

немесе үрдісті ғылыми абстракция кӛмегімен сипаттайды. 

Бұл жерде ең кӛп таралган саралаудын «шыгындар-шығару»әдісі, ол 

ӛндіріс нәтижесі мен шығындардың байланысын ӛте тығыз формада кӛрсетуге 

мүмкіндік береді. 

 

4) Математикалық бағдарламалау 

Математикалық багдарламалау - бұл ӛндірістік-шаруашылық қызметті 

оңтайландырудың негізгі құралы. Негізінен бұл әдістер жоспарлы 

есептеулердің құралы болып саналады. Олардың құндылыгы экономикалық 

саралауда жоспарды ұйымдастыруда жоспарлы тапсырмалардың шиеленісуін 

бағалауға мүмкіндік береді, жабдықтың шектейтін топтарын анықтайды, 

шикізаттың түрі мен материалдарды, ӛндірістік қорлардын тапшылығын 

багалауды және тагы сол сияқтыларды сипаттайды. 

 

5) Операцияны зерттеу әдістері 

Операцияны зерттеу әдістері экономикалық жүйені меңгеруге 

багытталган, соның ішінде ен жақсы экономикалық кӛрсеткішті табуға 

кӛмектесетін кәсіпорынның ӛндірістік-шаруашылық қызметі. 

 

6) Ойын теориясы 

Операцияны зерттейтін бӛлім ретінде ойын теориясы - бұл әртүрлі 

қӛзкарастарды ұстанып, екі жақтың түсініспеушілігінен туындайтын, ұтымды 

шешімдер қабылдайтын математикалық үлгілер теориясы болып табылады. 

 

4.2 Бақылау сұрақтары: 

1. Корреляцияның кӛмегімен қандай негізгі есептер орындалады? 

2. Жай регрессия дегеніміз не? 

3. Кездейсоқ фактордың регрессиялық үлгілеріне қатысуының ӛте маңызды 

себептерін санап шығу (ауытқу). 

4. Эмпирикалық мәліметтер мен зерттеу мақсаттарына сәйкес келетіндей 

регрессия теңсіздігінің сапалы құрылуын шешетін қандай үш кезең бар? 

5. Тӛменгі квадраттар әдісін қолдануды түсіндіру. 

6. Корреляция коэффициенті және оның қасиеттері. 

7. Кӛптік корреляциялық саралау дегеніміз не? 

8. Матрицалық үлгілер мен математикалық бағдарламалаудың айырмашылығы 

неде? 

9. Ойын теориясы мен операцияны зерттеу әдістерінің мәні. 

 

4.3 ЕХСЕL-ді пайдалану негізінде зертханалық жұмыстар 

Тақырыбы: Жай жұл регрессия моделі (сызықты регрессия).  

Мақсаты:    регрессия   ұғымын   білу,    сызықты   регерессия   теңдеуін 

құрастыру,оның параматрлерін анықтау, корреляция коэффициентің, Фишер 
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критерий кӛмегімен регрессия теңцеуінің маңыздылығын бағалау, қорытынды 

жасау. 

Жұмыс барысы: 

Теориялық мағлұматтар: 

Регрессия теңдеуінде қарастырылатын факторлар санына байланысты ждй және 

кӛптік регрессияны айырады. Жай регрессия У және X екі айнымалылар 

арасындағы регрессияны кӛрсетеді. Жай регрессия теңдеуі екі айнымалылар 

арасындағы байланысты сипаттайды. Сызықты жұп регрессия теңдеуі келесі 

түрге ие болады У=а+b*Х.  

Есептің қойылуы. 

Есеп 1. Кӛмір пласт күштілігінің (X айнымалысы, метрмен ӛлшенеді) 

және бір жұмысшыга кӛмірді табу (У айнымалысы, тоннмен ӛлшенеді) 

тәуелділігін анықтау үшін 10 шахтада зерттеу жұмыстары жүргізілген, олардың 

нәтижелері келесі кестеде кӛрсетілген. 

