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КІРІСПЕ 

  

Кəсіпорынның тиімді қызмет етуін қамтамасыз ету үшін оның қызметін 

экономикалық білімді басқаруды талап етеді,  ол өз кезегінде талдау жүргізуді 

игеруімен анықталады.  Экономикалық талдау арқылы даму тенденциялары, 

қызмет нəтижелерінің өзгеру факторлары зерттеледі, басқарушылық 

шешімдермен жоспарлар негізделеді, өндіріс тиімділігін арттырудың 

резервілері айқындалады, кəсіпорын қызметінің нəтижелері бағаланады жəне 

экономикалық даму стратегиясы өңделеді. 

 Шаруашылық қызметті экономикалық талдау бизнестегі басқарушылық 

шешімдерді қабылдаудың ғылыми негізі болып табылады. Білікті экономист 

жəне басқада экономикалық саладағы мамандар экономикалық зерттеудің 

қазіргі кездегі əдістерін жəне жүйелі кешенді микроэкономикалық талдау 

шеберлігін жақсы игеруі тиіс. Талдаудың техникасын жəне технологиясын 

меңгеру арқылы нарықтық жағдайдын өзгерістеріне жылдам бейімделе алады 

жəне дұрыс шешім қабылдай алады.  

Бұл оқу пəнін зерттеудің негізгі мақсаты болып тəжірибелік жұмыста 

қажетті шаруашылық қызметті талдау жөніндегі білімдерін алу жəне 

методологиялық негіздерін игеру жолымен студенттердің аналитикалық жəне 

шығармашылық ой-пікірлерін қалыптастырады. 

Оқу құралында шаруашылық қызметті талдаудың теориялық негіздері, 

əдістері, қызметтері, қағидалары, міндеттері мен əдістемесі  баяндалған. 

Сонымен қатар, экономикалық ақпаратты өңдеудің əдістері, факторлық 

талдаудың негіздері, факторлардың əсерін өлшеу əдістерін, резервтер мөлшерін 

анықтау, талдаудың ақпараттық қамтамасыз етілуі қарастырылған. Материалды 

игеру үрдісінде студенттер талдаудың неғұрлым тиімді əдістері мен тəсілдерін 

пайдалана отырып экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мəнін жəне 

олардың өзара байланысын түсінуге үйренеді.  

Кəсіпорын қызметін экономикалық талдау  экономикалық мамандық 

студенттеріне оқытылатын барлық пəндерді біріктіретін білім саласы болып 

табылады. Бұл оқу құралы кəсіпорынның өндірістік қаржылық қызметін толық 

меңгеруді қамтамасыз етеді. 

Оқу құралы студенттердің кəсіптік деңгейін арттыруға жəне 

басқарушылық шешімдерді қабылдауға көмектеседі.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 тақырып: Экономикалық зерттеу жəне талдаудың 
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 пəні мен мəселелері 
 

 1.1 Кəсіпорын қызметін талдаудың рөлі мен міндеттері 
 Экономикалық талдау – бұл экономикалық құбылыстар мен процестердің 

мəнін тану, оларды құрамдас  бөліктерге бөлу  жəне көптеген байланыстары 

мен тəуелділігін зерттейтін ғылыми əдіс. Экономикалық талдау екіге бөлінеді: 

макроэкономикалық талдау – экономикалық құбылыстар мен процестерді 

əлемдік жəне ұлттық деңгейде зерттейді жəне микроэкономикалық талдау – бұл 

құбылыстар мен процестер  жеке шаруашылық субъектілердің деңгейінде 

зерттейді. 

 Кешенді экономикалық талдау кəсіпорынды басқару жүйесінде маңызды 

орын алады, яғни оның негізінде басшылық шешімдер өңделеді жəне 

негізделеді. Нарық жағдайында қаржылық жоспарлау кəсіпорынға оның 

қызметі жөнінде көптеген параметрлерді сырттан бекітетін 

орталықтандырылған əкімшілік сипатты жояды. Ол ең алдымен бəсекелестік 

нəтижесінде өзгеріп отыратын нарық конъюктура жағдайында өзінің хал 

жағдайын  нығайтуға ұмтылатын кəсіпорынның шаруашылық əрекетінің икемді 

стратегиясы мен тактикасын жасауға қызмет етеді. Қаржылық қызметте 

нормативтерді пайдалану кəсіпорынның өз еркінде, сондықтан нормативтер 

туралы ақпараттар коммерциялық құпияға айналады. Нормативтерден 

ауытқуды талдау кəсіпорынның  ішкі талдауының құрамдас бөлігі болып 

табылады. Бухгалтерлік есеп беруде негізделген қаржылық жағдайды талдау 

сыртқы талдау сипатына ие болады. Яғни бұл, қəсіпорынның қызметі туралы 

ақпараттардың шектеулі бөлігінен тұратын есеп мəліметтері негізінде осы 

кəсіпорынның мүдделі контрагенттерінің – меншік иесі немесе мемлекеттік 

органдардың берілген кəсіпорынның шегінде жүргізетін талдауы. Қаржылық 

жағдайды ішкі талдау əдістемесі əрбір кəсіпорын үшін тек потенциалды 

бəсекелестерін бағалау мақсатында ғана емес,сонымен қатар қаржылық есепті 

сыртқы пайдаланушылардың көзқарасы тұрғысынан алғандағы өзін- өзі бағалау 

үшін де қажет. 

Талдаудың маңызды рөлі болып əрекет нəтижесін жоспарлау жəне болжау 

үшін қажетті ақпараттарды дайындау, құрылған жоспардардың орындалуын 

бақылау, алынған нəтижені зерттеп резервтерді анықтау жəне ғылыми 

техникалық прогрестерді қолдану негізінде бəсекелестік ортада əрекетін 

жалғастыру.  

Зерттеу обьектісі – кəсіпорынның шаруашылық əрекетінің  нəтижелері 

саналады. 

Зерттеу пəні- субьектілердің əрекет нəтижесін қалыптастыратын 

құбылыстар мен процестер саналады. Кəсіпорынды басқаруға жəне оның 

нəтижесін зерттеуде келесі принциптер қадағалану керек:  

1.Талдау ғылыми сипатта болуы керек. 

2. Талдау комплекстік сипатта болуы керек. 

3. Талдау жүргізу кезінде обьектілер жүйелі түрде зерттелуі керек. 

4. Талдау обьективті, нақты жəне дұрыс болуы керек. 

5. Талдау жоспар бойынша жүйелі түрде жүргізілуі керек. 
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6. Талдау оперативті болуы керек. 

7. Талдаудың негізгі принципі – демократизм 

8. Талдау мемлекеттік бағытпен жүргізіледі. 

9. Талдау тиімді болуы керек. 

10.Талдау əрекеттік сипатта болуы керек, яғни өндіріс жəне оның 

нəтижесіне əсерін тигізуі керек. 

Талдаудың негізгі міндеттері: 

1. Экономикалық заңдылықтарды, тенденцияларды, тəртіптерді 

кəсіпорынның əрекетіне сəйкес зерттеу. 

2. Жоспардың, болжаудың, басшылық шешімдердің  орындалуын бақылау. 

3. Обьективті жəне субьективті, ішкі жəне сыртқы фактілердің шаруашылық 

əрекет нəтижесіне əсерін зерттеу. 

4. Өндіріс тиімділігін жетілдіру үшін ғылыми жəне практикалық 

тəжірибиелерді қолданып резервтерді анықтау. 

5. Басқару механизмінде қаржылық жəне операциялық тəуекелдер деңгейін 

бағалау. 

6. Жоспарларды орындау бойынша кəсіпорын əрекеті нəтижесін бағалау. 

7. Жетіспеушіліктерді жəне кəсіпорынның нашар жағдайын болдырмау 

бойынша басшылық шешімінің проектісін өңдеу. 

Экономикалық құбылыстарды жəне процестерді тану үшін арнайы 

зерттеулер жүргізіледі. Зерттеу - материалдық өндірісте адамның мақсатты 

қызметін тиімді ұйымдастыру мақсатында құбылыстарды жəне процестерді 

белгілі əдістер арқылы зерттеу.  

Экономикадағы зерттеу əдістері:  

1.Экономикалық-статистикалық əдіс - массалық экономикалық 

құбылыстарды зерттеу үшін қолданылады. Бұл əдіс белгілі қорытындыларды 

жасауға мүмкіндік беретін қажетті материалдарды жинауға жəне пайдалануды 

көздейді.  

2.Монографиялық əдіс - бұл əдістің мəні зерттелетін мəселе бойынша 

белгілі қорытынды жасау үшін озық кəсіпорынның тəжірибесін терең зерттеуді 

көздейді. 

3. Есептік-варианттық əдіс  - бұл əдіс шешімнің бірнеше варианттарын 

салыстыру кезеңінде қолданылады. Оның нəтижесінде ең тиімдісі таңдалып 

алынады. 

4. Эксперименталды əдіс - осы əдісті қолданған кезде ғылыми-

экономикалық эксперимент пайдалынады, яғни ғылымдағы ұсыныстарды 

алдын-ала зерттеу, оның мақсаты - ең тиімдісін таңдап алу. 

5. Экономикалық-математикалық əдіс - бұл əдісті бірнеше фактордың 

əсер етуінен пайда болған күрделі экономикалық құбылыстарды зерттеуде 

қолданылады. 

Талдау - экономикалық құбылыстың мəнін зерттеу мақсатында құрамдас 

бөліктерге бөлу дегенді білдіреді. 

Синтез - құбылыстың құрамдас бөліктер арасындағы байланыстарды 

бекіту болып табылады. 
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Экономикалық талдау - экономикалық құбылыстар мен процестердің 

мəнін зерттейтін ғылыми əдіс. 

Шаруашылық субъекті қызметін жүргізуге талдаудың негізгі 

мəселелері: 

1. Экономикалық заңдарын зерттеу. Кəсіпорынның тұрақты шартында 

экономикалық құбылыстар мен процестердің қарқындары мен заңдылықтарын 

орнату. 

2. Ағымды жəне келешекке арналған жоспарларды ғылыми тұрғыда 

негіздеу. 

3. Ресурстарды тиімді қолданудың жоспарлары жəне басқарушылық 

шешімдердің іске асыруын бақылау. 

4. Шаруашылық қызметке əсер ететін ішкі, сыртқы, объективті факторды 

зерттеу. 

5. Ғылыми-техникалық жетістіктердің негізінде кəсіпорынның тиімділігін 

арттыру жолдарын анықтау. 

6. Кəсіпорынның жоспарларын іске асырудың қорытындыларын бақылау. 

7. Анықталған резервтерді қолданудың ұсынысын өңдеу. 

 

   Экономикалық талдаудың түрлері жəне олардың сипаттамалары 

Шаруашылық əрекетті экономикалық талдаудың жіктелуі оның мазмұны 

мен міндеттерін дұрыс түсіну үшін оны жүргізу əдістемесін өңдеу үшін жəне 

талдау процесін ұйымдастыру үшін маңызды орынды алады. 

Еңбекті қоғамдық бөлуге негізделетін салалық белгілері бойынша талдау 

салалық жəне салааралық болып екіге бөлінеді. Салалық түрінің əдістемесі 

экономиканың бөлек салаларының ерекшеліктерін ескереді, ал салааралық 

(шаруашылық əрекетті талдау теориясы) экономиканың барлық салаларында 

экономикалық талдаудың теориялық жəне əдістемелік негізі болып саналады. 

Уақыт белгілері бойынша экономикалық талдау перспективті(алдын-ала) 

жəне ретроспективті(кейінгі, тарихи) болып бөлінеді. 

Перспективті талдау шаруашылық операцияларды жүзеге асыру алдында 

жүргізіледі. Ол басқарушылық шешімдерді жəне жоспар-болжамдарды негіздеу 

үшін, жағымсыз нəтижелерді болдырмау үшін қажет. 

Перспективті талдау өз ішінде тағы да қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді 

(стратегиялық) болып бөлінеді. Қысқа мерзімді талдау бір жылға дейін мерзімді 

қамтиды, ал  ұзақ мерзімді – бір жылдан артық. Қысқа мерзімді болжамдық 

талдау тактикалық, ал ұзақ мерзімді – бизнес ортасында кəсіпорынның 

стратегиялық саясатын өңдеу үшін қолданылады. Екінші түрі, біріншіге 

қарағанда, құрылымдылығы азырақ, бірақ оның ролі жоғарылау болып келеді. 

Егер кəсіпорынның даму стратегиясы дұрыс таңдалса, онда тактикалық 

шешімдерді қабылдау жеңіл болады. Нарық қатынастарының даму жағдайында 

стратегиялық талдау басқарушылық əрекеттің маңызды бөлігі болып келеді. 

Ретроспективті талдау шаруашылық əрекеттерді іске асырғаннан кейін 

жүргізіледі. Ол даму тенденциясын, оперативтік жобаларды, кəсіпорын 

əрекетінің нəтижелерін объективті бағалау жəне диагностикасы, кəсіпкерлік 

тəуекелділік деңгейін зерттеу үшін қажет. 
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Ретроспективті талдау өз ішінде оперативті жəне қорытынды болып 

бөлінеді. Оперативті талдау бірден шаруашылық операцияларды жүзеге 

асырғаннан кейін немесе қысқа уақыт ішінде (смена, тəулік, декада жəне т.б.) 

жағдайды өзгерту үшін жүргізіледі. Оның мақсаты – берілген параметрлерге 

қатысты өзгерістерді оперативті бағалау, кемшіліктерді жəне олардың пайда 

болуының себептерін анықтау, оларды жою үшін шараларды уақытылы 

қолдану. Нарықтық экономика кəсіпорынның өндірістік, коммерциялық, 

қаржылық əрекетінің жəне сол сияқты оның сыртқы ортасының да жағдайының 

динамикалығымен сипатталады. Бұл жағдайларда оперативті талдау ерекше 

маңызға ие болады. 

Қорытынды талдау  есептік кезең ішіндегі (ай, квартал, жыл) жұмыс 

нəтижелерін зерттейді. Оның бағалылығы сонда, кəсіпорын əрекеті оған сай 

кезеңде есептік мəліметтер бойынша кешенді жəне жан-жақты зерттеледі. 

Онымен қолда бар мүмкіндіктерді қолдану бойынша кəсіпорын əрекетін толық 

жəне объективті бағалау қамтамасыз етіледі. 

Оперативті жəне қорытынды талдау бір-бірімен байланысты жəне бірін-

бірі толықтырып отырады. Олар кəсіпорын басшылығына өндірістік процесте 

тек қана кемшіліктерді жоюға ғана емес, сонымен бірге жетістіктерді, берілген 

уақыт кезеңі ішіндегі нəтижелерді кешенді жалпылауға, бизнес əсерлігінің 

дамуына бағытталған шараларды құрастыруға мүмкіндік береді. 

Аймақтық белгілері бойынша ішкіфирмалық жəне фирмааралық талдауды 

ерекшелеуге болады. Ішкіфирмалық талдау тек қана зерттелетін кəсіпорынның 

жəне оның құрылымдық бөлемшелерінің əрекетін зерттейді. Фирмааралық 

талдау кезінде екі немесе одан да көп кəсіпорындардың нəтижелері 

салыстырылады, ол инновациялық тəжірибені, резервтерді, кемшіліктерді 

анықтауға жəне оның негізінде кəсіпорын əрекетінің нəтижелілігіне неғұрлым 

объективті баға беруге, стратегиялық жəне тактикалық саясатына өзгерістерді 

енгізуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу аспектілері бойынша қаржылық, операциондық (технока-

экономикалық), əлеуметтік-экономикалық, экономикалық-статистикалық, 

экономикалық-экологиялық, маркетингтік, инвестициялық, функционалды-

құндық жəне тағы да басқа талдаудың түрлері ажыратылады. 

Экономикалық талдаудың барлық түрлерінің арасындағы маңызды орынды 

қаржылық талдау иеленеді, ол шаруаланған субъектілердің іс-əрекетінің 

қаржылық механизмінің негізін зерттеу процесі сияқты сипатталуы мүмкін. 

Оның негізгі маңызы кəсіпорынның қаржылық жағдайын зерттеу, 

диагностикасы мен болжамдауда жəне оның тұрақтылығын көтеруде 

резервтерді анықтауда тұрады. Кəсіпорын деңгейінде оны қаржылық қызметтер 

өткізеді. Сыртқы қаржылық талдау банктермен, аудиторлық фирмалармен, 

инвесторлармен жəне тағы да басқалармен жүргізіледі. 

Операциондық талдау кəсіпорынның операциондық əрекетінің 

нəтижелерін бағалау мен болжамдаумен, өнім өндіру көлемін ұлғайту 

резервтерін анықтаумен, оның құрылымының өзгеруімен, техника мен 

технологияның жетілдіруімен жəне өндірісті ұйымдастырумен байланысты. 
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Əлеуметтік-экономикалық талдауды кəсіпорынның экономикалық 

қызметшілері, əлеуметтік лабораториялары, статистикалық органдары 

жүргізеді. Ол əлеуметтік жəне экономикалық процестердің өзара байланысын, 

олардың бір-біріне жəне шаруашылық əрекеттің экономикалық нəтижелеріне 

əсер етуін  зерттейді. 

Экономикалық-статистикалық талдау  түрлі басқару деңгейінде 

(кəсіпорынның, саланың, аумақтың) жалпы қоғамдық құбылыстар 

статисткалық органдармен зерттеледі. 

Экономикалық-экологиялық талдауды қоршаған ортаны сақтау мен оны 

жақсарту жəне экологияға деген шығындармен байланысты экологиялық жəне 

экономикалық процестердің өзара байланысын зерттеу мақсатымен қоршаған 

ортаны қорғау органдары, кəсіпорынның экономикалық қызметшілері 

жүргізеді. 

Маркетингтік талдау кəсіпорынның маркетинг қызметімен немесе 

кəсіпорын əрекетінінің сыртқы ортасын, шикізат нарығы жəне дайын өнімді 

өткізу, оның бəсекеге қабілеттілігін, сұраныс пен ұсыныстың, кəсіпкерлік 

тəуекелділікті, баға саясатын қалыптастыруды, маркетингтік əрекеттің 

тактикасын жəне стратегиясын əзірлеуді зерттеуді жинақтау үшін 

қолданылады. 

Инвестициялық талдау кəсіпорын əрекетінің бағдарламасын əзірлеу жəне 

оның инвестициялық нəтижелілігін бағалау үшін қолданылады. 

Функционалды-құндылық талдау (ФҚТ) объект жүзеге асыратын 

функцияларды жəне оны өткізудің əдістерін зерттейді. Оның негізгі 

тағайындалуы обектінің керексіз функцияларды анықтау жəне керексіз 

байланыстарды, бөлшектерді ликвидациялау есебінен артық шығындардың 

алдын алу, бұйымның құрылымын ықшамдау, материалдарды ауыстыру жəне 

тағы да басқаларда болып табылады. 

Объектілерді зерттеу əдістемесі бойынша сапалық жəне 

сандық(факторлық) талдау, экспресс-талдау, фундаментальдық талдау, 

ситуациялық талдау, маржиналдық(шекті) талдау, экономикалық-

математикалық талдау жəне тағы да басқалар ажыратылады. 

Сапалық талдау – бұл талдау əдісі зерттелетін құбылыстар мен 

процестердің сапалық салыстырмалы мінездемелеріне жəне эксперттік 

бағалауға негізделеді. 

Сандық талдау - түрлі факторлардың өзгерістеріне экономикалық 

құбылыстардың сезімталдық деңгейін зерттеу жəне сандық сəйкестендіруге 

негізделген. 

Экспресс-талдау -  өзімен анықталған экономикалық құбылыстарға сай 

қарапайым белгілер негізінде кəсіпорын экономикасы жағдайының диагностика 

əдісін сипаттайды. Мысалы, егер өнім өндірудің өсу үдерісі дайын өнім 

өндірудің өсу үдерісінен асып түссе, онда ол аяқталмаған өндіріс 

қалдықтарының өсуін куəландырады. Егер өнім шығарудың өсу үдерісі өнім 

өткізу үдерісінен жоғары болса, онда ол тауармен толуды білдіреді(жұмыс 

қоймаға). Мерзімі аяқталған міндеттемелердің бар болуы, капитал 
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айналымдылығының баяулауы, үнемі болатын шығындылық – кəсіпорынның 

банкроттыққа ұшырау ықтималдылығының индикаторлары болып табылады. 

Белгілерді білу, қосымша уақытты жəне қаржыны керек ететін терең 

фундаментальдық зерттеулерді жүргізбей-ақ, болып жатқан процестердің 

сипатын неғұрлым нақты жəне тез орнатуға жəрдемдеседі. 

Фундаменталдық талдау математикалық аппараты жəне басқа да күрделі 

құрылғыны қолдану арқылы зерттелетін құбылыстардың негізін терең жəне 

кешенді зерттеуді сипаттайды. 

Ситуациялық талдау өзгерген жағдайларда (экономикалық, құқықтық, 

саяси жəне т.с.с.) нақты басқарушылық  мəселелерді шешу үшін арналған. Оны 

өткізу үшін қабылданған шешімнің зардаптарын жəне жағдайын жан-жақты 

бағалай алатын жүйелік аналитикалық зерттеу, белгісіздік жағдайында 

шешімдердің баламалық варианттарын талдау мен генерациялауды білу қажет. 

Маржиналдық талдау – бұл сату көлемінің себеп-салдарлы өзара 

байланыстарын зерттеу, өзіндік құн мен пайданы жəне шығындарды тұрақты 

жəне ауыспалыға бөлудің негізінде бизнесте басқарушылық шешімдердің 

əсерлілігін негіздеу мен бағалау əдісі. Оның көмегімен сату көлемінің, бағаның, 

тұрақты жəне ауыспалы шығындардың шекті деңгейлері анықталады, оларға 

жеткен кезде қаржылық нəтиже нөлге теңеседі. Өндірістің оптимальды деңгейі 

шекті шығын мен шекті табыс қисық сызықтарының қиылысу нүктесінде 

болады. 