 

Кесте 3 – Қажетті мәліметтер 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х 8 11 12 9 8 8 9 9 8 12 

У 5 10 10 7 5 6 6 5 6 8 

 

Тапсырма: сызықты регрессия теңдеуін құрастыру, оның параметрлерін 

анықтау - а және b корреляция коэффициенттерін есептеу, регрессйя теңдеуінің 

маңыздылығын бағалау. 

2   суретте  кӛрсетілгендей   ізделінді  деректерді  енгізіңдер.   (түспен 

белгіленген) 

 

 

             Сурет 2. Қажетті мәліметтер 
 

2. У=а+b*Х түрінде регрессия теңдеуін жазу үшін есептеу кестесін 

құрастыру қажет. Формулалар және функциялар кӛмегімен есептеу кестенің 

бағандарын толтырайық (Сур. 3) 
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Сурет 3. Есептік кесте 
 

3. а,b регрессия теңдеуінің параметрлерін, г корреляция коэффициентін, 

Фишер критерийінің фактылы мәнін формула кӛмегімен есептеп, оны кӛмекші 

кестеге енгіземіз. 
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 Сурет 4. Формулардағы параметрлері         Сурет 5. Мәніндегі параметрлері 

 

4. Кӛмекші кестеден регрессия теңдеуі келесі түрге ие болады:  

У=-2,75+1,05*Х 

5. Есептелінген формулапар негізінде корытындыны жасау. 
 

 

4.4 Жеке ҥй тапсырмалары 

Тапсырма 1. Қостанай облысының территориясы бойынша мына 

мәліметтер белгілі. 
Аудан Еңбек ӛнімділігі, у Жұмысты механизациялау деңгейі, %, х 

Алтынсарин 20 32 

Әулиекол 24 30 

Денисовка 28 36 

Жетиқара 30 40 

Қамысты 31 41 
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Қарабалық 33 47 

Қарасу 34 56 

Қостанай 37 54 

Меңдықара 38 60 

Наурызым 40 55 

Сарыкӛл 41 61 

Таран 43 67 

¥зынкӛл 45 69 

Федоров 48 76 

 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ерісін құрастыру. 

2. Темен квадраттар әдісімен а және b параметрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия   функциясын   құрастыру.   Корреляция   коэффициенті    мен 

детерминация коэффициентін есептеу 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын толықтай бағалау. 

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және қорытынды жасау. 

Тапсырма 2. Қостанай облысының территориясы бойынша мына 

мәліметтер белгілі     

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 3. Қостанай облысының территориясы бойынша мына 

мәліметтер белгілі     
Аудан Еңбек ӛнімділігі, у Жұмысты механизациялау деңгейі, %, х 

Алтынсарин 30 42 

Аудан Еңбек ӛнімділігі, у       Жұмысты 
  меканизациялау деңгейі, %, х 

Алтынсарин 25 37 

Әулиекӛл 29                     35 

Денисовка 33 41 

Жетикара 35 45 

Қамысты 36 46 

Қарабалық 38 52 

Қарасу 39 61 

Қостанай 42 59 

Меңдықара 43 65 

Наурызым 45 60 

Сарыкӛл 46 66 

Таран 48 72 

¥зынкӛл 50 74 

Федоров 48 76 
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Әулиекӛл 34 40 

Денисовка 38 46 

Жетикара 40 50 

Қамысты 41 51 

Қарабалық 43 57 

Қарасу 44 66 

Қостанай 47 64 

Меңдықара 48 70 

Наурызым 50 65 

Сарыкӛл 51 71 

Тарап 53 77 

Ұзынкӛл 55 79 

Федоров 58 86 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 4. Қостанай каласында 8 біртипті дүкендер бойынша келесідей 

бір жылғы мәліметтерге ие болады. 
Дүкен Тауар айналымының 

кӛлемі, 

Қызметкерлердің 

 млн.теңге, у орташа сандық кӛрсеткіші, х 

Чайка 0,5 73 

Березка 0,7 85 

Әйгерім 0,9 102 

Флорентина 1,1 115 

Дәулет 1,4 122 

15 дүкен 1,4 126 

Гросс 1,7 134 

Астықжан 1,9 147 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 5. Қостанай каласында 8 біртипті дүкендер бойынша келесідей 

бір жылғы мәліметтерге ие болады. 
Дүкен Тауар айналымының кӛлемі, Қызметкерлердің 

 млн.теңге, у орташа сандық кӛрсеткіші, х 

Чайка 0,7 75 
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Березка 0,9 87 

Әйгерім 1,1 104 

Флорентина 1,3 117 

Дәулет  1,6 124 

15 дүкен 1,6 128 

Гросс 1,9 -136 

Дстыкжан 2,1 149 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 6. Қостанай каласында 8 біртипті дүкендер бойынша келесідей 

бір жылғы мәліметтерге ие болады. 
Дүкен Тауар айналымының кӛлемі, Қызметкерлердің 

 млн.теңге, у орташа сандық кӛрсеткіші, х 

Чайка 1,7 85 

Березка 1,9 97 

Әйгерім 2,1 114 

Флорентина 2,3 127 

Дәулет  2,6 134 

15 дүкен 2,6 138 

Гросс 2,9 146 

Дстыкжан 3,1 159 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

  

Тапсырма 7. Қазақстан Республикасының территориясы бойынша 20хх 

жылғы мәліметтер белгілі. 
Аудан Салымдарда, заемдарда, 

сертификаттардағы 

жинақтардың осуіне және 

валютаны сатып алуға 

бағытталған акшалай 

табыстардың еншісі, %, у 

Орташа айлық 

есептелген еңбекақы, мың. руб., X 

Қостанай обл. 6,9 289 

Солт-Қазақстан обл. 8,7 334 

Петропавл обл. 6,4 300 

Ақтӛбе обл. 8,4 343 
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Батыс-Қазакстан обл. 6,1 356 

Ақмола обл. 9,4 289 

Шығыс -Қазақстан обл. 11,0 341 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 8. Қазақстан Республикасының территориясы бойынша 20хх 

жылғы мәліметтер белгілі. 
Аудан Тағайындалған ай сайынғы 

зейнетақының орташа 

ӛлшемі, мың. руб., у 

Бір айдағы 

зейнеткердің орташа 

күнкӛріс деңгейі, 

мың. руб, х 

Қостанай обл. 240 178 

Солт-Қазақстан обл. 226 202 

Петропавл обл. 221 197 

Ақтӛбе обл. 226 201 

Батыс-Қазақстан обл. 220 189 

Ақмола обл. 250 302 

Шығыс -Қазақстан обл. 237 215 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

  

Тапсырма 9. Қазақстан Республикасының территориясы бойынша 20хх 

жылғы мәліметтер белгілі. 
Аудан Орташа еңбекақы тӛлемі 

және әлеуметтік тӛлеу 

мінездемесі, мың. руб., у 

Тұрғындардың орташа 

ең тӛменгі күнкӛріс  

деңгейі, мың. руб., х 

Қостанай обл. 615 289 

Солт-Қазакстан обл. 727 338 

Петропавл обл. 584 287 

Ақтӛбе обл. 753 324 

Батыс-Қазақстан обл. 707 307 

Ақмола обл. 657 304 

Шығыс -Қазақстан обл. 654 307 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  
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2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 10. Солтүстік, Солтүстік-Батыс аудандарының территориясы 

20хх жылғы мәліметтер белгілі. 
 

Аудан 

 

Тұрғындардың тұтынушылық 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың  акдіалай кірістері, 

. мың. руб., X 

Солтҥстік   

Карелия Респ. 596 913 

Коми Респ. 417 1095 

Архангель обл. 354 606 

Вологод обл. 526 876 

Мурманск обл. 934 1314 

Солтҥстік-Батыс   

Ленинград обл. 412 593 

Новгород обл. 525 754 

Псков обл. 367 528 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 11. Орталық аудандар территориясы бойынша 20хх жылдың 

қараша айының мәліметтер белгілі. 
Аудан Тұрғындардың тұтынушылық 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың ақшалай кірістері, 