Экономикалық-математикалық талдаудың көмегімен экономикалық 

мақсаттарды шешудің ең оптимальды нұсқасы таңдалады, кəсіпорынның 

өндірістік потенциалын неғұрлым толық пайдалану арқылы өндіріс 

тиімділігінің өсу резервтері  анықталады. 

Талдаудың субъектілері бойынша ішкі (басқарушылық) жəне сыртқы 

талдау түрлері ажыратылады. Ішкі талдау өндірістік, коммерциялық жəне 

қаржылық əрекетті оперативтік, қысқа мерзімді жəне ұзақ мерзімді басқару 

қажеттілігі үшін кəсіпорын шеңберінде жүзеге асырылады. Оның нəтижелері 

коммерциялық құпия болып табылады. Сыртқы талдау қаржылық жəне 

статистикалық есеп берулер негізінде шаруашылық жүргізу органдарымен, 

банктермен, қаржылық органдармен, акционерлермен жəне инвесторлармен 

жүргізіледі. 

Объектілерді қамту деңгейі бойынша талдау жаппай жəне таңдамалыға 

бөлінеді. Жаппай талдау кезінде қорытындылар барлық объектілерді 

зерттегеннен кейін жасалады, ал таңдамалы – тек қана белгілі объектілердің 

бөлігін зерттеуден болатын қорытынды бойынша, ол талдау қорытындылары 

бойынша аналитикалық процесті жылдамдатуға жəне басқарушылық 

шешімдерді шығаруға көмектеседі. 

Бағдарлама мазмұны бойынша талдау кешенді жəне тақырыптық болуы 

мүмкін. Кешенді талдау кезінде кəсіпорын əрекеті жан-жақты, ал тақырыптық 

кезінде – белгілі жағдайда неғұрлым көп қызығушылық танытатын тек қана 

оның бөлек жақтары зерттеледі. Мысалы, материалдық ресурстарды пайдалану, 

кəсіпорынның өндірістік қуаты, өнімнің өзіндік құнын төмендету жəне тағы да 

басқа мəселелер. 
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Аталған экономикалық талдау формаларының əрбіреуі мазмұны, оны 

өткізу əдістемесі жəне ұйымдастырылуы бойынша  ерекшеленеді. 

 

 Бақылау сұрақтары  

 

1. Экономикалық талдау дегеніміз не? 

2. Шаруашылық қызметті талдаудың зерттеу пəні? 

3. Кəсіпорынды басқаруда  жəне қызметтің тиімділігін арттырудағы  

талдаудың рөлі кандай? 

4. Шаруашылық  қызметті экономикалық талдаудың міндеттері? 

5.  Шаруашылық қызметті талдаудың негізгі қағидаларын атаңыз жəне 

оларға қысқаша сипаттама  беріңіз? 

6. Экономикағы зерттеу əдістерін атаңыз? 

7. Шаруашылық қызметті талдаудың негізгі типтік түрлерін сипаттаңыз? 

8. Басқарудағы талдаудың ерекшеліктеріне не жатады? 

 

 

2 тақырып: Кəсіпорынның шаруашылық қызметін 

талдаудың əдісі мен əдістемесі 
 

2.1  Шаруашылық қызметті талдаудың əдісі жəне оған тəн 

ерекшеліктері 
       Кең мағынада ғылымның əдісі өз пəнін зерттеудің тəсілі ретінде 

түсіндіріледі. Түрлі ғылымдардың өз пəнін зерттеуі ерекше танымдық 

жалпылама диалектикалық əдісіне негізделеді (шаруашылық қызметті 

талдауды қоса). 

   Диалектика барлық құбыластар мен процестерді үнемі қозғалыс, өзгеру, 

дамуды қарастырудан пайда болады. Шаруашылық қызметтің əдісінің бір 

мінезді көрінісінің қайнар көзі болып жиі салыстыруды қажетсінуі табылады. 

Салыстыру шаруашылық қызметті талдауда кең қолданылады. Қызметтің 

нақты нəтижесі өткен жылдардың нəтижелері мен басқа кəсіпорындардың 

жетістіктерімен жоспарлы көрсеткіштермен салыстырылады.  

   Диалектика əр экономикалық құбыластар мен процестерді қарама-

қайшылықтардың бірлігі мен күресін қарауды үйретеді. Осыдан ішкі қарама-

қайшылықтарды, əр құбылыс пен процестердің жақсы жəне жаман жақтарын 

зерттеу қажеттілігі туындайды. Бұл да шаруашылық қызметті талдаудың 

ерекшелігі болып табылады. Мысалға, еңбек өнімділігінің өсуіне, 

рентабельділік деңгейінің жоғарылануына, тағы басқа көрсеткіштерге ҒТП 

жақсы нəтиже көрсетеді, бірақ та қоршаған ортаны ластау, гиподинамиканың 

дамуы сияқты жаман жақтарын да ескеру қажет. 

   Талдауда диалектикалық əдісті қолдану кəсіпорынның шаруашылық қызметті 

зерттеу барша өзара байланыстарының негізінде жүргізілуі керек дегенді 

білдіреді. Басқалармен байланысты болмайтын құбылыстың біреуі де дұрыс 

түсіндірілуі мүмкін емес. Мысалы, өнімнің өзіндік құн деңгейіне жаңа 

техниканың енгізілуінің əсерін зерттеуде тікелеймен қатар жанама 
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байланыстарды ескеру қажет. Жаңа техниканы енгізу кезінде өндірістің 

шығыны ұлғайтылады, сəйкесінше өнімнің өзіндік құны да өседі. Бірақ та сол 

кезде еңбекақы шығындарын үнемдеуі мен өнімнің өзіндік құнының 

төмендеуіне əкелетін еңбек өнімділігі өседі. Бұдан еңбек өнімділігінің өсуі 

жоғары болса, жаңа техниканы ұстау мен пайдалануға кеткен шығындардың 

ұлғаюынан өнімнің өзіндік құны төмендейді жəне керісінше. Яғни кез келген 

экономикалық құбылысты түсіну мен бағалау үшін оның басқа құбылыспен 

өзара байланысы мен өзара тəуелдігін зерттеу керек. Бұл шаруашылық қызметті 

талдау əдісінің əдіснамалық ерекшелігі болып табылады. 

     Талдаудың маңызды əдіснамалық ерекшелігі болып тек себеп-салдарлық 

байланыстарды құру ғана емес, сонымен қатар оларға сандық мінездеме 

бергендегінде. Яғни қызметтің нəтижесіне факторлардың ықпалын өлшеуді 

қамтамасыз етеді. Бұл талдауды нақты, ал қорытындыны дəйекті етеді. 

      Талдаудағы себепті байланыстарын зерттеу мен өлшеуді индукция жəне 

дедукция əдісі арқылы іске асыруға болады. Логикалық индукция көмегімен 

зерттелетін себепті байланыстардың мəні мынада: зерттеу жекеден жалпыға, 

жеке фактілерді жалпыға зерттеу, себептерден нəтижеге жүргізіледі. Дедукция 

– бұл жалпыдан жекеге, нəтижеден себепке зерттеу жүргізілетін əдіс. Талдауда 

индуктивті əдіс дедуктивті əдіспен бірге қолданылады.  

      Шаруашылық қызметті талдауда диалектикалық əдістің қолданылуы əр 

экономикалық құбылыстар мен процесін жүйе, бір-бірімен байланысты 

көптеген элементтердің жиынтығы ретінде қарастырылады. Бұдан талдаудың 

объектісін зерттеудің жүйелі шешілуін қажетсінуінен пайда болады. Бұл да 

зерттеудің əдіснамасының бір бағыты болып саналады.  

     Жүйелі шешімнің басты ерекшелігі – бұл жүйенің элементтерінің 

динамикалығы, өзара əрекет жасауы, өзара тəуелділік жəне өзара байланыс, 

кешенділік, біртұтастылық, өзара бағыныштылық, басым буынын айыру. 

Жүйелі шешім зерттелетін құбылыстар мен процестердің элементтер мен 

олардың жүйесіне максималды бөлшектенуін қарастырады. Сол не басқа да 

құбылыстарды бөлшектендіру (құрамдас бөліктерді айыру) зерттелетін 

объектідегі ең маңыздысын анықтауды қажет ететін дəрежеде жүзеге 

асырылады. Бұл шаруашылық қызметті талдаудағы қиын мəселе болып 

табылады жəне талдаушыдан экономикалық көрсеткіштердің мəнін, олардың 

дамуын анықтайтын факторлар мен себептерін білуді талап етеді. 

     Жүйенің элементтерін жүйелендіру олардың өзара байланысы мен өзара 

əрекет жасау негізінде жүргізіледі. Бұл басты компоненттерін, қызметтерін, 

жүйе элементтерінің өзара бағыныштылығын, зерттелетін объектісінің 

(жүйіенің) талдауы жақындаған құрылымды-логикалық моделін анықтауға 

əрекет етеді. Ол əдетте графикалық түрдегі суретті блок ретінде көрініс табады. 

Бұндағы əр элементке анықталған блок тұтас келеді. Сыртқы жəне ішкі 

байланыстардың барын жəне бағытын көрсететін бағдарлар көмегімен жеке 

блоктар өзара байланысқан болып келеді. Құрылымды-логикалық схема 

негізінде тəуелділіктің математикалық формалары, жүйенің элементтері 

арасындағы өзара байланысын көрсететін математикалық модельдер құрылады 

да, олардың параметрлері анықталады. Жүйелендіру талдаудағы жауапты 
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кезеңі болып табылады. Бұл процесте көптеген зерттелетін факторлардан 

əдеттегіні кездейсоқтан айыру, қызметтің нəтижесі тəуелді болатын 

бастыларды айыру керек. 

     Шаруашылық қызметті талдаудың маңызды əдіснамалық ерекшелігі 

болып, көрсеткіштер жүйесінің енгізілуі мен қолданылуы табылады. Ол 

кəсіпорынның шаруашылық қызметінде экономикалық құбылыстар мен 

процестердің себеп-салдарлық байланыстардың жүйелі, кешенді зерттеуіне 

керек болып келеді. 

     Сонымен, шаруашылық қызметті талдаудың əдісі өзімен зерттеудің жүйелі, 

кешенділігін, кəсіпорынның қызметінің тиімділігін жоғарлату мақсатымен 

жоспар көрсеткіштері, есеп, есеп беру жəне басқа ақпараттық көздер жүйесін  

арнайы тəсілдер жолымен кəсіпорынның қызметінің нəтижесіне факторлар 

құбылыстардың жалпылығы мен өлшемі. 

 Ғылымның əдісі ретінде кең мағынада өзіндік заттық зерттеудің тəсілі 

көрініс табады. Кəсіпорын шаруашылығын талдау əдісі- кəсіпорын қызметінің 

тиімділігін жоғарлату мақсатында есеп беру жəне ақпараттың басқа да 

арналарын арнайы көрсетілген жүйесімен өңдеу арқылы кəсіпорын қызметінің 

нəтижесін жүйелі жəне кешенді зерттеу жəне жалпыланатын факторлардың 

əсерін өлшеу болып табылады. Экономиканы зерттеу жəне талдаудың əдісі 

аналитикалық зерттеудің нақты əдістемесі арқылы іске асады. Əдістеме ретінде 

белгілі бір жұмыстын дұрыс орындалуын қамтамассыз ететін ережелер мен 

əдістердің жиынтығы. Экономиканы талдаудың əдістемесі - талдаудың 

мақсатын орындауына бағытталатын шаруашылық қызметтегі процестермен 

экономикалық құбылыстарды аналитикалық тəсілдермен зерттеу ережелері 

болып табылады. Экономиканы зерттеу мен талдауда көптеген əртүрлі əдістер 

қолданылады. Оның ішінде дəстүрлі, логикалық əдістер де бар. Ғылымда 

ақпаратты өңдеу, зерттеу үшін кеңінен қолданылатын əдістер: салыстыру, 

графикалық, орташа, қатысты шамалар жəне т.б 

Шаруашылық жүргізудің нəтижелері мен резервтерді есептегенде əсер 

ететін факторларды зерттеу мақсатында келесі тиімді шешу əдістері 

қолданлады:  қатысты жəне нақты айырмашылықтар, тізбектеліп орналастыру 

тəсілі. 

 

2.2 Кəсіпорын қызметтің экономикалық талдау əдістемесі  
Əдістеме деп талдау жұмыстарын неғұрлым мақсатқа сəйкес 

орындауының тəсілдер мен ережелер жиынтығымен түсіндіріледі. 

 Талдау жүргізгенде келесі кезеңдерге бөлінеді: 

 Бірінші кезеңде обьектілер, талдау мақсаттары мен міндеттері бекітіледі, 

талдау жұмысының жоспары құрастырылады. 

 Екінші кезеңде синтетикалық жəне аналитикалық көрсеткіштер өңделеді, 

олардың көмегімен талдау обьектісі сипатталады. 

 Үшінші кезеңде талдауға қажетті ақпараттар жиналады жəне 

дайындалады. (Оның нақтылығы тексеріледі, салыстырмалы түрі жүргізіледі 

жəне т.б.) 
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 Төртінші кезеңде зерттелетін кезең жоспары көрсеткіштермен 

шаруашылық нақты нəтижелері, алдағы кəсіпорынның жетістіктерімен өткен 

кезеңнің нақты берілгендері салыстырылады. 

 Бесінші кезеңде факторлар зерттеледі жəне олардың кəсіпорын 

нəтижесіне əсер етуі анықталады. 

 Алтыншы кезеңде өндіріс тиімділігін арттырудың қолданбаған жəне 

перспективті резервтерін анықтау. 

 Жетінші кезеңде əртүрлі факторлардың əсерімен  жəне қолданбаған 

резервтерді анықтаумен шаруашылық нəтижеге бағалау жүргізеді, оларды 

қолдану бойынша шаралар өңделеді. 

 Əдістеменің маңызды элементі ретінде талдаудың техникалық əдістері 

қолданылады. 

 

Кесте 1 - Кəсіпорынның шаруашылық қызметін талдау əдістері 

 

Ақпаратты 

өңдеудің 

логикалық 

тəсілдері. 

Детерминді 

факторлы 

талдаудың 

əдістері. 

Стохастикалық 

факторлы 

талдаудың 

əдістері. 

Экономикалық 

есептерді 

ықшамдау арқылы 

шешу əдістері 

 

Салыстыру Тізбекті қойылым Корреляциялық 

талдау 

Сызықты, 

сызықты емес 

бағдармалау 

Қатысты, орташа  

шамалар 

 

Абсалютті айырма Дисперсионды 

талдау 

Ойын теориясы 

Ақпаратты 

графикалық, 

кестелі ұсыну 

Қатысты айырма Компонентті 

талдау 

Бұқаралық қызмет 

ету теориясы 

Топталу Индексті Дискриминатты 

талдау 

Операцияларды 

зерттеу 

 

Баланстық Интегралды Көп өлшемді 

математикалық 

фактілі талдау 

 

Эвристикалық 

əдістер 

Пропоционалды 

бөлу 

  

 Логорифмдеу 

 

  

 

 Осының ішінде дəстүрлі логикалық тəсілдерді қатыстыруға болады,олар 

ақпараттарды өңдеу жəне зерттеу үшін басқа пəндерде де кеңінен қолданылады.  

 Кез келген бір талдаудың түрін таңдау мақсатқа, талдау тереңіне, зерттеу 

объектісіне, есепті орындаудың техникалық мүмкіндіктеріне байланысты 

болады. 
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3 тақырып: Экономикалық талдаудағы ақпараттарды  

өңдеу тəсілдері 
 

 3.1 Шаруашылық қызметті талдаудағы салыстыру əдісі 
 Салыстыру экономикалық талдауда кеңінен қолданылатын білім алудың 

бір тəсілі ретінде қарастырылады. Мұның маңызды бір түрі объектілерді ұқсас 

белгілерімен немесе бір – бірінен айырмашылығымен анықтау мақсатында 

салыстыту. Салыстыру көмегімен экономикалық қүбылыстардың жалпылығы 

жəне ерекшелігі анықталады, зерттелінетін объектілердің деңгейінде өзгерістер 

бекітіледі. Олардың дамуындағы тенденция мен заңдар зерттеледі. Талдауда 

келесі салыстыру типтері қолданылады: 

1. Нақты жеткен нəтижелерді өткен кезең мəліметтерімен салыстыру. 

2. Көрсеткіштің нақты деңгейін жоспармен салыстыру. 

3. Ресурстардың шығындарын бекітілген нормалармен салыстыру. 

4. Жақсы нəтижелерді салыстыру, оның ішіне фирма арқылы 

салыстырмалылық талдау кіреді. Фирма арқылы салыстыру мынандай 

мақсаттармен жүргізіледі: 

а) Өздерінің кəсіпорындарымен басқа кəсіпорындардың жұмыс нəтижелерін 

кəсіпорын басшыларына тапсыру. 

б) Кəсіпорын басшылығына бизнестің жақсы жəне нашар жақтарын көрсету  

в) Кəсіпорынның əрекет етуін тиімді бағалау үшін жəне стратегиялық – 

тактикалық саясатқа өзгерістер енгізу үшін басшылыққа объективті база беру 

жəне т.б. 

5. Талдауда зерттелетін кəсіпорынның көрсеткіштері орта салалық белгілерімен 

немесе ұйымдастырудың консерндердің жəне тағыда басқаларының орташа 

шамалары салыстырылады. 

6. Паралельдік жəне динамикалық қатарларды талдау. 

7. Экономикалық есептеулер шешімдерінің əр түрлі варианттарын салыстыру. 

8. Кез келген факторлардың немесе өндірістік жағдайдың деңгейі дейінгі жəне 

кейінгі өзгеруінен əрекет нəтижелерін салыстыру. 

Талдауда қадағаланатын маңызды шарт болып салыстырылатын 

көрсеткіштермен қамтамассыз ету саналады.  Сондықтан салыстыру жүргізу 

үшін ең алдымен көрсеткіштерді салыстырмалық түрде келтіру керек. Кейбір 

көрсеткіштер əр түрлі себептерге байланысты салыстырылмайды: 

- əр түрлі баға  

- деңгейі  

- əрекет көлемі 

- құрылымдық өзгерістер 

- өнімнің сапасының əр түрлілігі көрсетіледі. 

Есептеу əдістемесінің ерекшеліктері күнтізбелік кезеңінің əр түрлілігі жəне 

т.б. Салыстырылмайтын көрсеткіштерді салыстыру талдау нəтижесі бойынша 

қате қорытындығы əкеледі. Сондықтан салыстыру жүргізер алдында 

көрсеткіштерді салыстырмалық түрлерге топтайды.   
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 3.2  Кəсіпорын қызметін талдауда қатысты жəне орташа шамаларды 

пайдалану 
 Экономикалық құбылыстар мен процесстер нақты жəне қатысты 

көрсеткіштер ретінде көрініс табады. Нақты көрсеткіштер -  құбылыстардың 

сандық мөлшерін бейнелейді (өлшем, салмақ, ұзақтылық, көлемі жəне т.б.) 

Қатысты көрсеткіштер  - зерттелінетін құбылыстардың мөлшерін басқа 

құбылыстың немесе бұл құбылыстың мөлшерімен ара қатынасын көрсетеді. 

Қатысты шамалар коэффициент немесе пайыз түрінде беріледі.  

Шаруашылық қызметті талдауда қатысты шамалардың келесі түрлері 

пайдаланады: 

- жоспарлық тапсырма; 

- жоспардың орындалуы; 

- динамикалық көрсеткіштер; 

- құрылымдық көрсеткіштер; 

- координациялау; 

- интенсивтік тиімділік көрсеткіштері. 

 Жоспарлы тапсырманың қатысты шамасы – ағымдағы жылдың 

жоспарлы денгейінің өткен жылдың фактілі деңгейіне қатынасы арқылы 

анықталады. 

 Жоспардың орындалуының қатысты шамасы – пайызбен берілген 

есептік кезең көрсеткішінің фактілі жəне жоспар деңгейлеріне  қатынасы 

арқылы анықталады.  

 Динамикалық қатысты шамалар – ағымдағы кезең көрсеткішінің 

шамасын алдыңғы кезең (ай, квартл, жыл) деңгейіне бөлу арқылы анықталады. 

Олардың өсу (өсім) қарқыны деп аталады жəне пайыз немесе коэфицент 

негізінде беріледі. 

 Құрылымдық көрсеткіш – пайыз немесе коэффицентпен берілген 

жалпының ішіндегі бөліктерінің қатысты үлесі. 

 Координациялау қатысты шама – жалпының бөліктері арасындғы ара 

қатынасын көрсетеді. 

 Интенсивтік қатысты шама – анықталған ортада кез келген 

құбылыстың даму, таралу дəрежесін сипаттайды. 

 Тиімділік қатысты шама – эффектінің ресурстарымен немесе 

шығындармен ара қатынасын көрсететін шама. Мысалы: бір тенге шығынға 

келетін пайда. 

Экономикалық қызмет нəтижелерінде орташа шамалар жиі 

пайдаланылады. Олар кез келген белгі бойынша бір тектес құбылыстар 

жиынтығын жалпы сандық сипаттау үшін талдауда қолданылады. Яғни бір 

санмен жалпы объектіні сипаттайды. 