мың. руб., X 

Брянск обл. 364         520 

Владимир обл. 336         539 

Иванов обл. 409          540 

Калужск обл. 452           682 

Костромск обл. 367           537 

Москов обл. 328           589 

Орлов обл. 460            626 

Рязан обл. -380 521 

Смоленск обл.. 439 626 

Тверь обл. 344 521 

Тула обл. 401 658 

Ярослав обл. 514 746 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  
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2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 12. Шығыс-Сібір аудандарының территориясы бойынша 20хх 

жылдың қараша айының мәліметтері белгілі. 
Аудан Тұрғындардың тұтынушылық 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың ақшалай кірістері, 

мың. руб., X 

Бурятия Респ. 408 524 

Тыва Респ. 249 371 

Хакасия Респ. 253 453 

Краснояр край 580 1006 

Иркутск обл. 651 997 

Усть-Ордынский Бурят-

ский авт. округ 

139 217 

Читинск обл. 322 486 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 13. Қиыр шығыстың аудандарының территориясы бойынша 

20хх жылдың қараша айының мәліметтері белгілі. 
Аудан Тұрғындардың тұтынушылық 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың ақшалай кірістері,-

мың. руб., X 

Респ. Саха (Якутия) 899 1989 

Еврейская авт. обл. 330 595 

Чукотский авт. округ 446 1550 

Приморский край 642 937 

Хабаровский край 542 761 

Камчатская обл. 861 1720 

Магаданская обл. 707 1735 

Стапинская, обл. 557 1052 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 
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Тапсырма 14. Орал аудандарының территориясы бойынша 20хх жьілдың 

қараша айының мәліметтері белгілі. 
Аудан Тұрғындардың тұтынушылық 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың ақшалай кірістері, 

мың. руб., x 

Респ. Башкортостан 461 632 

Удмуртская Респ. 524 738 

Курганская обл51: 298 515 

Оренбургская обл. 351 640 

Пермская обл. 624 942 

Свердловская обл. 584 888 

Челябинская обл. 425 704 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 
  

Тапсырма 15. Батыс-Сібір аудандарының территориясы бойынша 20хх 

жылдың қараша айының мәліметтері белгілі. 
Аудан Тұрғындардың тұтынушыльіқ 

шығындары, мың. руб., у 

Тұрғындардың ақшалай кірістері, 

мың. руб., X 

Алтай Респ. 277 603 

Алтайский край 321 439 

Кемеров обл. 573 985 

Новосибирск обл. 576 735 

Омск обл. 588 760 

Томск обл. 497 830 

Тюмень обл. 863 2093 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 
  

Тапсырма 16. Аймақтың территориясы бойынша 20хх жылдың 

мәліметтері тура келеді. 
Аймақ 

номері 

Орташа жандық бір күндік еңбекке 

жарамды адамның ең тӛменгі күнкӛріс 

деңгейі, у.е., х 

Орташа күндік еңбекақы у.е., у 

1 81 124 

2 77 131 

3 85 146 

4 79 139 
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5 93 143 

6 100 159 

7 72 135 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 17. Кейбір аймақ территориясы бойынша бір жылдық 

мәліметтер белгілі. 
Аймақ 

номері 

Орташа күндік еңбекақы у.е., 

у 

Орташа жандық бір күндік еңбекке жарамды 
адамның ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі, у.е., х 

1 162 95 

2 151 107 

3 190 125 

4 178 111 

5 161 89 

6 175 97 

7 144 95 

8 191 131 

9 160 92 

10 161 102 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 18. Кейбір аймақ территориясы бойынша бір жылдық 

мәліметтер белгілі. 
Аймақ 

номері 

Орташа күндік еңбекақы 

у.е., у 

Орташа жандық бір күндік еңбекке жарамды адамның 
ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі, у.е., х 

1 131 85 

2 124 91 

3 152 115 

4 150 111 

5 139 94 

6 157 115 

7 129 95 

8 160 130 

9 135 90 

10 153 122 
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Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 19. Кейбір аймақ территориясы бойынша бір жылдық 