 

 3.3 Шаруашылық қызметті талдауда ақпаратты топтау əдісі 
 Экономикалық талдауда ақпараттарды топтау – бұл зерттелетін 

обьектілердің массасының сəйкес көрсеткіштер бойынша біріңғай топтарға 

бөлістіру. Топталған ақпараттар тəуелді көрсеткіштердің арақатынасын 
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зерттеуге, зерттелетін құбылысты терең тануға, талдау материалдарын 

жүйелендіруге, ішінен ең бастысын таңдап алуға мүмкіндік береді.  

 Талдаудың мақсатына қарай типологиялық, құрылымдық топтаулар 

қолданылады. Типологиялық топтауға мысал, қызмет бабы бойынша – халық 

топтары, меншік формалары бойынша – кəсіпорын топтары. Ал құрылымдық 

топтаулар көрсеткіштердің ішкі құрылысын, оның жеке бөліктерінің 

қатынастарын зерттеуге мүмкіндік береді. Аналитикалық (себеп-салдарлы) 

топтаулары – зерттелетін көрсеткіштер арасындағы байланыстың бар жоғын, 

бағытын жəне формасын анықтау үшін қолданылады. 

 Параллельді қатарларды келістіруге (салыстыруға) қарағанда 

аналитикалық топтаулар зерттелетін құбылыстардың арасындағы байланысын 

көбірек көрсетеді. Өйткені көрсеткіштердің жеке шамалары орташа 

топтауларымен алмастырылады. Соның нəтижесінде басқа факторлардың 

ықпалынан болған əртүрлі кездейсоқ қателіктері өзара жабылады, сондықтан 

өзара байланыс ары қарай анық білінеді. 

 

 3.4.Шаруашылық қызметті талдауда баланстық əдіс 
 Баланстық əдістің негізгі қызметі байланыстарды өзара байланысты екі 

экономикалық көрсеткіштердің пропорцияларын, жəне де  олардың нəтижелері 

тең болу керек.  

 Ол кеңінен кəсіпорынның еңбек рессурстарымен, қаржылық 

рессурстарымен, шикізатпен, отынмен, материалдармен өндірістік негізгі 

құралдармен жəне т.б. қамтылуын талдау кезінде жəне оларды толығымен 

пайдалануды талдау кезінде қолданылады. Мысалы, кəсіпорын еңбек 

ресурстарымен қамтылуын талдаған кезде баланс құрайды, оның ішінде бірінші 

жағынан еңбек ресурстарының қажеттілігі, ал екінші жағынан олардың 

фактілерінің бар болуы көрсетіледі.  

 Еңбек ресурстарын талдау кезінде жұмыс уақытының мүмкін болатын 

қоры мен фактілік жұмыс орындалған уақыт салыстырылады жəне жұмыс 

уақытының жоспардан артық жоғалтулар анықталады.  

 Кəсіпорынның төлем қабілеттілігін анықтау үшін төлем балансы 

қолданылады, оның ішінде төлем құралдары мен төлем міндеттемелері 

жатқызылады. Талдауда көмекші құрал ретінде баланстық əдіс нəтижелері 

көрсеткіштің өсуіне əсер ететін факторларды анықтау үшін қолданылады. 

Детерминдік талдауда дербес факторлар көлемінің алгебралық сомасы мен 

жалпы нəтижелі көрсеткіштің көлеміне сəйкес болуы қажет.  

( дельта Уж = сумма дельта Ухі).  

 Егер мұндай теңдік болмаса, онда бұл факторлардың толық емес 

есебінен, немесе есептерде жіберілген қателерден болуы мүмкін. 

 Кейде баланстық əдісті нəтижелі көрсеткішке əсер ететін факторлардың 

əсер ету деңгейін анықтауда қолданылады. Мысалы, егер үш фактордың ішінен 

екі фактор анық болса, онда үшінші фактордың əсер ету деңгейін анықтауға 

болады, бұл үшін нəтижелі көрсеткіштің жалпы өсімінен бірінші 2 фактордың 

нəтижесін алып тастау қажет: 

 Дельта Ус = дельта Уж – дельта Уа – дельта Уb 
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3.5 Шаруашылық қызметті талдаудың эвристикалық əдісі 
 Эвристикалық əдіс формальді емес əдістермен  экономикалық есептерді 

шешеді. Олар объектінің жағдайын бағдарламалау негізінде жартылай жəне 

жалпы белгісіздікте қолданылады. Мəліметтерді алудың негізгі қайнар көзі 

болып  ғалымдардың жəне кəсіби мамандардың ғылыми интуициясы, бизнес 

жəне ғылымның белгілі бір сферасында жұмыс істейтіндер. Ең кең тарағаны 

болып эксперттік баға əдісі болып табылады. Ұйымдастырылған пікірталастар 

жəне кəсіби мамандармен ұсынылған зерттелетін мəселенің алынатын 

жауаптарды талқылау оның маңызы болып табылады. Кəсіби мамандарға сауал 

қою əдістің негізі болып табылады. Сауал жеке, ұжымдық, ішкі, сыртқы, 

анонимді жəне тағы басқа болуы мүмкін. Сауалды ұйымдастырушылар 

объектінің жəне экспертизаның мақсатын анықтайды, эксперттерді таңдайды, 

олардың құзыреттілігін тексереді, экспертизаның шешімін жалпылайды жəне 

талдайды. Эвристикалық əдістер  функционалды-құндылық талдауда қаржылық 

тəуекелдің диагностика жəне баға шегінің қаржылық талдауында кең 

қолданылады. 

 

 3.6 Аналитикалық мəліметтерді ұсынудың кестелік əдісі 
 Талдаудың нəтижесі кесте түрінде көрсетіледі. Бұл белгілі бір қатарда 

орналасқан сандардың көмегімен құбылыстарды аналитикалық ақпараттармен 

зерттеу рационалды жəне тиімді болып табылады. Аналитикалық кесте 

сандардың тілімен бейнеленген ойлау жүйесін, пікірталастарды көрсетеді. Ол 

мəтінге қарағанда, əлде қайда нақты жəне түсінікті болады. Мұнда 

көрсеткіштер логикалық жəне рет-ретімен көрсетіледі, мəліметтермен 

салыстырғанда аз орын алады жəне оны тез игеруге мүмкіндік береді. Кестелік 

материал аналитикалық мəліметтерді бірыңғай жүйеге біріктіруге жағдай 

жасайды. Кестенің көмегімен көрсеткіштер арасындағы байланыс жеңіл 

бақыланады. Аналитикалық кестенің құрастырылуы-экономикалық талдаудың 

əдістемесінде негізгі элемент болып табылады. Бұл процес зерттелетін 

құбылыстардың біліктілік маңыздылығын, олардың талдау əдістемесін, 

кестелерді толтыру ережесін талап етеді.  

 

 3.7 Шаруашылық қызметті талдаудың графикалық əдісі 
 Графиктер өзімен көрсеткіштердің кең ауқымды  көрінісін геометриялық 

белгілер (сызықтар, тіктөртбұрыштар, дөңгелектер) немесе фигураларды сендар 

арқылы көрсетеді. Оларда үлкен иллюстративті мағына бар. Олардың 

арқасында зерттелетін материал  нақты жəне түсінікті болып келеді. 

Графиктердің аналитикалық мағынасы да кең ауқымды болып табылады. 

Кестелік құжаттарға қарағанда, график суреттің жалпылық жағдайын немесе 

зерттелетін құбылыстардың дамуын, сандық ақпараттың ішінде болатын көзге 

көрінетін заңдылықтарды көруге мүмкіндік береді. Графикте зерттелетін 

көрсеткіштердің байланысы жəне  тенденцияларды аңық көрсетеді. Талдауда 

қолданылатын графиктердің негізгі формасы-диаграммалар. Олар өзінің пішіні 

бойынша тік, сызықтық, дөңгелекті, төртбұрышты, түзулер, фгуралық болады. 
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Диаграммалар құрамы бойынша ерекшеленеді: структуралық, динамикалық, 

байланыс графиктер, бақылау графиктер жəне тағы басқа. Графикалық тəсілдер 

талдаудың методикалық есептерін шешумен айналысады жəне де  бірінші 

орында зерттелетін объектінің ішкі құрылысының суретін əр түрлі схемалар 

арқылы көрсетеді, технологиялық операциялардың нəтижелік жəне факторлық 

көрсеткіштердің арасындағы байланысы жəне тағы басқа. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Салыстыру əдісінің мəні? 

2. Талдауда қолданылатын салыстырудың типтері қандай жəне олардың 

мақсаттары? 

3. Қатысты шаманың негізгі түрлерін сипаттаңыз? 

4. Орташа шаманың негізгі түрлерін атаңыз? 

5. Орташа  шаманың экономикалық құбылыстарды зерттеуде рөлі қандай? 

6. Шаруашылық қызметті талдауда баланстық əдісті қандай мақсатпен 

пайдаланады? 

7. Аналитикалық ақпаратты кестелік жəне графикалық ұсынудың рөлі 

қандай? 

 

4 тақырып: Факторлық талдаудың əдістемелік негіздері 
 

4.1 Факторлық талдаудың түсінігі, түрлері мен міндеттері 
 Экономикалық талдауда маңызды əдістемелік сұрақ болып, зерттелетін 

экономикалық көрсеткіштер шамасына əсер ететін фактілерді зерттеу жəне 

өлшеу саналады. Факторларды терең жəне жан-жақты зерттеусіз кəсіпорын 

əрекетінің нəтижесі туралы дұрыс қорытынды шығаруға, резервтерді 

анықтауға, жоспар мен басқару шешімдерін түсінуге мүмкін емес. Факторлық 

талдау – бұл нəтижелік көрсеткіштер шамасына факторлардың əсер етуін 

комплекстік жəне жүйелік зерттеу жəне өлшеу əдістемесі. Факторлық 

талдаудың келесі типтері қарастырылады: 

• Детерминдік (функционалдық) жəне стохастикалық (корреляциялық). 

• Тікелей (дедуктивті) жəне кері (индуктивті). 

• Бірсатылы жəне көпсатылы. 

• Статикалық жəне динамикалық. 

• Ретроспективті жəне перспективті. 

Детерминдік факторлық талдау - өзімен факторлар əсерін зерттеу 

əдістемесін көрсетеді. Олардың нəтижелік көрсеткіштеріне байланысы 

функционалдық сипатта болады, яғни нəтижелік, жеке жəне алгебралық 

факторлардың қорытындысы түрінде көрсетіледі. 

Стохастикалық факторлық талдау – бұл факторларды талдау 

əдістемесінде олардың нəтижелік көрсеткіштерімен байланысы функционалдық 

пен салыстыруда толық емес, мүмкін шама (корреляциялық) болып келуі. Егер 

функционалдық байланыста аргументтің өзгеруімен сəйкесінше функцияда 
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өзгерістер болса, ал стохастикалық байланыста аргументтің өзгеруі басқа 

фактілерге байланысты берілген көрсеткіштерді анықтаған функциялардың 

өзгеруінде бірнеше мағына береді. 

Тікелей факторлық талдау – тікелей факторлық талдауда зерттеу 

дедуктивті тəсілмен жүргізіледі, яғни жалпыдан жекеге. Ол зерттелетін 

нəтижелік көрсеткіш шамасын қалыптастыратын ішкі жəне сыртқы, объективті 

жəне субъективті факторларды комплекстік зерттеу мақсатымен жүргізіледі. 

Кері факторлық талдау – логикалық тəсілмен (индукция тəсілі) себептік 

нəтижелік зерттеуді жүргізеді, яғни жеке бөлек факторлардан жалпыға, 

себептен нəтижеге. Оның мақсаты – зерттелетін факторлардың өзгеруіне 

нəтижелік көрсеткіштердің өзгеру деңгейін анықтау. 

Бірдеңгейлі факторлық талдау – құрама бөлшектерге бөлшектеусіз тек 

қана бір деңгейдің факторын зерттеу үшін қолданылады.  

Көпсатылы факторлық талдау – көпсатылы факторлық талдауда 

мағынасын зерттеу мақсатында, оларды құрама элементтерге детализациялау 

жүргзіледі. 

Статикалық факторлық талдау – анықталған датада нəтижелік 

көрсеткіштерге факторлардың əсер етуін зерттеу үшін қолданылады. 

Динамикалық факторлық талдау - əрбір динамикадағы нəтижелік зерттеу 

əдістемесін көрсетеді. 

Ретроспективті факторлық талдау - өткен кезеңдегі шаруашылық 

əрекет нəтижесіндегі өзгерістердің себептерін зерттейді. 

Перспективті факторлық талдау – болашақтағы факторлардың жəне 

нəтижелік көрсеткіштердің əрекетін зерттейді. 

Факторлық талдаудың негізгі міндеттері: 

• Зерттелетін көрсеткіштерді талдау үшін факторларды таңдау. 

• Жүйелік бағытты қамтамасыз ету мақсатында оларды жіктеу жəне 

жүйелеу. 

• Нəтижелік жəне факторлық көрсеткіштер арасындағы өзара 

байланыстарды модельдеу. 

• Факторлардың əсерін есептеу жəне нəтижелік көрсеткіштер шамасының 

өзгеруінде олардың əрбіреуінің рөлін бағалау. 

• Факторлық модельмен жұмыс (экономикалық процестерін басқару үшін 

оны практикалық қолдану). 

Кез келген көрсеткіштерді талдау үшін факторларды таңдау осы салада 

алынған теориялық жəне практикалық білім негізінде жүргізіледі. Неғұрлым 

көп факторлар көмплексі зерттелсе, соғұрлым талдау нəтижесі нақты болады. 

Талдауда нəтижелік көрсеткіштер шамасына факторлардың əсер етуін өзара 

байланысқа зерттеуді оларды жіктеу жəне жүйелеуге болады, ал нəтижелік 

көрсеткіштер шамасының қалыптасуында əрбір фактордың орны мен рөлін 

нақты бағалауға мүмкіндік береді. 

 

4.2  Экономикалық талдаудағы факторлардың жіктелуі 
Талдауда зерттелетін факторлар əртүрлі белгілері бойынша жіктеледі. 
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Кесте 2 - Шаруашылық қызметті талдауда факторлардың жіктелуі 

 

Жіктелу белгісі Факторлардың топталуы 

Өзіндік табиғатына байланысты Табиғи-климаттық  

Əлеуметтік- экономикалық 

Өндірісті-экономикалық  

Нəтижеге əсер ету дəрежесі 

бойынша 

Негізгі 

Негізгі емес 

 

Зерттелетін объектіге байланысты Ішкі 

Сыртқы 

 

Ұжымға байланысты Объективті 

Субъективті 

 

Таралу дəрежесіне  байланысты Жалпы 

Спецификалық 

 

Қызмет ету уақытына байланысты Тұрақты  

Ауыспалы 

 

Қызмет ету сипатына байланысты Экстенсивті 

Интенсивті 

 

Көрініс табатын құбылыстар 

сипатына байланысты 

Сандық 

Сапалық 

Құамы бойынша Қарапайым 

Күрделі 

Өзара бағынышты дəрежесіне 

байланысты 

Бірінші қатарлы 

Екінші қатарлы 

Əсер ету өлшеу мүмкіндігіне 

байланысты 

Өлшенетін 

Өлшенбейтін 

 

Табиғи-климаттық факторлар – ауыл шаруашылығын өңдеу 

өнеркəсібінде орман шаруашылығындағы жəне де тағыда басқа саланы қызмет 

нəтижесіне дер əсер етеді. Олардың əсер етуін есепке алу кəсіпорын 

жұмысының нəтижесін толық, нақтырақ бақылауға мүмкіндік береді. 

 Əлеуметтік–экономикалық факторға – жұмысшылардың тұрмыстық 

жағдайын, кəсіпорында денсаулықты сақтау жұмыстарын ұйымдастыру жəне 

т.б. Олар кəсіпорын өндірістік ресурстарын неғұрлым толық пайдалануға жəне 

жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 
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 Өндірістік–экономикалық факторлар– кəсіпорынның өндірістік 

ресурстарын толық жəне тиімді пайдалануы анықталады жəне қызметтің соңғы 

нəтижелерін анықтайды.  

 Негізгі факторлар – нəтижелі көрсеткіште шешімді əсер ететін 

факторлар. 

 Негізгі емес факторлар деп қалыптасқан жағдайда шаруашылық 

қызметке шешімді емес əсер ететін факторлар. 

 Объективті факторлар – адамның еркіне жəне тілегіне байланыссыз, 

мысалы: табиғи апат. 

 Субъективті факторлар – заңды жəне жеке тұлғалардың қызметіне 

байланысты. 

 Жалпы факторлар– экономиканың барлық салаларында əрекет етеді.  

 Спецификалық факторлар – экономиканың жеке салаларында жəне 

кəсіпорында əрекет етеді. Фирманың мұндай бөлінуі жеке кəсіпорынның 

өндіріс саласының ерекшеліктерін толық ескеруге жəне олардың қызыметіне 

толық баға беруге мүмкіндік береді. 

 Тұрақты факторлар– зерттелетін құбылыстарға үздіксіз əсер ететін 

факторлар. 

 Ауыспалы факторлар – зерттелетін құбылыстарға кезеңдік əсер ететін 

факторлар. Мысалы: жаңа техниканы ендіру. 

 Экстенсивті факторлар – нəтижелі көрсеткіштің сапалық емес сандық 

өсіміне байланысты факторлар. Мысалы: арттыру жолымен ұлғайту. 

 Интенсивті факторлар – өндіріс процесінде еңбектің шұғырлануы 

күшейу дəрежесімен сипатталады. Мысалы: еңбек өнімділіктің дəрежесі жəне 

т.б. 

 Сандық факторлар – құбылыстың сандық белгісін сипаттайды. 

(жұмысшылардың саны, құралдар саны). 

 Сапалық факторлар – зерттелетін объектінің ішкі сапасын, белгілерін 

жəне ерекшеліктерін анықтайды. (Мысалы: еңбек өнімділігі, өнім сапасы). 

 Құрамы бойынша бірнеше элементтерден тұратын факторлар: күрделі 

(кешенді); қарапайым (құрамдас) болып бөлінеді. Мысалы: күрделі факторлар 

еңбек өнімділігі, қарапайым есепті кезеңдегі жұмыс күнінің саны. 

 Нəтижелер көрсеткіште тікелей жəне қосымша əсер ететін факторлар бар. 

Бірінші қатарлы факторға нəтижелі көрсеткіште тікелей əсер ететін факторлар, 

бірінші қатарлы фактордың көмегімен нəтижелі көрсеткішке жанама əсер 

ететін факторлар екінші қатарлы факторлар деп аталады. 

Факторларды жүйелеу құрылымдық логикалық модельдерді құру 

көмегімен жүргізіледі, онда факторлар олардың өзара байланысы мен өзара 

бағыныштығын ескере отырып, анықталатын тəртіппен орналастырылады. 

Детерминделген жəне стохастикалық факторлық жүйелер 

қарастырылады. Детерминдік факторлық жүйені құру зерттелетін объектіні 

оның шамасын анықталатын жəне онымен функционалдық байланыста болатын 

бірнеше факторларды алгебралық сома, жеке жəне нəтиже түрінде көрсету. 

Детерминді факторлық жүйенің дамуы комплекстік факторларды 

детализациялау арқылы жүреді. Жүйенің дамуымен комплекстік факторлар 
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біртіндеп детализацияланады, яғни аналитикалық мазмұны бойынша 

элементтеріне бөлінеді. 

Сонымен факторларды жүйелеу зерттелетін көрсеткіштер шамасын 

қалыптастыруда факторлардың өзара байланысын неғұрлым терең зерттеуге 

мүмкіндік береді. 

 Модельдеу маңызы, онда фактормен зерттелетін көрсеткіштердің өзара 

байланысы нақты математикалық теңдеу формасында берілуінде көрінеді. 

1. Аддетивті модель бірнеше факторлық көрсеткіштердің алгебралық 

сомасын көрсететін нəтижелік көрсеткіш.  

2. Мультипликативті модель бірнеше факторлардың көбейтіндісін 

көрсететін нəтижелік көрсеткіш. 

3. Еселі модель бір факторларды басқаның шамасына бөлу арқылы 

алынатын нəтижелік көрсеткіш. 

4. Аралас модель өткен модельдердің əртүрлі комбинациясынан құралады. 

Еселі модельдерді қолдануда келесі тəсілдер қарастырылады: ұзарту, 

кеңейту, қысқарту. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Шаруашылық қызметті талдаудың өзіне тəн əдістері қандай? 

2. Факторлық талдаудың мəнін, түрлерін сипаттаңыз?  

3. Факторлық талдаудың негізгі міндеттерін атаңыз? 

4. Экономикалық талдаудағы факторлардың мəні жəне жіктелуі. 

5. Экономикалық талдауда өзарабайланысты факторларды модельдеу қалай 

іске асады? 

6. Детерминді факторлық үлгілердің негізгі түрлерін атаңыз? 

 

 

5 тақырып: Зерттеу жəне талдаудағы  факторлардың əсерін  өлшеу 
тəсілдері 

 

    5.1 Тізбектік қойылым тəсілі 
 Нəтижелік көрсеткіштердің өсіміне бөлек факторлар əсерін анықтау 

экономикалық талдаудағы əдістемелік сұрақтардың бірі болып саналады. 

Детерминдік талдауда келесі тəсілдер қолданылады: тізбектік қойылым, 

абсолюттік айырма, салыстырмалы айырма, пропорционалды бөлу, 

интегралдық əдіс, логорифмдеу əдісі, баланстік тəсіл. 