мәліметтер белгілі. 
Аймақ 

номері 

Орташа күндік еңбекақы 

у.е., у 

Орташа жандық бір күндік еңбекке жарамды 

адамның ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі, у.е., х 

1 118 98 

2 111 98 

3 126 118 

4 114 103 

5 118 95 

6 129 121 

7 126 99 

8 122 114 

9 105 93 

10 113  197 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  

2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

Тапсырма 20. Кейбір аймақ территориясы бойынша бір жылдық 

мәліметтер белгілі 
Аймақ 

номері 

Орташа күндік еңбекақы 

у.е., у 

Орташа жандық бір күндік еңбекке жарамды адамның 

ең тӛменгі күнкӛріс деңгейі, у.е., х 

1 120 88 

2 112 87 

3 133 110 

4 123 101 

5 126 93 

6 140 118 

7 131 93 

8 133 111 

9 114 93 

10 120 102 

Орындайтын тапсырмалар: 

1. Корреляция ӛрісін құрастыру.  
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2. Тӛмен квадраттар әдісімен а және b парамeтрлерін анықтау, сызықтық 

регрессия функциясын құрастыру. Корреляция коэффициенті мен 

детерминация коэффициентін есептеу. 

3. Регрессия теңсіздігінің маңыздылығын  толықтай бағалау.  

4. Есептеулердің нәтижелерін талдау және корытынды жасау. 

 

 

 

4.5 Презентациялық материалдар 
 

1 – слайд 
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2 – слайд 

1 Жҧптық корреляция 
әдістері

2 Кӛптік
корреляциялық саралау

3 Матрицалық ҥлгілер
4 Математикалық

багдарламалау
5 Операцияны

зерттеу эдістері
6 Ойын теориясы

 
3 – слайд 

Корреляциялық жэне регрессиялық талдаудың эдістері кӛрсеткіштер

арасындағы байланыс тығыздыгын анықгау ҥшін кең қолданылады,

функционалдық тәуелділікте болмайды,яғни жеке дара жағдайда ғана
емес,

белгілі бір тәуелділікте болады.

Корреляция арқылы екі негізгі мәселе қарастырылады:

1) жҥмыс істейтін факторлардың ҥлгілері ҥйымдастырылады
(регрессияның теңесуі);

2) байланыс тығыздығын есептік бағалау (корреляция
коэффициенті).

Жай регрессия –у және х, т.е. екі айнымалылар арасындағы регрессия
ягни

тҥр моделі: у =f(x)

мҥнда: у - тәуелді айнымалы (нәтижелі белгі),

х - тәуелсіз немесе тҥсіндірмелі айнымалы (белгі-фактор).

У кӛлемі екі қосынды арқылы табылады:

у =fx+ε

ε - кездейсоқ кӛлем.ол моделдер факторының ескерілмеген эсерінен
кездейсоқ қатеден немесе ӛлшеу ерекшеліктерінен т.б тҥрады.

 
 



98 

 

4 – слайд 

Регрессиялық ҥлгілеріндегі кездейсоқ фактордың міндетті тҥрде

қатысуының ӛте маңызды себептері:

1. Ҥлгіге барлық тҥсіндірмелі айнымалылардың қосылмауы.

2. Ҥлгінің функционалдық нысанын дҥрыс тандамау.

3. Ӛлшемнің қателіктері.

4. Статистикалық мәліметтердің ӛресіздігі.

5. Адам факторының білместігі.

Зерттеу мақсаты мен эмпирикалық мэліметтерге сәйкес келетіндей

регрессиялық теңсіздігінің сапалы қҥрылуын орындау кӛпсатылы

және қиын ҥрдіс болып саналады. Оны ҥш кезеңге бӛлуге болады:

1. регрессия теңсіздігінің формуласын таңдау;

2. таңдап алынған теңсіздіктін параметрлерін аныктау;

3. эмпирикалык мәліметтер мен теңсіздіктің теңбе тендігін

тексеру,

теңсіздікті жетілдіру.

 
5 – слайд 

Сызықтық регрессия параметрлерін багалауға классикалык жактан
карау неғұрлым тӛмен квадраттар әдісіне негізделген (ТКӘ).