     Тізбектік қойылым тəсілі универсалды болып саналады. Ол детерминдік 

факторлардың модельдерінің барлық типтерінде факторлар əсерін есептеу үшін 

қолданылады (адетивті, мультипликативті, еселі, аралас). Бұл тəсіл нəтижелік 

көрсеткіш көлемінде əрбір факторлық көрсеткіштердің базастік шамасын 

есептік кезеңдегі нақты шамаға біртіндеп ауыстыру жолымен нəтижелік 

көрсеткіш шамасының өзгеруіне, бөлек факторлардың əсерін аңықтауға 

мүмкіндік береді. Осы мақсатпен нəтижелік көрсеткіштің шартты шамалар 

тізімі аңықталады. Олар басқалары өзгермейтін ескертумен 1,2 жəне кейінгі 
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факторлардың өзгерісін ескереді. əр түрлі факторлар деңгейінің дейінгі жəне 

кейінгі өзгерісінен нəтижелік көрсеткіштер шамасын салыстыру бір фактордан 

басқа барлық фактордың əсерін элементтеуге жəне нəтижелік көрсеткіш өсіміне 

соңғысының əсерін аңықтауға мүмкіндік береді. 

 

Ол схема түрінде: 

 

Нəтижелік 

көрсеткіш 

деңгейі 

Факторлар факторлар 

Х1 Х2 Х3 Х4 

У0 

У шарты 1 

У шарты 2 

У шарты 3 

У1 

t0 

t1 

t1 

t1 

t1 

t0 

t0 

t1 

t1 

t1 

t0 

t0 

t0 

t1 

t1 

t0 

t0 

t0 

t0 

t1 

 

t0 – факторлы көрсеткіштің базалық мағынасын (жоспарлық, өткен кезең, басқа 

кəсіпорындардың көрсеткіштері) 

t1 – факторлы көрсеткіштердің ағымды шамасы. 

     Нəтижелік көрсеткіштің жалпы өзгерісі былай аңықталады: 

 

 

∆ Ужалпы = У1 - У0 

 

     Сонымен қатар:  

 

∆ Ух1 = Уш1 - У0 

 

 

∆ Ух2 = Уш2 – Уш1 

 

 

∆ Ух3 = Уш3 – Уш2 

 

 

∆ Ух4 = Уш4 – Уш3 

 

     Баланстық тексеріс: 

 

∆ Ужалпы =∆Ух1+∆Ух2+∆Ух3 

 

    Тізбекті қойылым тəсілдерді қолдануда есептеудің келесі тізімдемесі 

ұсталыну керек: сандық өзгерістерді бірінші есептеу керек, кейін сапалық 

көрсеткіштер есептеледі. Сонымен тізбекті қойылым тəсілі факторлардың өзара 

байланысын, олардың бағыныштылығын білуді олар дұрыс жіктеу жəне 
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жүйелеуді талап етеді. өйткені тізбектеу тəртібіне есептеу нəтижесі байланысты 

болады. 

     5.2 Абсолюттік айырма тəсілі мультипликативті (*) модельмен жəне 

мультипликативті-аддетивті (+,-,*) модельдермен детерминдік талдауда 

көрсеткіштер өсіміне факторлар əсерін есептеу үшін қолданылады, оны 

қолдану шектеулі болғанымен өзінің оңайлығымен экономикалық талдауда 

кеңінен қолданады, оны қолдануды факторлардың əсер ету шамасы былай 

аңықталады. Зерттелінетін факторлардың мағынасының абсолюттік өсімін, 

оның оң жағында тұрған факторлардың базалық деңгейіне жəне сол жағында 

тұрған факторлардың ағымды деңгейіне көбейтіледі. 

     5.3 Салыстырмалы айырма тəсілі тек қана мультипликативті модель мен 

нəтижелік көрсеткіштер өсіміне факторлардың əсерін өлшеу үшін 

қолданылады, онда коэффициенттер немесе пайыздар түрінде көрсетілген 

факторлық көрсеткіштердің салыстырмалы өсімдері қолданылады. Бұл тəсіл 

бірнеше факторлар комплексінің əсерін есептеу үшін арналған.  

     5.4 Пропорционалды бөлу тəсілі аддетивті модельдермен жұмыс істегенде 

қолданылады. Бұл модель түрінде ең алдымен тізбекті қойылым тəсілімен 

алымы мен бөлімі арқылы нəтижелік көрсеткіштің қалай өзгергені аңықталады, 

кейін пропорционалды бөлу тəсілмен факторлар əсерін есептеу жүргізіледі.   

     5.5 Бөлістік қатынас тəсілі ең алдымен əрбір фактордың олардың 

өсіміндегі жалпы сомасындағы бөлігі аңықталады, кейін ол нəтижелік 

көрсеткіштің жалпы өсіміне көбейтіледі. 

 

 

∆Уа=∆а:∆а+∆в+∆с 

      

 

 5.6 Интегралдық əдіс мультипликативті, еселік жəне еселі адетивті 

модельдерде факторлардың əсерін өлшеу үшін қолданылады. Бұл тəсілді 

қолдану басқа тəсілдерге қарағанда факторлардың əсерін есептеуде нақты 

нəтиже алуға мүмкіндік береді, өйткені нəтижелік көрсеткіштің қосымша өсімі 

факторлардың əсерімен соңғы факторларға қосылмайды, олардың арасында 

бірдей бөлінеді. 

     5.7 Логорифмдеу əдісі мультипликативті модельде факторлар əсерін өлшеу 

үшін қолданылады. Интегралды модель сияқты есептеу нəтижесі факторлардың 

модельдегі орнына бөлек емес жəне есептеуді дұрыс нəтижемен қамтамасыз 

етеді. Егер интегралды тəсілді факторлардың өзара əрекетімен қосымша өсім 

олардың арасында бірдей бөлінсе, логорифдеу тəсілінде факторлардың өзара 

əрекетінен нəтиже əрбір факторларға əсер ету бөліміне қарай пропорционалды 

таратылады. Интегралдық тəсілден айырмашылығы логорифмдеу тəсілінде 

көрсеткіштің абсолюттік өсімі қолданылмайды, онда олардың өсімінің 

индекторы қолданылады (қолданылмайды). 

 Тізбекті қойылым  жəне абсолютті айырмашылық тəсілдерін келесі 

мысалда қарастырайық. 



 27 

 Тізбекті орналастыру тəсіл нəтижелі көрсеткіштің көлеміндегі əрбір 

фактірлі көрсеткіштің көлеміндегі əрбір фактірлі көрсеткіштің базистік 

мөлшерін есептік кезеңнің фактілі көрсеткіштеріне баяулап өзгерту жолымен 

нəтижелі көрсеткіштің нəтижелі мөлшеріне əсер ететін жеке бір факторларды 

анықтауға мүмкіндік береді. 

 

№ Көрсеткіштер Шартты 

белгі 

Жоспар Факт «+» «-»  Жоспар-ң 

орындалуы 

%  

1.  Жалпы өнім, мың 

тенге 

ЖӨ 160 000 240 000 80 000 150 

2.  Жұмысшылардың 

орт жылдық саны, 

адам 

ЖС 1000 1200 200 120 

3.  Бір жұмысшының 

орташа жылдық 

еңбек өнімі, мың 

тенге 

ЖЕӨ 160 200 40 125 

4.  Бір жұмысшының 

жыл ішінде атқарған 

жұмыс күні 

ЖК 250 256 6 102,4 

5.  Бір 

жұмысшылардың 

орташа күндік еңбек 

өнімі 

КЕӨ 640 781 141 122 

6.  Жұмыс күнінің 

орташа ұзақтылығы, 

сағ 

Ұ 8 7,6 -0,4 95 

7.  Орташа сағат еңбек 

өнімі,тенге 

СЕӨ 80 102 22 127,5 

 

ЖЕӨ= ЖӨ: ЖС 

КЕӨ=ЖЕӨ/ЖК*1000 

СЕӨ=КЕӨ:Ұ 

ЖӨ=ЖС*ЖЕӨ 

ЖӨ-нəтижелі көрсеткіш 

ЖС,ЖЕӨ-фактірлі көрсеткіш 

ЖӨж=ЖСж*ЖЕӨж 

ЖӨш=ЖСф*ЖЕӨж 

ЖӨф=ЖСф*ЖЕӨф 

∆ЖӨж=ЖӨш-ЖӨж 

∆ЖӨф=ЖӨф-ЖӨш 

∆ ЖӨжалпы =∆ЖӨжс+∆ЖӨжеө 

1) ЖС өсуі +32 000 

2) Еңбек өнімділік деңгейінің артуы +48 000 
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Егер 3 фактордың əсерін анықтайтын болсақ, онда бір емес екі шартты 

қосымша көрсеткішті есептеу қажет. 

ЖӨ=ЖС*ЖК*Ұ*СЕӨ 

ЖӨж=ЖСж*ЖКж*Ұж*СЕӨж 

1) ЖӨш1=ЖСф*ЖКж*СЕӨж*Ұж 

2) ЖӨш2= ЖСф*ЖКф*СЕӨж*Ұж 

3) ЖӨш3=ЖСф*ЖКф*СЕӨф*Ұж 

4) ЖӨф= ЖСф*ЖКф*СЕӨф*Ұф 

 

Өнімді өндіру бойынша жоспар 80 000 теңге артық орындлған, соның ішінде 

келесілердің есебінен: 

А)ЖС     ∆ЖӨжс=ЖӨш1-ЖӨж 

Б)ЖК     ∆ЖӨжк=ЖӨш2-ЖӨш1 

В)Ұ         ∆ЖӨұ=ЖӨш3-ЖӨш2 

Г)СЕӨ     ∆ЖӨсеө=ЖӨф-ЖӨш3_________ 

                                                            80 000 

Абсолютті айырмашылық тəсілдері 
 ∆ a= aф-aж ∆ Y a=∆ a*bж*cж*dж  

∆ b= bф-bж    ∆ Y b= aф*∆b* cж*dж 

∆ c= cф-cж   ∆ Y c= aф*bф* ∆c*dж 

∆ d= dф-dж  ∆ Y c= aф*bф* cф*∆d 

ЖӨ =ЖС*ЖК*Ұ*СЕӨ 

∆ЖӨжс= (ЖСф-ЖСж)*ЖКЖ*Ұж*СЕӨж 

∆ЖӨжк= ЖСф* (ЖКф-ЖКж)*Ұж*СЕӨж 

∆ЖӨұ= ЖСф*ЖКф*(Ұф-Ұж)*СЕӨж 

∆ЖӨсеө= ЖСф*ЖКф*Ұф*(СЕӨф-СЕӨж)___________ 

                                                                          80 000 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Тізбектік қойылым əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

2. Абсолюттік айырма əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

3. Салыстырмалы айырма əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

4. Пропорционалды бөлу əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

5. Интегралдық əдіс əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

6. Логорифмдеу əдісі əдісінің мəні, бағыты жəне қолдану саласы. 

7. Шаруашылық қызметті талдауда баланстық тəсіл не үшін пайдаланады? 

 

6 тақырып: Кəсіпорын қызметін экономикалық талдауда  ақпараттық 

қамтамасыз ету 
   

 6.1 Талдауды ақпараттық жəне əдістемелік қамтамасыз ету 
 Талдаудың нəтижелігі көп жағдайда оның ақпараттық жəне əдістемелік 

қамтамасыз етілуіне байланысты барлық көрсеткіштердің негіздері жоспарлы, 

есепті жəне есептен тыс болып бөлінеді. 
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Жоспарлы сипаттаудағы ақпарат көздеріне өнеркəсіптік кəсіпорында 

жасалытын жоспардың барлық түрлері кіреді, сонымен қатар нормативті 

материалдар, жобалық тапсырмалар жəне т.б. кіреді. 

Есепті сипаттаудағы ақпарат көздеріне бухгалтерлік, статистикалық, 

оперативті есептің жəне есеп берудің құжаттарында болатын көрсеткішетр 

кіреді, талдауда ақпараттық қамтамасыз етуде бастапқы орын бухгалтерлік 

есептен есеп беруге беріледі. Ол шаруашылық процесстерін жəне олардың 

нəтижелерін толығымен сипаттайды. 

Жаппай құбылыстармен процесстердің салық сипаты бар сипаттамаларды 

есептеп есеп берудің көрсеткіштерді экономикалық заңдылықтарды терең 

зерттеу үшін қолданылады. Оперативті есепті талдауды қажетті 

көрсеткіштермен тез қамтамасыз етуіне себеп болады жəне статистикалық 

зерттеулердің тиімділігін көтеруіне жағдай жачайды. Ақпараттық есептен тыс 

негіздеріне шаруашылық қызметті реттейтін құжаттар жатады. Олардың 

құрамына келесі құжаттар кіреді:  

1.  Ресми құжаттар. Олар мен өз қызметінде өнеркəсіптік көрсеткіштер 

қолданылады: заңдар, президент жарлықтары, үкімет қаулылары, басқарудың 

жоғары тұрған органдарының бұйрықтары (министрліктер ведомстволардың), 

өнеркəсіптік кəсіпорынның басшысының бұйрықтары, тексерістермен 

ревизхиялардың актілері. 

2.  Шаруашылық құқықтық құжаттар: келісім шарттар, келісімдер, сот 

органдарымен арбитраждың шешімдері. 

3.  Ғылыми механикалық инфляция: публикациялар, ғылыми зерттеу 

жұмыстарының нəтижелері бойынша есеп берілер. 

4.  Техникалық жəне механикалық құжаттама (нұсқаулар). 

5.  Ақпараттың əртүрлі көздерінен алынған бəсекелес өнеркəсіптік 

кəсіпорынның жұмысы бойынша мəліметтер жəне тəжірибелі зерттеу 

материалдары (мамандарды өзіне тарту, өз мамандарын енгізу). 

6.  Жеке жұмыс орындарында өндіріс жағдайын арнайы зерттеу 

материалдары (хронометраж, жұмыс күнінің суреті, əрбір жұмысшы немесе 

айналасына бекітіледі. 

7.  Ауызша ақпарат бұл ақпарат өнеркəсіптік кəсіпорынның еңбек 

ұжымының мүшелері немесе өкілдеріменіскерлі кездесу кезінде алынады. 

Ақпаратың жіктелуі: 

1. Зерттеу объектісіне қатысты ішкі жəне сыртқы; 

2. Зертттеу затына қатысты негізгі жəне қосымша; 

3. Ақпараттың түсу кезеңі бойынша үнемі жəне эпизодикалық. 

Үнемі ақпарат кездеріне жоспарлы жəне есеп мəліметтері кіреді. Үнемі 

ақпарат өз кезегінде тұрақты (өз мағынасын ұзақ уақыт бойы сақтай алады – 

есеп жоспары. Шартты – тұрақты - ауыспалы құбылыстардың жиі ауысатынын 

сипаттайды (кəсіпкерлік кəсіпорын белгілі бір кезеңге таңдайтын объектінің 

жэағдайы туралы есеп мəліметтері. 

Эпизодикалық ақпарат қажет уақытта ғана қалыптасады (мысалы: жаңа 

бəсекелес туралы мəлімет). 
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4. Өңдеу, процесіне қатысты алғашқы ретті (алғашқы есепке алу 

мəліметтері, түгендеу, зерттеу), екінші ретті (өңдеудің белгілі бір кезенінен 

өткен міліметтер, мысалы: есеп беру). 

Талдауды ақпараттық қамтамасыз етуін ұйымдастыруда бірнеше талаптар 

қойылады. Бұл сенімділік, оперативтілік, талдаулылық, салыстырулылық жəне 

т.б. 

 Талдау нəтижесінің құжаттық толтырылуы 

 Кəсіпорынның аналитикалық зерттеудің кез келген нəтижелері құжат 

түрінде безендірілуі тиіс. Бұл аналитикалық есеп беру (түсініктемелік қағаз), 

анықтама, тұжырым түрінде берілуі мүмкін.  

Егер талдаудың нəтижелері жоғары тұрған ұйымдарға бағытталса, онда 

түсініктеме қағазға толтырылады. 

Ішкі шаруашылық орындалуға бағытталатын талдаудың нəтижелері 

анықтама түрінде көрініс табады. 

Басқарудың жоғары тұрған органдары талдау жүргізілген кезде 

тұжырымдама дайындалады. 

Егер талдаудың нəтижелері ішкі шаруашылық орындалуға бағытталса, 

онда олар анықтама немесе тұжырымдама түрінде көрініс табады, ал 

түсініктеме қағаз талдаудың сыртқы пайдаланушылары үлесін құрайды. 

Түсініктеме қағаздың мазмұны толық болуы қажет. Ең алдымен 

өнеркəсіптік кəсіпорынның дамуының экономикалық деңгейін, оның 

шаруашылық жүргізуінің жағдайлары, ассортименттік жəне баға саясатының 

сипатын көрсететін жалпы мəселелерді қамтуы қажет. Осыдан кейін өндірістік 

жəне қаржылық нəтижелерді, өнеркəсіптік кəсіпорынның мүліктік жəне 

қаржылық жағжайын сипаттайтын көрсеткіштер динамикасын көтеру қажет. 

Оны тапсыруда талдау нəтижелер бойынша шығарылатын ұсыныстарға 

зор мəн берген жөн. 

Талдау нəтижелері бойынша анықтамалар мен тұжырымдарды алатын 

болсақ олардың мазмұны нақты болу қажет жəне кемшіліктер немесе 

жетістіктерге көңіл бөлу қажет жəне резервтермен олады меңгеруде əдістерді 

айқындаған жөн. 

Сонымен қатар талдаудың нəтижелерін түйіндеуден ұйымдастырғанда 

мəтінсіз нысан ерекше орындалады.  

Ол типтік статистикалық кестелердің тұрақты пішімінен тұрады жəне 

онда түсініктемелік қағаз жоқ. Талдаудың тиімділігін қамтамасыз ететін негізгі 

шарт болып статистикалық жұмысты жоспарлау табылады. Сонымен 

статистикалық жұмыстардың кешенді жəне техникалық жоспарлары бар. 

Кешенді жоспар бір жылға жасалады, оны жоспарлау жүргізуіне жауапты 

(объектілер, мақсаттар, өнеркəсіптік кəсіпорын қызметін сипаттайтын 

көрсеткіш анықталады. Техникалық жоспарлар керек зерттеулерді қажет ететін 

мəселелер бойынша талдау жүргізу жоспарлары. 

 

 6.3 Өнеркəсіптік кəсіпорынның қызметін талдауды ұйымдастырудың 

негізгі қағидалары 

 Талдаудың нəтижелілігі көбінесе оны дұрыс ұйымдастыруына байланысты. 
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Оны ұйымдастырудың маңызды қағидасы болып: 1. Жеке орындаушылар 

арасында таңдауды жүргізу бойынша міндеттерді нақты бөлу табылады. 

Талдауды ұйымдастырудың келесі қағидасы: 2. Аналитикалық процесстің 

үнемділігін жəне тиімділігін қамтамасы ету, яғни толық жəне жан-жақты 

зерттеу жүргізу, оның жүргізугеминимум шығындарды жұмсау.  

Аналитикалық жұмысты ұйымдастарда сонымен маңызды қағида болып: 

3.Оның бірыңғайлылығы жəне оның регламентациясы табылады. 

 Регламентация əрбір орындаушы үшін минимум кестелерді жəне 

талдаудың шығару (толтыру) нысандарын дайындауды қарастырады. 

Бірыңғайлылық стандартының талдау нəтижелерінің 

салыстырмалылығын қамтамасыз ететін əдістемелер мен нұсқалар, шығару 

нысандары мен кестелер баға берудің біртұтас шартын жасауды қарастыруы. 

Экономикалық талдаудың тиімділігін көбінесе тек салалық құрам оның 

ақпараттық базасына ғана емес, сонымен статистикалық процедураға 3 кезең 

қосып алатын ақпаратты қызмет көрсету процессін дұрыс ұйымдастыруына 

байланысты. 

1 кезең: ұйымдастырушы оған зерттейтін ақпаратын талдау тексеру жəне 

алдын-ала өңдеу жатады. 

2 кезең: негізгі материалдарды статистикалық өңдеу, кестелер, графиктер, 

диограммаладры жасау зерттелетін көрсеткіштер, дамудың бар 

мүмкіндіктерімен резервтік талдау жəне баға беруге əсер ететін 

негізгіфакторларды орнатуды қарастырады. 

3 кезең: қорытынды, оның міндеті зерттеу нəтижелерін дəл көрсету. 

 

 6. 4. Аналитикалық жумысты жоспарлау жəне ұйымдастыру 
Талдау жүргізудің мақсаттармен мерзіміне байланысты жоспарлар қысқа 

немесе ашылған болуы мүмкін. 

Талдау жоспарларында келесілер қарастырылады: 

1. талдау мақсаты; 

2. талдау объектілері (талдау неге бағытталған не зертеледі); 

3. талдаудың бағдарламасында идеялады кезхекті бастау қажет; 

4. жүргізудің мерзімдері; 

5. орындаушылар жəне олардың арасында қызметкерлерді бөлу; 

6. талдау нəтижелерін жасау жəне орындау. 

 Талдау процедураларын орындауда өзгермелі экономикалық қатынастар 

жағдайында шаруашылық субъектілерді қызметін бағалауға мүмкіндік беретін 

көрсеткіштер жүйесін қалыптастыру маңызды мəн береді. Кешенді 

экономикалық талдаудың барлық көрсеткіштері бөлінген талдау объектілеріне 

байланысты жүйе астына топталады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кəсіпорында аналитикалық жұмыстың негізгі ұйымдастырушылық 

кезеңдерін атаңыз жəне оларға сипаттама берініз? 

2. Кəсіпорынның аналитикалық жұмыс жоспары дегеніміз? 
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3. Кəсіпорында талдаудың ақпараттық негізі не болып табылады? 

4. Талдау нəтижелерін қалай толтырылады? 

5. Кəсіпорынның қызметін талдауды ұйымдастырудың негізгі қағидаларын 

атаңыз? 

6. Ақпараттар қалай жіктеледі? 