Нәтижесінде а жэне b параметрлерін бағалауда дұрыс жҥйе теңсіздігін
аламыз:

Теңдіктің екі жағын п-ге бӛлеміз де мынаны аламыз:

b параметрі регрессия коэффиценті болып аталады,оның кӛлемі
фактордың бір-бірлікке ӛзгеруімен қорытындының орташа ӛзгеруін
кӛрсетеді.
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6 – слайд 

Регрессия теңсіздігі тығыз байланыс кӛрсеткіштерімен толықтырылады және

сызықтық регрессия ретінде корреляция коэффициенті жҥреді:

Корреляция коэффициентінің қасиеттері:

1. Корреляция коэфициенті [-1;1] ҥзінді демэніне ие, ягни -1<г<1. |г|

Неғҥрлым бірлікке жақын, соғҥрлым байланыс тығыз.

2. г= 1 корреляциондық байланыс сызықтық функционалдық

байланысты кӛрсетеді. Бҥл жағдайда барлық бақыланушы мэндер тік

сызықта орналасады.

3. r =0 сызықтық корреляциондық байланыс жоқ. Регрессия сызығы

ОХ осіне паралельді.
 

7 – слайд 

Егер жҥптық регрессия зерттеу объектісіне қатысты

басқа факторлардың эсер етуінен болса, онда пішіндеу

кезінде жақсы нэтиже бере алады. Басқа да факторлардың

эсер етуін айқындау ҥшін, оларды ҥлгіге кіргізгенде кӛптік

регрессияның теңсіздігін құрастыру қажет.

Кӛптік регрессияның негізгі мақсаты - бірнеше факторлары

бар ҥлгіні қҥрастыру (екі немесе одан да кӛп), соның ішінде

әрқайсысының эсер етуін жеке дара қарастыру.
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8 – слайд 

Ҥлгінің тҥтас кӛрінісі:

Кӛптік регрессш - бірнеше тәуелсіз айнымалылардан

қҥралған байланыс теңдеуі

Мҥнда: у - тәуелді айнымалы (нэтижелі белгі);

- тэуелсіз айнымалы (факторлар).

 
9 – слайд 

Матрицалық ҥлгілер экономикалық

қҥбылыстың схемалық шагылысуын

немесе ҥрдісті ғылыми абстракция 

кӛмегімен сипаттайды.

Бҥл жерде ең кӛп таралган саралаудын

«шыгындар-шығару»әдісі, ол ӛндіріс

нэтижесі мен шығындардың байланысын

ӛте тығыз формада кӛрсетуге мҥмкіндік

береді.
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10 – слайд 

Математикалық багдарламалау - бҥл ӛндірістік-

шаруашылық қызметті оңтайландырудың негізгі

қҥралы. Негізінен бҥл әдістер жоспарлы

есептеулердің қҥралы болып саналады. Олардың

қҥндылыгы экономикалық саралауда жоспарды

ұйымдастыруда жоспарлы тапсырмалардың

шиеленісуін бағалауға мҥмкіндік береді, 

жабдықтың шектейтін топтарын анықтайды, 

шикізаттың тҥрі мен материалдарды, ӛндірістік

қорлардын тапшылығын багалауды және тагы сол

сияқтыларды сипаттайды.

 
11 – слайд 

Операцияны зерттеу

әдістері экономикалық

жҥйені меңгеруге

багытталган, соның

ішінде ен жақсы

экономикалық

кӛрсеткішті табуға

кӛмектесетін

кәсіпорынның ӛндірістік-

шаруашылық қызметі.
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12 – слайд 

Предметом теории игр является изучение возможности

принятия наиболее выгодного решения задачи в условиях

неопределенности, когда приходится иметь дело со множеством

возможных ситуаций и, следовательно, множеством возможных

решений, поскольку каждый из сторон имеет неполную

информацию о намерениях противника, который может

принять решение, способное кардинально изменить ход игры.

В теории игр рассматривается количественная мера

«выигрыша» в результате принятия правильной стратегии в

данных условиях, исследуются модели наиболее выгодного

поведения в условиях столкновения различных сторон,

имеющих противоположные цели и интересы (модели

конфликтов), общие правила установления стратегии, т. е.

поведения игрока в той или иной ситуации.
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