 

7 тақырып: Кəсіпорынның шаруашылық қызметін талдауда резервтерді 
анықтау жəне есептеу əдістемесі 

 

 7.1. Шаруашылық резервтердің экономикалық мəні, түсінігі жəне 
олардың  жіктелуі 
  Шаруашылық резервтерде ғылыми техникалық прогресс жəне алдағы 

тəжирибе жетістіктерін қолдану негізінде кəсіпорын əрекетінің тиімділігін 

өзгеру мүмкіндіктерін айтады. Ғылыми техникалық прогрестің дамуы мен 

материал сыйымдылығын өнім мен қызмет сыйымдылығын төмендетуге, 

құралдар айналымын желдетуге рентабельділікті жəне бизнестің тиімділігінің 

басқа көрсетілген жоғарыларға мүмкіндік беретін жаңа шикізаттар мен 

материалдар түрлері, жаңа машиналар мен құрал-жабдықтардан түрлері еңбекті 

ұйымдастырудың жетілген формалары пайда болады. Шаруашылық резервтер 

əртүрлі белгілері бойынша жүргізіледі. 

1. Аумақтық белгілері бойынша: 

1.1 Ішкі шаруашылық - бұл резервтер зерттелген кəсіпорынның ішінде 

анықталады жəне қолданылады, оған өндірістік қуаттылықтарды толық үнемді 

қолдану еңбек жəне материалдық ресурстарды үнемдеу, техника жəне 

технология жағынан ғылыми техникалық прогрестің жаңа жетістіктерін 

қолдану, бизнес ортасында дұрыс құрылымдық, бағалық, инвестициялық 

қаржылық стртегияны өңдеу т.б. 

1.2 Салалық резервтер - бұл резервтер сала деңгейінде анықталады, бұл 

резервтерді іздеу салалық ұйымдастырудың концерндердің министрліктерінің 

компитенциясы болып саналады. 

1.3 Жалпы мемлекеттік резервтер - оған өндіріс саласының дамуында 

диспропорционалды жою меншік формаларының өзгеруі, ұлттық экономика 

мен басқару жүйесі жəне т.б. жатады. Мұндай резервтерді қолдану жалпы 

мемлекеттік басқару деңгейінде шаруаларды жүргізу жолымен анықталады. 

1.4 Региондық резервтер- географиялық аудан шегінде жəне қолданылады, оған 

жергілікті шикізаттар мен отынды қолдану, көмекші өндірісті арттыру жəне т.б. 

жатады 

2. Уақыт белгілері бойынша бөлінеді: 

2.1 Қолданылмаған резервтер - өткен уақыттың тəжіребелері мен ғылымына 

немесе жоспарына қатысты өндіріс тиімділігін өсіру мүмкіншілігін жоғалту. 

2.2 Ағымды резервтер - алдағы уақытта қолданылатын шаруашылық əрекет 

нəтижесін жақсарту мүмкіншіліктері (ай, квартал, жыл) 

2.3 Перспективті резервтер - ұзақ уақытқа қарастырылады оны олдану 

инвестиция мен ғылыми техникалық прогресстің жаңа жетістіктерін енгізу мен 
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өндірісті қайта құру мен өндіріс техникасын ауыстыру мен, мамандандыру мен 

жəне т.б. байланысты. 

3. Бұйымның өмір циклінің стадиясына байланысты бөлінеді: 

3.1 Өндірістік стадия - жаңа бұйымды, жаңа технологияларды жəне жаңа 

резервтердің көлемі азаяды, өйткені олар арқылы жаңа өндірістік күштер 

құрастырылады, қажетті құрал жабдықтар сатып алынады жəне өндірістік 

процесс реттеледі. 

3.2 Өндіріс алдағы стадия - бұл этапта бұйым конструкциясын жақсарту үшін, 

технологияны жетілдіру үшін резервтер анықталады. Бұл стадияда өнімнің 

өзіндік құнын азайтатын ең көп резервтер табылады. 

3.3 Эксплуатациялық стадия - бұл стадияда гарантиялық кезең анықталады, 

онда сатып алушы мен келіспеушіліктер жəне гарантия бойынша жауаптар 

анықталады жəне жабылады. Сондықтан алдағы екі стадияда орындалған 

жұмыстың сапасы қадағалануы керек. 

3.4 Утилизация стадиясы - шығынға жіберілген материалдарды  қайта қолдану 

нəтижесінде алынған табыс анықталады. 

4. Қайта өндіріс процесінің стратегиясы бойынша бөлінеді: 

4.1 Өндіріс сферасы - резервтер өндіріс процесінде анықталады жəне 

қолданады. 

4.2 Айналыс сферасы - дайын өнімді сақтау, тасымалдау, сату мен байланысты 

шығындарды азайту резервтері. 

5. Ресурстар түрлері бойынша: 

5.1 Жер ресурстары; 5.2 Еңбек құралдары; 5.3 Еңбек заттары; 5.4 Еңбек 

ресурстары. 

6. Экономикалық  табиғаты  бойынша бөлінеді: 

6.1 Экстенсивті - өндірісте қосымша ресурстарды қолданумен байланысты.  

6.2 Интенсивті резервтер - өндірістегі əл-ауқатты неғұрлым толық жəне 

оңтайлы қолдану. 

7. Пайда болу көздері бойынша бөлінеді: 

7.1 Ішкі резервтер - кəсіпорынның өз күштерімен жəне қаражаттарымен 

игеріледі. 

7.2 Сыртқы резервтер - кəсіпорындарға мемлекет жоғары техникалық  

технологиялық жəне қаржылық көмек. 

8. Анықтау тəсілі бойынша бөлінеді: 

8.1 Ашық резервтер -  бухгалтерлік есеп жəне есеп беру материалдары 

бойынша жеңіл анықталады. 

8.2 Жасырын - жоспарламаған қарастырылмаған алдағы тəжирибе жəне 

ғылыми техникалық прогрестің жетістігінің ендіру мен байланысты резервтер, 

оларды анықтау үшін ішкі шаруашылық, шаруашылық аралық жəне 

халықаралық салықтық талдау жүргізіледі.  

  

 7. 2 Резервтердің шамасын анықтау жəне негіздеу əдістемесі 
 Резерв шамасының сандық көрінісі - бұл зерттелетін көрсеткіштің 

болжанған деңгейі мен оның ағымды кезеңдегі нақты шамасының арасындағы 

айырмасы. 
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                                                        Ρ↑Y=Yв-Yф 

 Анықталған резервтердің шамасы нақты болуы үшін резервтерді есептеу 

мүмкіндігіне қарай дұрыс жəне түсінікті болуы керек. Резервтерді есептеу 

əдістемесі резервтердің түріне байланысты (интенсивті жəне экстенсивті), 

оларды анықтау тəсіліне байланысты (формальді, формальді емес) болады.  

 Резервтер шамасын анықтау үшін талдауда келесі тəсілдер қолданылады. 

 1. Тікелей есептеу тəсілі - бұл экстенсивті сипатымен резервтерді есептеу 

үшін қолданылады, яғни мұнда қосымша тартылатын шамалар немесе 

ресурстарды жоғалту шамалары белгілі болады. Бұл жағдайда өнімнің өндіруін 

арттыру мүмкіндігі келесі түрде анықталады: 

 

                                Ρ↑VBП=ДΡ:Yф  немесе  Ρ↑VBП=ДΡ*ΡO 

 Мұнда кəсіпорын кінəсі бойынша ресурстарды жоғалту шамасы немесе 

ресурстардың қосымша са (ДР) бір өнімге жұмсалған нақты шығынға (УПф) 

бөлінеді, немесе нақты ресурс қайтымдылығына (РОф) көбейтіледі. 

 2. Салыстыру тəсілі - бұл жағдайда резервтер шамасын есептеу үшін 

ресурстарды жоғалтқан немесе оларды үнемдеу мүмкіндігі нормамен немесе 

бір өнімге жұмсалған шығындар мен салыстырылады. Ғылыми-техникалық 

тəжірибелерді еңгізумен байланысты бір өнімге жұмсалған ресурстар 

шығындарын азайту арқылы өнім шығару резервтерін арттыру келесі тəртіппен 

анықталады: 

               

Ρ↑VBП=Ρ↓YΡ*VBП:Yв  немесе  Ρ↑VBП=Ρ↓YΡ*VвΡOв 

 Мұнда, ресурстар шығындарының азайған үлестік көлемі шығарылған 

өнім көлемінің көрсеткішіне көбейтіледі жəне бір өнімге жиналған 

ресурстардың үлестік шығындарына бөлінеді немесе жоспарлаған ресурс 

қайталымдылығына көбейтіледі. 

 3. Детерминделген фактірлік талдау тəсілі - бұл тəсілде тізбектік 

қойылым абсолюттік айырма салыстырмалы айырма жəне интегралды əдісті 

қолданылады. 

 4. Математикалық бағдарламалау тəсілі - шаруашылықтың жағдайын 

ескере отырып көрсеткіштер шамасын  оптилизацияға мүмкіндік береді. Сол 

арқылы қосымша жəне қолданылмаған резервтер табылады жəне нақты жəне 

жоспарлық деңгейі мен салынады. 

 5. Функционалдық құндылық талдау - бұл тəсілді қолдану бұйымының 

өмір циклінің ең бірінші стадияларда жүргізіледі  онда конструкцияларды 

технологияны шикізаттар мен материалдар құнын жетілдіру жолымен артық 

шығындар анықталады жəне жойылады. 

 6. Маржиналды тəсіл (шекті)- бұл тəсілде өнім шығару көлеміне 

байланысты шығындар, тұрақты жəне айнымалы болып бөлінеді. 

 Кəсіпорынның əрекет көлемінің динамикасына байланысты 

көрсеткіштердің үлестік деңгейі рентабельділікке, материал сыйымдылығына, 

еңбек сыйымдылығына, өзіндік құнға жəне т.б. қатынастары болады. 

 Маржиналды талдау көрсеткіштердің орташа үлестік деңгейінің өнім 

шығару көлемі өскенде (азайғанда) қалай өзгеретінін көрсетеді. 
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Бақылау сұрақтары 

 

1. Шаруашылық резевтер дегеніміз не? 

2. Шаруашылық резервтердің экономикалық мəні, түсінігі жəне олардың  

жіктелуі. 

3. Кеңістік белгісі, уақыт белгісі, өнімнің өмірлік цикл сатысы, 

экономикалық нəтижелерге əсер ету сипаты бойынша резервтерді 

сипаттаңыз. 

4. Резервтер мөлшерін анықтайтын негізгі əдістерін атаңыз жəне оларға 

қысқаша сипаттама берініз?  

5. Резервтердің шамасын  негіздеу əдістемесі. 

 

 

8 тақырып: Өнім өндіру жəне сатуды талдау 
 

 8.1 Өнімді өндіру жəне сатуды талдаудың міндеттері мен ақпараттық 

қамтамасыз етілуі 
 

  Өндіру көлемі мен сату көлемі өзара байланысты көрсеткіштер болып 

саналады. Өндірістік мүмкіншіліктердің шектелу жағдайында жəне сұраныстың 

шексіз болу жағдайында бірінші орында өнім өндірісінің көлемі болады. 

 Нарықты толықтыруда жəне бəсекені күшейтуде сату көлемін өндіріс 

анықтамайды, керісінше сатудың мүмкін көлемін өндіріс анықтамайды, 

керісінше сатудың мүмкін көлемі өндірістік бағдарламаны өңдеуге негіз 

болады. Кəсіпорын нақты сата алатын тауарлар мен олардың көлемін өндіру 

керек 

Өнімді өндіру мен сату көлемінің өсу қарқынын, оның сапасын арттыру 

сəйкесінше кəсіпорынның шығын шамасына табысқа жəне рентабельділікке 

əсер етеді. Сондықтан бұлкөрсеткіштерді талдау маңызды орын алады. 

 Талдаудың негізгі міндеттері: 

– Өнімді өндіру жəне сатудың жоспарды орындау дəрежесін жəне 

динамикасын бағалау; 

– Бұл көрсеткіштердің мөлшерінің өзгеруіне əсер ететін факторларды 

анықтау; 

– Өнімді өндіру жəне сатуды арттырудың ішкі шаруашылық резервтерін 

айқындау; 

– Айқындалған резервтерді іске қосу шараларын əзірлеу; 

– Өнім өндіру мен сатудың динамикасы мен жоспарды орындау деңгейін 

бағалау; 

– Өнім шығаруды өсіру мен сатудың ішкі шаруашылық резервтерін табу; 

– Анықталған резервтерді игеру бойынша нұсқауларды өңдеу. 

Талдау объектілері: 

– Жалпы жəне ассортименті бойынша өнім өндіру мен сату көлемі; 

– Өнімнің сапасы мен бəсеке қабілеттілігі; 

– Өнім өндіру мен сату құрылымы; 
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– Өнім өндіру мен сатудың ритмділігі. 

 Өнім өндіру мен сатуды талдау үшін ақпарат көздері болып 

кəсіпорынның бизнес-жоспары, оперативті жоспар графиктер,өнім бойынша 

есеп беру, өнім түрелерін шығару туралы есеп беру, кіріс пен шығыс туралы 

есеп беру, дайын өнім қозғалысы туралы ведомость жəне т.б. 

 Өнім өндіру жəне сату көлемі өзара байланысты көрсеткіштер болып 

табылады. Өнім өндіру жəне сату көлемдерінің өсу қарқыны кəсіпорынның 

пайда, рентабельділік жəне шығын мөлшеріне əсер етеді. Сондықтан бұл 

көрсеткіштерді талдау өте маңызды болып табылады. 

 Өнімді өндіру жəне сату көлемі натуралды шартты-натуралды еңбектің 

жəне құндық өлшеуіштер түрінде көрсетілуі мүмкін өнім өндіріс көлемінің 

жалпы көрсеткіштері құндық бағалау арқылы есептелінеді өндіріс көлемінің 

негізгі көрсеткіштері болып тауарлы жəне жалпы өнім табылады. 

 Жалпы өнім - барлық өндірілген өнімдердің құны: аяқталмаған өндіріс 

қызметен түскен құн.  

 Тауарлы өнім - жалпы өнімнен ерекшелігі аяқталмаған өндірістіішкі 

шаруашылық айналымдағы өндірісті қоспағанда тек қана сатуға арналған 

дайын өнімдер құны кіреді. 

 Өнімді сату көлемі – сатылған өнімдердің түсімі бойынша анықталады. 

Ол салыстырмалы, жоспарлы жəне қазіргі кездегі бағалар мен өлшенуі 

мүмкін.Өндірістік жоспардың орындалуын бағалау үшін өнімді өндіру жəне 

сату көлемдерінің натуралды көрсеткіштері де маңызды (дана, метр, тонна жəне 

т.б). Оларды өнімдердің жеке түрлерін жəне біртектес өнім топтарын талдауда 

пайдаланады. Шартты-натуралды көрсеткіштері өнім өндірісінің көлемін 

жалпы сипаттау үшін қолданылады. Мысалы, жөндеу саны консерві зауытында 

мындаған шартты банкілер саны. Талдауды өнім өндіру жəне сату көлемдерінің 

динамикасын зерттеуден жəне өсу қарқынын базистік жəне тізбекті қарқынын 

есептеуден басталады. 

 

 

Кесте 3 - Өнім өндіру жəне сату көлемінің динамикасы 

 

№ Өнім өндірісінің 

көлемі,мың 

тенге 

Өсу қарқыны Өнімді сату 

көлемі, мың 

тенге 

Өсу қарқыны 

Базистік Тізбект Базистік Тізбект 

1 90 000 100 100 89 500 100 100 

2 92 400 102,7 102,7 92 400 103,2 103,2 

3 95 800 106,4 103,6 94 300 105,3 102 

4 94 100 104,5 98 93 500 104,4 99 

5 100 800 112 107,1 96 600 107,4 103,3 

 

 Кестеде көрсетілгендей 5 жыл ішінде өнім өндірісі 12, ал сату көлемі 7,9 

өскенін байқаймыз.   
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 8.2 Өнімді өндіру мен сату жоспарының орындалуы мен 

динамикасын талдау 
 

  Өнеркəсіптік өнімді өндіру жəне сату көлемі натуралды, шартты-

натуралды, еңбек жəне құндық өлшеуіштерде көрсетіледі. 

-  Өнім өндірісі көлемініңқорытынды көрсеткіштерін құндық баға көмегімен 

алады, сол үшін салыстырмалы жəне ағымды баға қолданылады.Өнім сату 

көлемі сатып алушыға өнімді жүктеу бойынша немесе төлемі (түсімі)бойынша 

анықталады. Нарықтық экономика жағдайында бұл көрсеткіш маңызды орын 

алады. Өнімді сату өндіріс пен тұтыну арасындағы байланыстырушы звено 

болып саналады. Өнімнің қалай сатылуына, оған нарықта қандай сұранысына 

оның өндіріс көлемі байланысты. 

- Өндіріс бағдарламасын орындалуын бағалау үшін маңызды мағынаны өнім 

өндіру мен сату көлемінің натуралды көрсеткіштері алады (дана,метр, тонна 

жəне т.б) оларды өнімнің бір түрлі топтары бойынша өнім өндіру жəне сату 

көлемін талдауда қолданылады. 

- Шартты-натуралды көрсеткіштер, құндық сияқты, өнім өндірісінің көлемін 

қорытынды сипаттау үшін қолданылады. 

- Нормативтік еңбек шығындары шығарылған өнім көлемін қортынды бағалау 

үшін мына жағдайларда қолданылады, егер көп өнім өндірісі жағдайында 

жалпы көлемді натуралды немесе натуралды-шартты өлшеуіштерде көрсету 

мүмкіндігі болмаса. 

 Талдау өнімді өндіру мен сату динамикасын, өсудің базистік жəне 

тізбектік темпін есептеуді зерттеуден басталады. 

 Өнімді өндіру мен сатудың орташа жылдық темпінің өсуін орташа 

геометриялық өлшемдер бойынша есептеуге болады. 

 Өнімді өндіру жəне жүктеуді оперативтік талдау ай басында өсетін 

жиынымен күндік сапасы, көлемі жəне ассортименті бойынша өнім шығару 

жəне жүктеу туралы жоспарлы жəне нақты мəліметтер көрсетілген есептеу 

негізінде жүргізіледі, сонымен қатар жоспардан ауытқу есептеледі. 

 Өнімді сатуды талдау өнімді əкелу бойынша келісімдік 

міндеттермелердіорындауды талдаумен тығыз байланысты кəсіпорын үшін 

келісім бойынша жоспардың орындалмауы түсімнің, кірістің азаюына, 

штрафтөлеуге əкеледі.  

 Сонымен қатар, кəсіпорындардың бəсеке жағдайында өнімді өткізу 

нарығы жоғалуы мүмкін, ол өзімен өндірістің төмендеуіне əкеледі. 

 Мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауарларды əкелуге контрактілерді 

орындау кəсіпорынға өте маңызды. Ол кəсіпорынға өнімнің өтуіне, уақытында 

төмендеуіне, несие салық бойынша жеңілдіктерге жəне т.б гарантия береді. 

 Талдау барысында кəсіпорын бойынша жалпы жиынның өсуімен ай 

ішіндегі əкелу жоспарының орындалмауының себебі анықталады жəне 

келісімдік міндеттемелердің орындалуы туралы түзету шаралары өңделеді. 

 Өнімді əкелмеу кəсіпорын əрекетіне теріс əсер етеді. Сатуды талдауда 

мемлекеттік тапсырыс, кооперативтік əкелу жəне өнімнің экспорты бойынша 

міндеттемелердің орындалуына көңіл аудару керек. 
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8.3 Өнім ассортименті мен құрылымын талдау 
 Шаруашылық əрекет нəтижесіне өнімді өндіру жəне сату ассортименті 

мен құрылым үлкен əсер етеді. Нарық конъюктурасының өзгеруімен өнім 

ассортиментін уақытында жаңарту кəсіпорын кəсіпорын кəсіби белсенділігінің 

жəне оның бəсеке қабілеттілігінің маңызды индикаторы болып саналады. 

 Талдау мақсаты – нарық қажеттілігмен кəсіпорын мүмкіншілігін ескере 

отырып болашақ кезеңге өнім ассортименті мен құрылымын өзгерту бойынша 

нұсқауларды өңдеу. 

 Кəсіпорын өнім шығару ассортименті мен құрылымын қалыптастыруда, 

бір жағынан берілген өнім түріне сұранысты басқа ресурстарды неғұрлым 

тиімді қолдануды ескеру керек. Өнім ассортиментін қалыптастыру жүйесі 

келесі негізгі  кезеңдерді қарастырады: 

1. Сатып алушылардың ағымдағы жəне перспективті қажеттіліктерді анықтау; 

2. Шығарылатын несие жоспарланатын өнімнің бəсеке қабілеттілік деңгейін  

бағалау; 

3. Бұйымның өмір циклын зерттеу жəне жаңа неғұрлым жетілдірілілген өнім 

түрлерін еңгізу бойынша шараларды уақытында қабылдау жəне өндірістік 

бағдарламадан моральды ескірген жəне экономикалық тиімді емес 

бұйымдарды алып тастау. 

 Экономикалық тиімділікті бағалау жəне өні ассортиментінде өзгерістін 

тəуекел деңгейін бағалау. Өнімнің ассортиментіне жалпы мінездемені біратты 

коэффицент береді, ол былайша анықталады: 

Кас = Өнімнің көлемі/базалық  өндірісінің көлемі. 

Бұның негізінде есеп беру кезеңінде жалпы өнімнің əр түрі бойынша 

фактілі өндірісі есепке алынады, бірақ жоспарлыдан кем емес болуы керек. Осы 

коэффицентті 4-кесте бойынша есептейік. 

Кас   = 25200+33264+19200+14400/96000=0,96 

 Оның көлемі бойынша  кəсіпорынның ассортиментті саясатында 

көптеген өзгерістер байқалды: С жəне Д өнімдерінің өндірісі көтеріліп, ал А 

жəне В өнімдерінің өндірісінің көлемі, керісінше, қысқартылды. Сонымен 

қатар, өнім ассортиментінің жаңару коэффициенті пайдаланылады, ол жаңа 

шығарылған өнімдердің көлемін жалпы өнім санына бөлу арқылы анықталады.  

Кəсіпорынның құрылымдық негізін сипаттау үшін құрылымдық 

коэффициенті пайдаланылады. 

Кесте 4 – Өнім ассортименті бойынша жоспардың орындалуы 

Өнім 

түрі  

Өндірістің көлемі мен өнімнің 

бағасы негізінде, мың/теңге 

Өзгері

с % 

Өндірістің құрылымы % 

t t t t 

А 

В 

С 

Д 

28800 

33600 

19200 

14400 

25200 

33264 

22176 

20160 

87,5 

99,0 

115,5 

140,0 

35,95 

34,95 

17,12 

11,98 

30,66 

33,72 

19,27 

16,35 

Барлы

ғы  

96000 100800 105,0 100 100 
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 Кəсіпорында құрылымдық негізінің  активтілігінің деңгейі жоғары болса, 

онда аталған коэфициенттің деңгейі жоғары болады. Бұл кəсіпорын əкімшілігі 

нарықтық конъюнктурасының өзгерісіне ауқымды жəне тез қадағалайтынын 

көрсетеді. Өнімнің ассортименінің өзгерісінің салдарына ішкі жəне сыртқы 

себептер кіреді. Сыртқы себептерге  жалпы нарық конъюнктурасы, оның ішінде  

кейбір өнімдерге сұраныстың өзгеруі жəне т.б. Ал ішкі шешімдерге ұйымның 

ұйымдастырушылық өндірісінде жеткіліксіздікер жатады, сонымен қатар 

авариялар, энергияның жеткіліксіздігі, өндірістік мəдениеттің төмендігі жəне 

т.б. 

Кейбір өнімдердің түрлері бойынша оның көлемдерін жоғарылауы, ал 

кейбіреулердің көлемдерінің төмендеуінен жалпы оның құрылымының 

өзгерісіне əкелуі мүмкін, яғни олар белгілі бір қатынаста болуы шарт. 

Жалпы алғанда өндірістің құрылымының өзгеруі барлық экономикалық 

көрсеткіштерге əсерін тигізеді:баға, өнімнің өзіндік құны, табыс, 

рентабельділік.егер де қымбаттау өнімнің массалық үлесі жоғарыласа, онда 

оның бағалық құны өзгереді, жəне керісінше. 

Жоғары аталған көрсеткіштерге өндірістік құрылымның өзгерісінің 

əсерін бағалық қою əдісі  арқылы анықтауға болады (5-кесте). 

 

Кесте 5 - Өндірілген өнімнің құрылымын талдау 

 
Өнім 

түрі 

Көтер

ме 

сауда 

бағас

ы  

Өнімнің көлемі Өнімнің 

құрылымы, %  

Базалық кезеңдегі өнімнің 

бағасы, мың тенге 

Құрылымдық 

өзгеріс 

есебінен 

тауарлық 

өнімнің 

өзгеруі, мың 

тенге 

жоспар факт жоспа

р 

Факт жоспар жоспар

лық 

құрылы

мдағы 

факт 

факт 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

А 

В 

С 

Д 

5000 

6000 

7000 

7500 

5760 

5600 

2743 

1920 

5040 

5544 

3168 

2688 

35,95 

34,95 

17,12 

11,98 

30,66 

33,72 

19,27 

16,35 

28800 

33600 

19200 

14400 

29550 

34475 

19700 

14775 

25200 

33264 

22176 

20160 

-4350 

-1211 

+2476 

+5385 

Барлығ

ы  

 16023 16440 100 100 96000 98500 100800 +2300 

 

ВПУСЛ1=Σ(VBΠ*Yдiо*Цiо)=98500 

ВПУСЛ2=Σ(VBΠ*Yдiо*Цiо)=100800 

∆ВП= ВПУСЛ2-ВПУСЛ1=100800-98500=+2300 

Жетінші баған келесі түрде алынған: 

ВПУСЛ1=Σ(VBΠ*Yдiо*Цiо)=98500 

 Бұндай нəтижені басқада əдіспен алуға болады. Ол пайыздық 

айырмашылықтар əдісі. Бұнда өндірілген өнімдердің индекстерінің 

айырмашылықтары алынады, яғни  бағалық жəне натуралды көрсеткіштерді 

оларды базалық өнімдерге бағасына көбейту арқылы анықталады: 

 ∆ВПстр=(Іст-І)*ВП0=(1,05-1,026025)*96000=+2300 
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Егер өнімдер біртектес болса, онда жалпы өндірілген өнімге 

ассортименттің өзгерісін құрылымдық факторын анықтау үшін абсолютты 

айырмашылқ əдісі қолданылады. Ең алдымен бір өнімге шаққан орташа 

бағаның өзгерісінің деңгейін анықтау қажет. 

 ∆Ц=Σ(Уді1-Удіо)Ціо/100 

 

Кесте 6 – Құрылымдық фактордың есебінен өнімнің орташа бағасының 

өзгеруін есептеу 

 

 Өнім 

түрі 

Бөлшек 

сауда 

бағасы, 

тенге 

Өнімнің құрылымы, %  Орташа бағаның 

өзгерісі, теңге 

жоспар Факт +/-  

А 

В 

С 

Д 

5000 

6000 

7000 

7500 

35,95 

34,95 

17,12 

11,98 

 

30,66 

33,72 

19,27 

16,35 

-5,28 

-1,23 

+2,15 

+4,36 

-264,0 

-73,8 

+150,5 

+327,3 

 

Барлығы  - 100 - - +140,0 

 

Кейін бұл нəтижені жалпы фактілі өндірілген өнімнің көлеміне көбейту 

арқылы, біз өндірілген өнімнің көлемін бағалық түрде өзгеруін анықтай аламыз. 

∆ВПстр= ∆Ц*VВП=140*16400=+2300 

Аталған əдістерді қолдана отырып, жалпы өнім құрылымының  кəсіпорындағы 

басқа да көрсеткіштеріне əсерін анықтауға болады. Оның ішінде, еңбек 

сыйымдылығы, рентабелділік жəне тағы да басқа көрсеткіштер кіреді. Осының 

негізінде бұл көрсеткіштер арқылы жалпы кəсіпорынның ассортименттік жəне 

құрылымдық саясатының  тиімділігін анықтауға болады.  

 

Бақылау сұрақтары  

                                                                                                                                                                                                    

1. Өнімді өндіру жəне өткізуді талдаудың мəні мен міндеттері қандай? 

2. Өнімді өндіру жəне өткізуді талдау үшін пайдаланатын көрсеткіштер. 

3. Өнімді өндіру жəне өткізуді талдау үшін қандай ақпарат көздері 

қолданылады? 

4. Өнімді өндіру жəне өткізуді талдаудың жалпы əдістемесін сипаттаңыз. 

5. Өнімді өндіру жəне өткізу жоспарының  орындалуына қалай талдау 

жүргізіледі? 

6. Кəсіпорынның ассортиментік саясатын бағалау əдістемесі. 

7. Өнім ассортименті мен құрылымын талдаудың мақсаты.  

 

9 тақырып:   Кəсіпорынның еңбек ресурстарын  пайдалануын талдау 
 

9. 1 Кəсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау 
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 Еңбек ресурстары – белгілі бір сала бойынша білімі жəне тəжірибесі бар 

қажетті физикалық қабілеттері бар халықтың бір бөлігі болып табылады.  

Талдаудың негізгі міндеттері: 

1. Кəсіпорынды жəне оның бөлімшелері енбек ресурстарымен,  сондай-ақ 

категория жəне мамандықтары бойынша қамтамасыз етуін зерттеу жəне 

бағалау; 

2. Кадрлар ағымдылық көрсеткіштерін анықтау жəне зерттеу; 

3. Еңбек ресурстарының резервтерін айқындау жəне оларды неғұрлым 

толық жəне тиімді пайдалану. 

 Кəсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі категория жəне 

мамандықтары бойынша жұмысшылардың фактілі санын жоспарлы 

қажеттілікпен салыстыру арқылы анықталады. 

                      

Кесте 7 – Кəсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі 

 

Жұмысшылардың 

категориясы 

жоспар факт қамтылуы, % 

1. Өндірістік 

персоналдың 

орташа тізімдік 

саны 

200 200 100 

2. Соның ішінде: 

Жұмысшылар 

 

160 164 102,5 

А)  30 32 106,6 

 

Б) 90 94 104,4 

В) 40 38 95,0 

3. Қызметкерлер 

жəне техникалық 

жұмысшылар 

40 36 90,0 

 

 Неғұрлым маңызды мамандықтары бойынша кəсіпорындарды 

қамтамасыз етуін талдау ерекше мəн беру қажет. Біліктілігі бойынша еңбек 

ресурстарының сапалық құрамы да зерттеу қажет. 

 Жұмыс күшінің қозғалысын сипаттау үшін келесі көрсеткіштер 

пайдаланады: 

 Жұмысшыларды қабылдау бойынша айналым коэффициенті: 

К қабылдау = жұмысқа қабілетті жұмысшылар саны / орташа  тізімдік 

жұмысшылар санына. 

 Жұмысшылардың жұмыстан шығу б/ша айналым коэффициенті: 

К шығу = жұмыстан шыққан жұмысшылар саны / орташа  тізімдік 

жұмысшылар санына. 
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Кесте 8 - Кəсіпорын еңбек ресурстарының сапалық құрылымы 

 

Жұмысшылар 

тобы 

Өткен жыл Есептік жыл Өткен жыл 

үлес салмағы 

Есептік жыл 

үлес салмағы 

1. 20-ға дейін 15 9 10 5,29 

20-30 ға дейін 15 25 10 5,29 

30-40 

аралығында 

30 34 20 11,7 

40-50 

аралығында 

30 51 20 11,7 

50-60 39 34 26 15,2 

60 жоғары 21 17 14 8,2 

Барлығы: 150 170 100 57,38 

2. Біліміне 

қарай: 

    

Бастапқы 5 - 3,33  

     

Аяқталмаған 

орташа 

30 34 20 20 

Орташа 

мамандан-

дырылған 

105 119 70 70 

Жоғары 10 17 6,66 10 

Барлығы: 150 170 100 100 

3. Еңбек 

стажы 

бойынша: 

    

5 ж-ға дейін 15 20 10 11,76 

5-10 22 22 14,66 12,94 

10-15 30 43 20 25,29 

15-20 45 46 30 27,05 

20 жоғары 38 39 25,33 22,94 

Барлығы: 150 170 100% 100% 

 

  Кадрлардың  ағымдылық коэффициенті: 

 К ағымдылық = өз еркімен + жұмыс тəртібін бұзған үшін жұмыстан 

босатылған жұмысшылар саны / орташа  тізімдік жұмысшылар санына. 

 Кəсіпорын жұмысшыларының тұрақтылық коэффициенті: 

К тұрақтылық = жыл бойы жұмыс істеген жұмысшылар саны / орташа  

тізімдік жұмысшылар санына. 

 

9.2  Жұмыс уақыт қорын пайдалануын талдау 
Еңбек ресурстарын толық пайдалануын зерттелетін уақыт кезеңіндегі бір 

жұмысшының жұмыс істеген сағатына жəне күндерінің саны бойынша 
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бағалауға болады. Осындай талдау жұмысшылардың əрбір  категориясы 

əрбір өндірістік бөлімше жəне кəсіпорын бойынша жүргізіледі. 

 Жұмыс уақыт қоры жұмысшылардың санынан, орташа жыл ішінде бір 

жұмысшымен істелінеген жұмыс күш санына жəне жұмыс күшінің орташа 

ұзақтылығына тəуелді. 

Т = ЖС*К*Ұ 

Жұмыс уақытының қоры: 

1. Жұмыс уақытының номиналды қоры = күнтізбелік күндер – демалыс 

жəне мейрам күні. 

2. Жұмыс уақытының келу қоры =  номиналды қор – жұмысқа келмеу, 

шықпау (демалыс, сырқаттануына байланысты) 

3. Жұмыс уақытының бюджет сағаты = смена ұзақтылығы * жұмыс 

уақытының келу қоры. 

4. Жұмыс уақытының пайдалы қоры = жұмыс уақытының бюджеті – 

мейрам алдындағы қысқартылған күндер. 

 

Кесте 9 - Жұмыс уақыт қорын пайдалануын талдау 
Көрсеткіштер Базистік жыл Есептік жыл Ауытқу, (-,+) 

1. Күнтізбелік 

күндер саны 

365 365 0 

2. Соның ішінде: 

демалыс ж/е мейрам 

101 101 0 

3. Жұмыс 

уақытының 

номиналды қоры 

264 264 0 

4.Жұмысқа келмеу 

 Соның ішінде: 

39 53 14 

- жыл сайынғы 

демалыс 

21 24 3 

-оқу б/ша демалыс 4 4  

-қосымша демалыс 5 8 3 

- ауру б/ша демалыс 9 12 3 

- себепсіз - 1 1 

- өндірістің тұрып 

қалуы 

- 4 4 

5. Жұмыс 

уақытының келу 

қоры. 

225 211 -14 

6. Сменананың 

ұзақтылығы (сағ) 

8 7,8 -0,2 

7. Жұмыс 

уақытының бюджеті 

1800 1645,8 -154,2 

8. Мейрам 

алдындағы 

қысқартылған 

күндер (сағ) 

20 20  

9. Жұмыс 

уақытының пайдалы 

қоры 

1780 1625,8 -154,2 
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 Есептік жылды базистік жылмен салыстырғанда жұмыс уақытының 

пайдалы қоры – 154,2, ол негізінен объективті факторларға байланысты 

болған. 

 

9.3  Еңбек өнімділігін талдау 
 Еңбек өнімділігі дегеніміз – бір жұмысшының белгілі бір уақытта (сағат, 

күн, ай, жылдың соңы, жыл) істелінген мезгілінде өндірілген өнім саны 

немесе өнімді өндіру бірлігіне жұмсалған еңбек шығынымен өлшенеді. 

Еңбек өнімділігі төмендегі формуламен анықталады: 

Е ө = Q / Е. 

мұнда, Еө - еңбек өнімділігі; 

Q - өндірілген өнім көлемі; 

Е - өнімді өндіруге жұмсалған еңбек шығыны. 

 Еңбек өнімділік деңгейін бағалау үшін жалпы, жеке жəне қосымша 

көрсеткіштер пайдаланылады. 

 Жалпы көрсеткіштерге – бір жұмысшымен отраша жылдық, орташа 

күндік, орташа сағаттық өнім өндірімі. Сондай-ақ құндық көріністе бір 

жұмысшыға келетін орташа жылдық өнім өндірімі жатады. 

 Жеке көрсеткіштер – белгілі өнімнің бірлік түрін өндіруге кеткен уақыт 

шығындары (өнім сыйымдылығы) немесе бір адам – күн, адам – сағатта 

заттай көріністегі өнімнің белгілі түрін өндіру. 

 Еңбек өнімділігіне қарама -қайшы көрсеткіш – еңбек сыйымдылығы. 

Е с = E / Q. 
 

Кесте 10 - Еңбек өнімділігінің факторлық талдауы 

 

Көрсеткіш Шартты 

белгісі 

Базистік жыл Есептік жыл Ауытқу 

1. Персоналдың 

орташа жылдық 

саны 

Пс 200 200 - 

Соның ішінде 

жұмысшылар: 

Жс 160 164 +4 

2.  Персоналдың 

жалпы 

санындағы 

жұмысшылардың 

үлес салмағы 

Үс 80 82 +2 

3. Бір жұмысш. 

істелінген күндер 

саны 

К 225 215 -10 

4. Бір жұмысш-ң 

1 жыл ішінде 

істелінген сағат 

саны 

С 1750 1612,5 -142,5 
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Кестенің жалғасы  

 

5. Жұмыс 

күшінің 

ұзақтылығы, сағ. 

Сұ 7,8 7,5 -0,3 

6. Өндірілген 

өнім көлемі, мың 

тг 

Q 80000 83600 3600 

7. Бір жұмысш. 

орташа жылдық 

өнімділігі,мың тг 

Өорт.ж 400 480 80 

8. Жұмысшының 

еңбек өнімділігі 

  

 

  

-орташа жылдық, 

мың тг 

Өорт.ж.с 500 509,7 +9,7 

-орташа 

күндік,тг 

Өк.ж.с 2222,2 2370,7 +148,5 

-орташа сағ,тг Өс.ж.с 284,9 316,09 +31,19 

 

Бір жұмысшының орташа жылдық еңбек өнімділігі: 

 Ө орт.ж.с = К*Сұ*Өсағ ж. 

3 факторлы модель: 

1)∆Ө орт.ж.с.к = ^ К *Сұб * Ө сағ. Ж.б = (-10) * 7,8*284,9-22222.2 + 

(-18.376.05 ) + 50293.8 = 9695.6 

 

2) ^ Орт.ж.ұ = кс* ^ Сұ*Ө сағ ж.с.б = 215*0,3*284,9 = - 18,376,05 

3) ^ Орт ж.с.ө = Кс*С0с*Ө орт ж.с.= 215*7,5*(+31,19) = 50293,8. 

 

^ өорт жс = К*С9*Ө сағ ж.с.б = 225*7,8*284,92 = 49999,9. 

Ө орт жс ш1 = Ке*С9б*Ө сағ ж.с.б = 215*7,8*284,9=47777,3. 

Ө орт жсш2 = Ке*С0с*Ө сағ ж.с.б = 215*7,5*284,9=459401,25 

Ө орт шсш3 = Ке*С0с*Ө сағ ж.с.б = 509695,12. 

 

Ө орт жск =  47777,3 - 499999,4 - 22222,2 

Ө орт жсұ =  459401,25 - 47777,3 -18376,02 

(-22222,2,2) + (-18376,05)+50293,8 = 9695,6 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кəсіпорында персоналды пайдалануды  талдаудың мəні мен негізгі 

міндеттері. 

2. Сандық жəне сапалық параметрлер бойынша еңбек ресурстарымен 

қамтамасыз етілуіне қалай талдау жүргізіледі? 
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3. Кəсіпорында еңбек ресурстарының қозғалысын сипаттау үшін 

қолданылатын көрсеткіштер қандай жəне олардың деңгейлері қалай 

анықталады? 

4. Еңбек өнімділігінің жалпы, жеке жəне қосымша көрсеткіштерін жəне 

оларды есептеу  əдістемесін сипаттаңыз. 

5. Еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігін талдаудың əдістемесін 

сипаттаңыз. 

6. Еңбек өнімділігіне əсер ететін факторларды атаңыз? 

 

 

10 тақырып: Негізгі қорларды пайдалануын талдауы 

 

10.1 Өндірістің негізгі қорлары мен кəсіпорынды қамтамасыз ететін 

талдау 
Өнім өндірісінің көлемін арттырудың маңызды факторлардың бірі 

қажетті саны жəне ассортиментімен кəсіпорынды негізгі қорлармен қамтамасыз 

ету жəне оларды неғұрлым толық жəне тиімді пайдалану болып табылады. 

Негізгі қорларды талдаудың міндеттері: 

1. Негізгі қорлармен кəсіпорынды қамтамасыз ету жəне жалпы жеке 

көрсеткіштер бойынша олардың пайдалану деңгейін анықтау. 

2. Олардың өзгеру деңгейінің себептерін анықтау. 

3. Өнім өндірісінің көлеміне жəне басқа да көрсеткіштерге негізгі қорларды 

пайдаланудың əсерін анықтау. 

4. Кəсіпорынның өндірістік қуатын жəне құрал-жабдықтардың 

пайдалануын зерттеу. 

5. Негізгі қорларды пайдаланудың тиімділігін арттырудың резервтерін 

анықтау. 

Талдау негізгі қорлардың көлемін, олардың динамикасын жəне 

құрылымын зерттеуден басталады. Негізгі өндірістік қорлардың техникалық 

жағдайы жəне қозғалысын талдауы зор мағынаға ие. Бұл үшін келесі 

көрсеткіштерді есептеу керек: 

1. Жаңарту коэффициенті = сатып алынған (түскен) негізгі қорлардың 

құны / жыл соңындағы негізгі қорлардың құны. 

2. Негізгі қорлардың шығу коэффициенті = шығып қалған негізгі 

қорлардың құны / жыл басындағы негізгі қорлардың құны. 

3. Тозу коэффициенті = негізгі қорлардың тозу сомасы / негізгі қорлардың 

бастапқы құны. 

4. Негізгі қорларды жаңарту мерзімі = жыл басындағы негізгі қорлардың 

құны / (түскен) сатып алынған негізгі қорлардың құны. 

5. Өсім коэффициенті = негізгі қорлардың өсім құны (жыл аяғы-жыл басы) 

/ негізгі қорлардың жыл басындағы құны. 

6. Жарамдылық коэффициенті = негізгі қорлардың қалдық құны / негізгі 

қорлардың бастапқы құны; негізгі қорлардың жыл соңындағы құны тозу 

сомасы  немесе 100-тозу сомасы / бастапқы  құны. 
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Моральдік тозу жəне жас мөлшерінің құрамын сипатту үшін қорлар 

пайдалану ұзақтылығы бойынша топталады жəне құрал-жабдықтардың орташа 

жас мөлшері есептеледі. Жеке бір машина, құрал-жабдықтар жəне т.б. 

Кəсіпорынды қамтамасыз ету фактілі бар негізгі қорлар жəне жоспарлық 

қажеттілігімен салыстыру арқылы анықталады. Негізгі қорлармен кəсіпорынды 

қамтамасыз ету деңгейін сипаттайтын жалпы көрсеткіштер болып, қормен 

қаруландыру жəне еңбекті техникалық қаруландыру болып табылады. 

 

10.2  Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың интенсивтілігін жəне 
тиімділігін талдау 

 Негізгі қорларды пайдалануының интенсивтілігін жəне тиімділігін 

жалпы сипаттау үшін келесі көрсеткіштер қарастырылады: 

1. Қор рентабельділігі = негізгі қызметтен түскен пайда / негізгі 

қорлардың орташа жылдық құны. 

2. Негізгі өндірістік қорлардың қор қайтарымы = өндірістік өнім 

көлемінің құны / негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық құны. 

3. Негізгі өндірістік қорлардың белсенді бөлігінің қор қайтарымы = 

өндірістік өнім көлемінің құны / негізгі қорлардың белсенді бөлігінің орташа 

жылдық құны. 

4. Қор сыйымдылығы = негізгі өндірістік қорлардың орташа жылдық 

құны / есепті жылдағы өндірістік өнім көлемінің құны. 

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің неғұрлым жалпы көрсеткіші қор 

рентабельділігі болып табылады. Оның деңгейі тек қана қор қайтарымынан 

ғана емес, сонымен қатар кəсіпорынның рентабельділігімен де байланысты. Бұл 

көрсеткіштің байланысы формула түрінде ұсынылған. Негізгі өндірістік 

қорлардың рентабельділігі = қор қайтарымы *өнім өндірісі. 

 

10.3 Кəсіпорынның өндірістік қуатын пайдалануын талдау 
 Кəсіпорынның өндірістік қуатының қоры – көзделген деңгейдегі 

техникамен жəне өндірісті ұйымдастыру барысында максималды мүмкін өнім 

өндіру. 

 Өндірістік қуатты пайдалану дəрежесі: 

 К қуат пайдалану = өнім өндірісінің фактілі (жоспарлы) көлемі / 

кəсіпорынның орташа жылдық қуаттылығы. 

 Құрал-жабдықтардың жұмысын талдау кезінде олардың санын, жұмысын, 

жұмыс уақытын жəне қуаттылығын пайдалануын сипаттайтын көрсеткіштер 

жүйесі қолданылады: 

1. Қолда бар жабдықтар (орнатылған жəне орнатылмаған). 

2. Өндірісте нақты қолданылатын жабдықтар. 

3. Орнатылған – пайдаланушыға тапсырылған. 

4. Жөндеуді жəне модернизациялаудың жабдықтары. 

5. Резервтен.  

Көрсетілген бірінші үш топтың мөлшері бойынша бірдей болса, онда 

неғұрлым көп тиімділігіне жетеді. Өндіріске қолда бар жабдықтарды еңгізу 

дəрежесі келесі көрсеткіштермен сипатталады. 
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Қолда бар жабдықтардың қолдану коэффициенті. 

К қолда бар = істеп тұрған жабдықтың саны / қолда бар жабдықтардың 

саны. 

Орнатылған жабдықтарды қолдану коэффициенті. 

К орнатылған = істеп тұрған жабдықтың саны / орнатылған жабдықтың 

саны.  

Жабдықтың экстенсивті жұмыс дəрежесін сипаттау үшін оның жұмыс 

уақытының балансы зерттеледі. Жабдықтың уақыт қорының түрлері: 

1. Уақыттың күнтізбелік қоры. Жабдықтың максималды мүмкін жұмыс 

уақыты (есепті кезіндегі күнтізбелік күндер санын 24 сағатқа жəне орнатылған 

жабдықтың санына көбейту). 

2. Уақыттың режимді қоры – орнатылған жабдықтың бірліктер санын 

есепті кезеңдегі жұмыс күні санына жəне ауысымдық коэффиенттің ескере 

отырып күнделікті жұмыс сағат санына көбейту арқылы есептеледі. 

3. Жоспарлы қор – жоспар бойынша жабдықтың жұмыс істеу уақыты. 

Режимді уақыттан айырмашылығы – жабдықтың жоспарлы жөндеуді жəне 

модернизациялау ескеріледі. 

4. Жабдықтың іске асыруын уақыттың нақты фактілі қоры. 

Жабдықтың жұмыс уақытын сипаттау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады: 

1. Күнтізбелік уақыттың қорды пайдалану коэффициенті.  

К күнтізбелік қор = Т факт / Т күнтізбелік 

2. Уақыттың режимді қорды пайдалану коэффициенті. 

К режимді қоры = Т факт / Т режимді. 

3. Уақыттың жоспарлы қорды пайдалану коэффициенті. 

К жоспарлы қор = Т факт / Т жоспарлы. 

4. Күнтізбелік қордағы жабдықтың іске қосылмаған күндеріне салмақты 

үлесі. 

Іске қосылған салмақты үлес = іске қосылмаған жабдықтар / Т 

күнтізбелік. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Негізгі қорларды пайдалануын талдаудың міндеттері жəне ақпарат 

деректері қандай? 

2. Негізгі қорлардың қозғалысын сипаттайтын көрсеткіштер. 

3. Негізгі қорлардың техникалық жағдайын сипаттайтын көрсеткіштер. 

4. Кəсіпорынның негізгі қорлармен қамтамасыз етілу деңгейі қалай 

анықталады? 

5. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың интенсивтілігін жəне 

тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер қандай? 

6. Кəсіпорынның өндірістік қуатын пайдалануын көрсететін көрсеткіштер. 

7. Технологиялық құрал-жабдықтың  қорқайтарымы қандай факторларға 

тəуелді жəне олардың есептеу əдістемесі. 
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11 тақырып:  Кəсіпорынның материалдық ресурстарын 

пайдалануын талдау 
                                           

 11.1 Материалдық ресурстарды пайдалануын талдаудың міндеттері мен 

ақпараттық қамсыздандырылуы 

  Өнім өндіру, оның өзіндік құнын төмендету, табысты өсіру, 

рентабельділік бойынша жоспарларды орындаудың қажетті шарты болып 

кəсіпорынды қажет ассортименті бар жəне сапалы шикізаттар мен 

материалдармен толық жəне уақтылы қамтамасыз ету жəне оларды үнемді 

қолдану. 

Кəсіпорынның материалдық ресурстарда қажеттілігінің өсуі экстенсивтік 

(материалдар мен энергияның үлкен көлемін сатып алу немесе жасап шығару 

арқылы) немесе интенсивтік жолмен (өнім өндіру процесінде бар қорларды 

неғұрлым үнемді пайдалану арқылы) қанағаттануы мүмкін. 

Бірінші жол өнім бірлігіне материалдық шығындардың өсуіне əкеледі, 

сонда да оның өзіндік құны өндіріс көлемінің өсуі мен тұрақты шығындар 

үлесінің азаюы есебінен кемуі мүмкін. Екінші жол материалдық шығындардың 

қысқаруын жəне өнім бірлігіне деген өзіндік құнының азаюын қамтамасыз 

етеді. Шикізат, материалдар мен энергияны үнемді қолдану оның өндірісінің 

көбеюіне теңестіріледі. 

Материалдық ресурстарды пайдалану мен қамтамасыз етілуін талдау 

міндеттері: 

а) материалдық-техникалық қамсыздандыру жоспарларының, олардың 

жүзеге асырылу деңгейінің жəне өнім өндірісінің көлеміне əсерінің, оның 

өзіндік құны жəне тағы да басқа көрсеткіштердің нақтылығын бағалау; 

ə)  материалдық ресурстарды қолдану тиімділігінің деңгейін бағалау; 

б) материалдық ресурстарды үнемдеудің ішкі өндірістік резервтерін 

анықтау жəне оларды қолдану бойынша нақты шараларды қарастыру. 

Материалдық ресурстарды талдаудың ақпарат көздері болып материалдық-

техникалық қамсыздандыру жоспары, тапсырыс, шикізаттар мен 

материалдарды жеткізу келісім-шарттары, материалдық ресурстардың бар 

болуы мен қолданылуы жəне өндірістік шығындар туралы статистикалық есеп 

беру нысандары, материалдық-техникалық қамсыздандыру бөлімінің 

оперативті мəліметтері, кіріс  туралы аналитикалық бухгалтерлік есеп 

мəліметтері, материалдық ресурстар шығындары мен қалдықтары жəне т.б. 

табылады.  

 

 11.2  Кəсіпорынды материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуі 
  Кəсіпорынның материалдар, шикізаттармен қамтылу деңгейі  сатып 

алынған шикізаттардың фактілі санын жоспармен салыстыру арқылы 

анықталады. Сонымен қатар, олардың жеткізу келісім-шарттарымен 

қамтамассыз етілуін жəне нақты орындалуын тексеру. 

Кестеде көрсетілгендей, А материалындағы қажеттілік жоспарына сəйкес 

жеткізу келісім-шарттармен жəне ішкі жабылу толық қамсызданбаған. 
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Кесте 11- Материалдық ресурстардағы қажеттілікті жеткізу 

келісімшарттарымен жəне фактілі орындалумен қамтамассыз ету 
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Ішкі Сыртқы 

А 

жəне 

т.б 

4700 50 4650 4420 95,0 4190 94,8 

 

 Ол А материалындағы қажеттілік 90% ғана қанағаттандырылғанын 

көрсетеді. Осымен бірге, мердігерлерден қабылданған материалдардың сапасы 

тексеріледі, онда стандартқа сəйкестілігі, техникалық жағдайға жəне келісім 

шарттарына жəне егер ақаулар байқалса мердігерлерге арыз беріледі. 

Кəсіпорынға мемлекеттік тапсырысы бойынша материалдарды жеткізуге, жəне 

кооперленген жеткізулерге ерекше көңіл бөлінеді. 

 Материалдарды жеткізу жоспарының орындалу мерзіміне үлкен мəн 

беріледі. Жеткізу мерзімнің бұзылуы  өндіріс жəне өнімді сату жоспарының 

орындалмауына əкеледі. Ырғақтылықты бағалау үшін тұрақтылық 

коэффициенті, вариация коэффициенті қолданылады. 

 Қоймадағы материалдар мен шикізаттарға ерекше көңіл бөлінеді. 

Қорлардың ағымды, маусымды жəне сақтандыру түрлерін ажыратады. Ағымды 

қорлардың шамасы жеткізу интервалына (күндерде) жəне і-материалдың  

орташа тəуіліктік шығындарына байланысты. 

 

Кағым=Инт*Штəу 

 

 Талдау үрдісінде шикізаттармен материалдардың маңызды түрлерінің 

фактілі деңгейін нормативпен сəйкестілігіне тексереді.Осы мақсатпен 

материалдың нақты жəне орташа тəуіліктік шығындарға негізделіп, 

материалдың фактілі деңгейімен нормативпен салыстырылады. 

 

Кесте 12 - Материалдық ресурстар қорларының жағдайын талдау 

 

Материал Орташа 

тəуіліктік 

шығын,т 

Фактілі қорлар Қорлар 

нормасы, 

күндер 

Нормадан 

қорлардың ауытқуы 

т күндер   

А 20 200 10 15 -5 -100 
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 Қорларды басқару- бұл өте маңызды жəне жауапты жұмыстың бөлігі. 

Қорлар тиімділігіне кəсіпорын қызметінің барлық соңғы нəтижелері тəуелді. 

Қорларды оптималды басқару капитал қайтарымын жеделдету жəне оның 

тиімділігін жоғарлатуға, ағымдағы шығыстардыңжəне оларды сақтаудың 

ағымдағы шығыстарын төмендетуге мүмкіндік береді, ағымдағы шаруашылық 

айналымнан капитал бөлігін босатып, оны басқа активтерге ре инвестициялау. 

 Қорларды басқару шеберлігі келесіден тұрады: 

–  қорлардың құрылымы мен жалпы өлшемін тиімдендіру; 

– оларға қызмет көрсету шығындарын минималдау; 

– олардың қозғалысын тиімді бақылауын қамтамассыз ету. 

 Ағымдағы қорларды оптимизациялау үшін шетелдерде бірқатар үлгілер 

қолданады, олардың ішінде «Экономикаға негізделген тапсырыс үлгісі» кең 

ауқымды алды. 

 Осы үлгінің механизмі жиынтық сатып алу жəне қорларды кəсіпорында 

сақтандыру шығыстарын төмендетуге бағытталған. 

 Осы шығыстар екі топқа ажыратылады: 

А)тауарларды жеткізу, соның ішінде тасымалдау жəне қабылдау 

Б) тауарларды қоймада сақтау бойынша.  

 

 11.3  Материалдық ресурстарды пайдалануды талдау 
 Материалдық ресурстардың пайдалану тиімділігінің мінездемесі үшін 

жалпы жəне жеке көрсеткіштер жүйесі қолданылады. 

 Жалпы көрсеткіштерге келесілер жатады: 

− 1 тенгеге жұмсалған материалдық шығындардан пайда  

− материал қайтарымы 

− материал сыймдылығы 

− өндіріс көлемі мен материалдық шығындардың өсу қарқынының  

коэффиценті 

− өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардың салмақты үлесі 

− материалдық шығындар коэффиценті 

 Бір теңгеге жұмсалған материалдық шығындардан пайда материалдық 

ресурстардың пайлдалану тиімділігінің ең жалпы көрсеткіші болып табылады. 

 Бұл негізгі қызметтен түскен кіріс соммасын материалдық шығындарға 

бөлу арқылы анықталады. 

 Материал қайтарымы - өндірілген өнім құнын материалдық шығындар 

соммасына бөлу арықылы анықталады. Бұл көрсеткіш тұтынылған 

материалдық ресурстардың əрбір теңгесінен қанша өнім өндірілгенін көрсетеді. 

Өнімнің материалдық сыйымдылығы- бұл материалдық шығындар сомасын 

өндірілген өнім құнына бөлу арқылы анықталады. Бұл жоспар бойынша қанша 

материалдық шығындар керек екендігін немесе фактілі түрде өнім бірлігіне 

қаншама шыққанын көрсетеді. Өндіріс көлемі мен материалдық шығындардың 

өсу қарқынының коэффиценті жалпы өнім индексін материалдық шығындар 

индіксіне бөлу арқылы анықталады. Бұл материалдық қайтарым динамикасына 
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мінездеме береді, сондай ақ оның өсуіне əсер ететін факторларды ашып 

көрсетеді. 

 Өнімнің өзіндік құнындағы материалдық шығындардың салмақты үлесі 

материалдық шығындар сомасын өндірілген өнімнің толық өзіндік құнына бөлу 

арықылы анықталады. Бұл көрсеткіштің динамикасы өнімнің материалдық 

сыймдылығының өзгерісін сипаттайды. 

 Материалдық шығындар коэффициенті фактілі шығарылған өнім 

көлеміне есептелінген материалодық шығындардың фактілі сомасын жоспарлы 

сомасына бөлу арқылы анықталады.Бұл көрсеткіш материалдардың қаншама 

үнемді жұмсалғанын көрсетеді жəне бекітілген нормадан ауытқу бар ма, жоқ па 

екендігін айқындайды. Егер коэффицент бірден көп болса бұл материалдық 

ресурстардың нормадан артық жұмсалғанын көрсетеді жəне керісінше егер 

бірден кем болса онда материалдық ресурстардың үнемді пайдаланғанын 

көрсетеді.  

 Жеке көрсеткіштер материалдық ресурстардың кейбір түрлерінің 

пайдалану тиімділігінің мінездемесі үшін қолданылады. (шикізат 

сыйымдылығы, металл сыйымдылығы, отын сыйымдылығы жəне т.б) 

Салмақты материал сыйымдылығы бөлек бұйымдардың материал 

сыйымдылығының деңгейіне сипаттау үшін анықталады. Ол келесі жолдармен 

есептелінуі мүмкін: 

1) құндық дəрежесінде (бұл барлық тұтынылған матриалдарды көтерме баға 

бойынша есептелген өнім бірлігіне бөлу арқылы анықталады) 

2) натуралды жəне шартты натуралды дəрежесінде ( бұл көлемге немесе 

жұмсалған материалдық ресуртсрадың массасын і-түрдің өндірілген өнім 

көлеміне бөлу арқылы анықталады) 

Талдау кезінде материалдық ресурстардың пайдалану тиімділігінің фактілі 

көрсеткіштер деңгейі жоспарлымен салыстырылады, олардың динамикасын 

талдайды жəне ауытқу себептерін зерттейді 

ME- материал сыйымдылығы 

VBП-өнідірілген өнім көлемі 

YPi-өндірілген өнім құрылымы  

Уді-өнім бірлігіне материалдық шығындар 

ЦМi -материалдық ресуртардың бағасы 

ЦПі - шығарылған өнім бағасы  

 

МЕ= МЗ/ВП=Σ( VBПобщ* Уді* Ypi* ЦМі)/ Σ( VBПобщ* Уді* ЦПі) 
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Сурет 1 - Өнім материалсиымдылығының құрылымдық-логикалық факторлы 

үлгісі 

 

 

Жалпы материал 

сыйымдылығы 

Материал шығындары Шығарылған өнім құны 

Шығарылған өнім 

көлемі 

Өнім құрылымы 

Өнім бірлігіне жұмсалған 

материал шығыны 

Материалдық ресурс 

бағалары 

Шығарылған өнім 

көлемі 

Өнім құрылымы 

Шығарылған өнімнің 

бағасы 

Шикізат пен материал сапасы 

Шикізат нарығы 

Инфляция 

Шикізат рецептурсы 

Көлік тасымалдау 

шығындары 

Шикізат пен материал сапасы 

Өндіріс технологиясы 

Жұмысшылардың 

квалификациясы 

Өндіріс ақаулары 

Қалдықтар 

Тасымалдау 

қашықтылығы 

Көлік түрі Көлік қызметінің 

тарифтері 
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 Өнім бірлігіне шығарылған материалдық ресурстардың көлемі келесі 

жағдайда өзгеруі мүмкін: 

1. Материлдың сапасын өзгеру арқылы.  

2. Бір түрін екіншісіне ауысу арқылы. 

3. Өндірістің техникасы мен технологиясы.  

4. Өндірістің материалды техникалық қамтамассыз етілуін басқару. 

5. Жұмысшылардың квалификациясы. 

6. Шығындардың нормалардың өзгеруі жəне т.б. 

 Материал мен шикізаттар келесіге байланысты болады: 

– олардың сапасына;  

– топішілік құрылымы; 

– шикізат нарықтары; 

– инфляцияға байланысты олардың бағасының көтерілуі жəне т.б. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кəсіпорынды материалдық ресурстармен қамтамасыз ету қалай 

талданады? 

2. Материалдық ресурстарды пайдалану жəне қамтамасыз етуін талдаудың 

міндеттері. 

3. Материалдық ресурстарды пайдалану тиімділігін сипаттайтын 

көрсеткіштерді атаныз. 

4. Материалдық ресурстарды қолдануды талдаудың ақпараттық 

қамсыздандырылуы. 

5. Жеке бір өнім түрлерінің материал сиымдылығы жəне жалпы материал 

сиымдылығы қандай факторлардан тəуелді? 

 

 

12 тақырып: Өнімнің өзіндік құнын талдау 
 

 12.1 Өнімнің өзіндік құнын таладудың мəні, міндеттері жəне 
объектілері 

Өнімнің өзіндік құнын талдау өте маңызды. Оның көмегімен бұл 

көрсеткіштердің өзара тенденциясын айқындауға жоспардың орындалуын 

өсімге əсер ететін факторларды анықтауға резервтеді бекітуге жəне өнімнің 

өзіндік құнын төмендету мүмкіндіктерін пайдалану бойынша шараларды 

əзірлеуге мүмкіндік береді. Өнімнің өзіндік құнын талдаудың объектілері 

болып келесі көрсеткіштер табылады: 

– Жалпы тауарлар өнімінің жəне шығындар элементтері бойынша толық 

өзіндік құн; 

– Өнімнің 1 теңгесіне жұмсалған шығындар; 

– Жеке бұйымдардың өзіндік құны; 

– Шығындардың жеке статьялары немесе баптары. 
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 Кəсіпорында өзіндік құнды жоспарлау  жəне есепке алу шығындарының 

элементтері жəне шығындардың калькуляциялау статьялары бойынша 

жүргізіледі. 

 Шығындар элементтер бойынша: 

- материялдық шығындар (шикізат, энергия, топлива); 

- еңбекақы шығындары; 

- əлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалған аударымдар; 

- негізгі қорлардың амортизациясы; 

- басқа да шығындар. 

 

12. 2. Өнімді өндіруге жұмсалған шығындардың жалпы соммасын 

талдау 
 Өнімнің өзіндік құнын талдау əдетте жалпы өнімнің толық өзіндік құнын 

жəне шығындардың негізгі элементтері бойынша зерттеуден басталады. 

 

Кесте 13 - Өнім өндіруге жұмсалған шығындар 

 

 Сомма мың тг Шығындар құрылымы 

Шығындар 

элементтері 

жоспар факт + - жоспар факт + - 

Материялдық 

шығындар 

28168 31746 3578 36,14 37,71 1,57 

Еңбекақы 20500 21465 965 26,30 25,50 -0,8 

Əлеуметтік 

қажеттіліктерге 

аударым 

6150 290 7,89 7,65 -0,24  

Негізгі 

қорлардың 

амортизациясы 

3150 3500 350 4,04 24,15 20 

11 

Басқа да 

шығындар 

19984 21017 1033 25,63 24,97 -0,66 

Толық өзіндік 

құн Соның 

ішінде 

77952 84168 100%    

Ауыспалы 

шығындар 

54567 59338 70 70,5 0,5  

Тұрақты 

шығындар 

23385 24830 30 29,5 -0,5  

 

Кестеде көрсетілгендей кəсіпорынның фактілі шығындары жоспарлы 

көрсеткіштерден 6216 мың теңгеге немесе 8% -ға жоғарылыған асыра 

шығындардың барлық түрлері бойынша болған əсіресе материялдық 

шығындардан. Ауыспалы жəне тұрақты шығындардың соммасы да өскен. 

Сондай – ақ шығындар құрылымы да өзгерген. Яғни инвестицияға 
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байланысты материялдық шығындардың жəне негізгі кқрсеткіштердің 

амортизациясы өсіп, ал еңбекақы төмендеген. Шығындардың жалпы 

соммасы (Ш жалпы ) төмендегі факторлар есебінен өзгеруі мүмкін: 

Ш жалпы = Σ (VЖӨ жалпы * Үсі*Ві)+А 

1) Кəсіпорын бойынша жалпы өнім өндірудің көлемі (VЖӨ жалпы) 

2) Өнім өндірудің құрылымы (Үсі) 

3) Өнімнің бірлігіне жұмсалатын ауыспалы шығындардың деңгейі (Ві) 

4) Барлық өнім өндірісіне жұмсалатын тұрақты шығындардың соммасы (А) 

    

 12.3   Өндірілген өнімнің бір теңгесіне жұмсалған шығындар 

 Өнімдердің өзіндік құны маңызды жалпы көрсеткіші  болып өнімнің 

бірлігіне келетін шығындар табысы. Ол универсалды көрсеткіш, яғни кез 

келген өндіріс саласына есептелінеді жəне екіншіден өндірістік құнмен пайда 

арасындағы тікелей байланысты көрсетеді. Өнімді өндіруге жəне өткізуге 

кеткен жалпы шығындар  сомасын казіргі кездегі бағада өндірген өнімнің 

құнына қатынасы арқылы бұл көрсеткіш анықталады.  

 

Кесте 14 - Өнім бірлігіне кеткен шығындар динамикасы 

 

Жылдар Талданылған 

кəсіпорын 

Бəсекелес кəсіпорын Орташа сала 

бойынша 

 Көрсеткіш 

деңгейі 

өсу 

қарқыны 

Көрсеткіш 

деңгейі 

өсу 

қарқыны 

Көрсеткіш 

деңгейі 

өсу 

қарқыны 

1 83,4 100 85 100 85,4 100 

2 82,5 89,9 83,4 98,1 84,2 98,6 

3 80 95,9 82 96,5 83,5 97,8 

4 81,2 97,3 81,8 96,2 84 98,4 

5 80,7 96,7 80 94,1 82 96 

 

 Кестеде көрсетілгендей 5 жыл ішінде кəсіпорын өнімдерінің бірлігіне 

кеткен шығындарды төмендету бойынша белгілі жетістіктерге жеткен. 

Талданып отырған кəсіпорынның бұл кезең ішінде көрсеткіш деңгейі 3,3 % - ға 

төмендеген. Орташа сала бойынша 4 %-ға, бəсекелес кəсіпорындар 5,9%-ға. 

Демек, кəсіпорынның өндірілген өнімінің бірлігіне жұмсалған шығындардың 

төмендету деңгейі бойынша салалардың басқа кəсіпорындарынан төмен. 

Талдаудың келесі кезеңі жоспарлардың орындалуын зерттеу жəне бұл 

көрсеткіш деңгейінің өзгеруіне əсер ететін факторларды анықтау. Өнімнің 

бірлігіне жұмсалатын шығындар  өнімді өндіру əне өндірген өнім құнының 

өзгеруіне тікелей байланысты. Шығындардың жалпы сомасына өнімнің өндіріс 

көлемі, оның құрылымы, тұрақты жəне ауыспалы шығындарының өзгерісі əсер 

етеді. Өндірілетін өнімнің құны өнімді шығару көлеміне, оның құрылымына 

жəне оның бағасына тəуелді. Өнім бірлігіне жұмсалатын шығындардың 

факторлы модельі (Ш) келесі түрде көрсетіледі: 

Ш =Ш жалпы /ЖӨ  = Σ (VЖӨ жалпы * Уді * Ві)+А / Σ(VЖӨ жалпы * Уді*Уі) 
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Бақылау сұрақтары 

1. Өнімнің (қызмет көрсету) өзіндік құнын талдаудың мəні мен міндеттері 

қандай? 

2. Өнімнің жəне қызмет көрсетудің  өзіндік құнын талдауды ұйымдастыру 

қандай факторларға байланысты. 

3. Өнімді өндіру  динамикасына байланысты шығындардың тұрақты жəне 

ауыспалы бөлінудің негізгі əдістемесін сипаттаңыз. 

4. Өнімді өндіруге жұмсалған шығындардың жалпы соммасын талдау 

əдістемесін баяндаңыз. 

5. Өндірілген өнімнің бір теңгесіне жұмсалған шығындар көрсеткіші қалай 

есептеледі жəне талдау жүргізіледі? 

 

 

13 тақырып: Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау 
 

13.1  Кəсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың түсінігі мен маңызы 

 Кəсіпорынның қаржылық жағдайы бұл экономикалық категория ретінде 

анықталатын кезеңге шаруаланған субьетінің өзінің əрекетін қаржыландыру 

жəне уақытында өздерінің міндеттемелері бойынша есептесу қабілетін 

көрсетеді.Операциялық, инвистициялық жəне қаржылық əрекеттер процесінде 

капитал айналымының үздіксіз процесі жүреді,құрал мен олардың қалыптасу 

көздерінің құрылымы өзгереді, қаржылық ресурстардың болуымен оларға 

қажеттілік кəсіпорынның қаржылық жағдайы. Қаржылық жағдай тұрақты, 

тұрақты емес жəне кризистік болуы мүмкін.Кəсіпорынның уақытында төлем 

жүргізуі,өзінің əрекетəн қаржыландыру,төлем қабілеттілігін ұстау 

мүмкіншіліктері оның қаржылық тұрақтылығын көрсетеді. Егер ағымды төлем 

қабілеттілік кəсіпорынның қаржылық жағдайының сыртқы көрінісі болса,ол 

қаржылық тұрақтылық оның ішкі көрінісі болып саналады.Ол ұзақ мерзімге 

тұрақты төлем қабілеттілікпен қамтамасыз етеді,оның негізінде активтер мен 

пассивтің, кірістер мен шығыстардың, оң жəне теріс ағымының тепе-теңдігі 

қалыптасады.  

 

 Қаржылық тұрақтылықпен төлем қабілеттіліктің өзара байланысы 

 

 Кəсіпорынның төлем қабілеттілігі. 

 

Қаржылық тұрақтылық. 

   

Активтер мен 

пассивтердің тепе-

теңдігі. 

Кірістер мен шығыстың 

тепе-теңдігі. 

Ақша ағымының тепе-

теңдігі. 
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 Сонымен, кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы бұл жеткілікті тəуекел 

деңгейінде ұзақ мерзімді болашақта оның төлем қабілеттілігімен 

инвестициялық қызығушылығына кепіл беретін, ішкі жəне сыртқы ортада 

өзгеретін активтер мен пассивтердің тепе- теңдігін сақтау, шаруаланған 

субъектінің жұмыс істеу жəне даму қабілеті. Тұрақты қаржылық жағдай меншік 

капиталының жеткілікті болуында, активтің сапалығында, операциялық жəне 

қаржылық тəуекелді ескерумен рентабельдік деңгейінің жеткілікті болуында, 

өтімділіктің жоғары деңгейінде, табыстың тұрақтылығы мен қарыз құралдарын 

тарату мүмкіншілігінде пайда болады. Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз 

ету үшін кəсіпорынның икемді капитал құрылымы болу керек, өзін-өзі 

қаржыландыру үшін жағдай жасау жəне төлем қабілеттілікті сақтау мақсатында 

шығыстан табыстың көп болуымен қамтамасыз ету үшін өндірісті 

ұйымдастыру. 

 

 13.2 Меншік жəне қарыз капиталы қатынасын талдау негізінде 
кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын талдау 
  Кəсіпорынның қаржылық жағдайы, оның тұрақтылығы капитал 

көздерінің оптималды құрамына (меншік жəне қарыз құралының қатынасы) 

жəне кəсіпкерліктің активтерінің оптималды құрамына (біріншіден негізгі жəне 

айналым капиталының қатынасына) байланысты, сонымен қатар 

функционалдық белгілері бойынша кəсіпкерліктің активтері мен пассивтерінің 

тепе-теңдігіне байланысты. 

 Сондықтан ең алдымен кəсіпорын көздерінің құрылымын талдау жəне 

қаржылық тұрақтылықпен қаржылық тəуекел деңгейін бағалау керек. Осы 

мақсатпен келесі көрсеткіштер есептеледі: 

1)  Меншік капиталдық концентрация коэффициенті (қаржылық  

автономия, тəуелсіздік) - нетто баланстық жалпы валютадағы меншік 

капиталының үлес салмағы. 

       Км.к=кəсіпикерліктің меншік капиталы / нетто балансының жалпы 

валютасы. 

Ол құралдардың меншік капиталы арқылы кəсіпорын активінің қандай бөлігі 

қалыптасқанын сипаттайды. 

2) Қарыз капиталының концентрациясы коэффициенті - нетто 

баланстың жалпы валютадағы қарыз құралдарының үлестік салмағы-ол ұзақ 

мерзімді жəне қысқа мерзімді қарыз құралдары арқылы кəсіпорын активтің 

қандай бөлігі қалыптасқанын көрсетеді. 

Кқ.к= қарыз капиталы / нетто балансының нетто валютасы. 

3) Қаржылық тəуекелділік коэффициенті. 

Кқ.т=нетто балансының жалпы валютасы / кəсіпорынның меншік 

капиталы. 

Қаржылық тəуелсіздік коэфициенті кері көрсеткіш.Ол бəр теңге меншік 

капиталына қанша актив сомасы келетінін көрсетеді.Егер оның шамасы бір 

жарымға тең болса,онда активке салынған əрбір бір жарым теңгенің бір теңгесі 

меншік құралы болады. 

  4) Ағымды қарыз коэффициенті. 
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          Ка.к=қысқа мерзімді міндеттемелер / нетто балансының жалпы 

валютасы. 

Қысқа мерзімді қарыз ресурстары арқылы активтің қандай бөлігі 

қалыптасатынын көрсетеді. 

 5) Қаржыландырудың тұрақтылық коэффициенті.  

          Кқ.т=меншік капиталы+ұзақ мерзімді міндеттемелер / нетто 

балансының жалпы валютасы. 

 Тұрақты көздер арқылы баланс активінің қандай бөлігі қалыптасқанын 

сипаттайды. Егер кəсіпорын ұзақ мерзімді несиемен,заеммен қолданбаса,онда 

оның шамасы қаржылық тəуелсіздік коэффициент шамасына сəйкес келеді. 

 Қаржыландырудың ұзақ мерзімді көздерінің құрылымын сипаттау үшін 

келесі көрсеткіштер есептеледі жəне талданады:  

 6) Капиталдаған көздің қаржылық тəуелсіздік коэффициенті. 

         Кк.қ.т=меншік капиталы / меншік капиталы+ұзақ мерзімді 

міндеттемелер. 

 7) Капиталдаған көздердің қаржылық тəуелділік коэффициенті. 

         Кк.қ.т=ұзақ мерзімді міндеттемелер / мешік капитал + ұзақ мерзімді 

міндеттемелер. 

 Бұл көрсеткіш кəсіпорынның сыртқы кредиторларға байланысын 

көрсетеді,сонымен қатар кəсіпорынның қаржылық сенімділік деңгейімен 

банкпен халықтың оған сенімділік корсеткіші. 

 8) Меншік капиталымен қарызды жабу коэфициенті. 

         Кжабу=меншік капиталы / қарыз капиталы 

 9) Қаржылық ливириджді коэфициент жəне қаржылық тəуекел 

коэфициенті. 

         Кқ.л=қарыз капиталы / меншік капиталы. 

 Бұл коэффициент қаржылық тұрақтылықтың негізгі индикаторының бірі 

болып табылады. Неғұрлым оның мағынасы жоғары болса, соғұрлым 

кəсіпорынға салынған капиталдың тəуекелі жоғары. 

 

13. 3. Кəсіпорын қаржылық тұрақтылығының операциялық левериджі 
жəне қорын бағалау 

 Кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығы баланс активінің бөлек түрлерінің 

сəйкестігіне байланысты. Яғни негізгі жəне айнымалы капиталдың,сəйкесінше 

кəсіпорынның тұрақты жəне өзгермелі шығындарына байланысты. Капиталды 

негізгі құралдарға инвистициялау тұрақты шығынның өсуіне жəне өзгермелі 

шығынның азюына əкеледі. Өндіріс көлемі,тұрақты жəне өзгермелі шығындар 

арасындағы өзара байланыс өндірістік ливириджі көрсеткішімен 

көрсетіліді.Оның деңгейіне кəсіпорынның кірісі жəне оның тұрақтылығы 

байланысты. 

 Өндірістік ливириджі деңгейі брутто-кіріс өсімі темпінің шартты 

натуралды бірлікте сатудың нақты көлемі өсімінің темпіне немесе түсім өсім 

темпіне қатынасымен есептеледі. 

 

Кө.л= ∆Τ% / ∆ΡΠ % немесе Кө.л= ∆ табыс% / түсім % 
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 Бұл көрсеткіш сату көлемінің өзгеруіне операциялық түсімнің əсер ету 

деңгейін көрсетеді.Оның жоғары деңгейінде сату көлемінің өсуі жəне түсуі 

түсімнің өзгеруіне əкеледі.Өндіріс ливириджі ең жоғары деңгейде өндірістің 

техникалық қамтамасыз етілуінің жоғары деңгейі бар кəсіпорында 

болады.Техникалық қамтамасыз ету деңгейінің өсуінде тұрақты шығынның 

бөлігінің өндіріс ливириджі деңгейі өседі.Сонымен,өндіріс ливириджі өсуі 

тұрақты шығындарды жабу үшін,қажетті түсімді ала алмау тəуекел деңгейін 

өсіреді.Операциондық тəуекел сұраныстың сату бағасының,қамтамасыз ету 

бағасының өзгеруімен жəне олардың қатынасымен анықталады.Егер инфляция 

жағдайында кəсіпорынның өнім бағасы өнімнің өзіндік құнының өсуіне 

пропорционалды өссе тəуекел азаяды.Операциондық қозғалысты қолданумен 

түсімге сату көлемінің əсерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: 

       

∆  Түсімvрп=То* ∆ VРП %*Кө.л  

 То-алынған табыс 

 VРП-өзгерген өнім көлемі 

 Тұрақты шығындарды жабу үшін əр кəсіпорын қанша өнім өндіріп жəне 

сату керектігін анықтау үшін тұрақты шығынның бағамен бір өнімге өзгермелі 

шығындар айырмасына қатынасымен анықталады. 

 

∆  VРПкр=тұрақты шығындар / баға – бір өнімге кеткен өзгерген шығындар 

 Көп өнімді өндірісте сатудың шығынсыз көлемі натуралды бірлікте емес 

құндық көріністе анықталады. 

 

Ткр=тұрақты шығындар / түсімдегі маржиналдық кіріс бөлігі 

 Сатудың шығынсыз көлемін анықтағаннан кейін қаржылық 

тұрақтылықтың запасы есептеледі. 

ҚТЗ=түсім-түсімнің критикалық суммасы / түсім* 100. 

 Егер түсім аз болса,кəсіпорын меншік капиталымен қарыз капиталын 

сатады жəне банкротқа ұшырайды.Сондықтан əрбір кəсіпорын қаржылық 

тұрақтылық запасын үнемі есептеп рентабельдік деңгейін қадағалап,оның 

деңгейін түсімнен азайтпау керек. 

 

 13.4 Активтер мен пассивтер арасындағы қаржылық тепе-теңдікті 
талдау. Функционалдық белгісі бойынша кəсіпорын қаржылық 

тұрақтылығын талдау 
 Кəсіпорын қаржылық тұрақтылығы баланстың актив жəне пассив 

статьялары арасындағы тепе-теңдікті зерттеу негізінде ашылады. Қаржылық 

тепе-теңдік 2-өзара толықтырылған бағыттармен қарастырылады. 

 Бірінші бағыт (мүліктік) қаржылық тепе теңдікті бағалау кредиторлар 

позициясынан алынады. Кəсіпорынның өздерінің қарыздарын уақытында жабу 

қабілетімен мерзімі бойынша баланс активімен пассивтерін тексеруді 

қарастырады.(баланс өтімділігі) 
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 Екінші бағыт (функционалдық) кəсіпорын басшысының көзқарасынан 

алынады: капитал көздерімен оларды шаруашылық əрекеттің негізгі цикілінде 

қолдануға негізделеді.(операциялық,инвистициялық,қаржылық циклдер) 

 Ақша қаражатының оң жəне теріс ағымының тепе теңдігі қолдану 

мерзімдері жəне циклдері бойынша активпен пассивтің тепе теңдік жағдайы 

мүмкін болады.Сондықтан баланс активі мен пассивінің қаржылық тепе теңдігі 

кəсіпорынның қаржылық тұрақтылығын бағалауына оның өтімділігі мен төлем 

қабілетіне негізделеді. 

 Схема түрінде баланс пассиві мен активінің өзара байланысы келесі түрде 

көрсетіледі:  

Айналымнан тыс активтер(негізгі капитал) Ұзақ мерзімді несие жəне займ 

Айналым активтері Меншік капиталы 

Қысқа мерзімді міндеттеме 

  

 Схемаға сəйкес айналымнан тыс активтерді қаржының негізгі көзі меншік 

капиталы жəне жартылай ұзақ мерзімді несиемен займдар жəне лизинг 

саналады.Айналым активтері меншік капиталы жəне қысқа мерзімді қарыздар 

арқылы қалыптасады.Егер меншік капиталымен қарыз капиталы тепе тең болса 

өтімділік коэфициенті 2 тең болып кəсіпорын меншік капиталы салынғанын 

анықтау үшін айналымнан тыс активтердің жалпы сомасынан ұқақ мерзімді 

банк несиесі займдар жəне лизинг бойынша қарыздар азайтылады. Айналымнан 

тыс активтерді қалыптастырудағы меншік көп бөлігімен қарыз көп бөлігі келесі 

формуламен анықталады: 

 Бм.к=Айналымнан тыс активтер-ұзақ мерзімді несие,займ,лизинг/ 

Айналымнан тыс активтер. 

 Бқ.к=Ұзақ мерзімді несие,займ,лизинг / Айналымнан тыс активтер. 

Айналым активтерін қалыптастырудағы меншік капитал бөлігімен қарыз көп 

бөлігі келесі формуламен анықталады: 

 Бм.к=Меншік айналым капиталы / айналым активтері 

 Бқ.к=Қысқа мерзімді міндеттемелер / айналым активтері. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Кəсіпорынның қаржылық жағдайы дегеніміз жəне қазіргі уақытта оны 

талдаудың маңыздылығының арттыуы немен байланысты. 

2. Кəсіпорынның қаржылық жағдайы талдаудың міндеттерін жəне оны 

қамтамасыз етудің негізгі деректерін атаңыз. 

3. Кəсіпорынның қаржылық жағдайы дегеніміз не жəне қандай 

көрсеткіштер арқылы ол бағаланады? 

4. Меншік жəне қарыз капиталы қатынасын талдау негізінде кəсіпорынның 

қаржылық тұрақтылығын қалай бағаланады? 

5. Қаржылық левериджі деңгейі қалай есептелінеді жəне бағаланады? 

6. Қаржылық левериджі коэффициенті қандай факторлаға тəуелді? 
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 14 тақырып:  Кəсіпорын қызметінің қаржылық нəтижелерін талдау 
 

          14.1  Қаржылық нəтижелерді талдау міндеттері 
  Кəсіпорын əрекетінің қаржылық нəтижесі меншік капиталы таза актитер 

соммасының өсімі мен сипатталады. Оның негізгі көзі болып операциялық , 

инвеститциялық жəне қаржылық əрекеттен табыс, сонымен қатар күтілген 

жағдай нəтижесімен алынатын табыс саналады. Табыс – бұл салынған 

капиталмен кəсіпкерлік əрекеттің тəуекеліне сыйақы ретінде өнім сатудан кейін 

кəсіпорыннан алатын қосылған құн бөлігі. Сандық түрде ол есеп беру 

кезеңіндегі жиынтық кіріспен жиынтық шығыстың айырмасымен анықталады. 

Табыс мөлшері рентабельдік деңгейі кəсіпорынның өндірістік, қамтамассыз 

ету, маркетингтік өткізу, инвеститциялықжəне қаржылық əрекетіне 

байланысты. Сондықтан бұл көрсеткіштер шаруашылықтың баолық жақтарын 

сипаттайды. Кəсіпорын əрекетінің қаржылық нəтижесін талдаудың негізгі 

міндеттері: 

1) Кəсіпорынның потенциалына байланысты барлық ресурстар жəне нарық 

конъюктурасына сəйкес табыс алу мүмкіншіліктерін зерттеу. 

2) Табысты қалыптастыру процессіне жəне оның динамикасының  

өзгеруіне жүйелі түрде бақылау жүргізу. 

3) Қаржылық нəтижеге ішкі жəне сыртқы факторлардың əсерін анықтау 

жəне табыс сапасын  бағалау. 

4) Табыс соммасын өсіру резервтерін табу жəне бизнестің табыстылық 

деңгейін өсіру. 

5) Табыс пен рентабельділік деңгейін өсіру мүмкіншіліктерін қолдану 

бойынша кəсіпорын жұмысын бағалау. 

6) Табыспен жүйелі түрде басқару тиімділігін өсіру бойынша нұсқауларды 

өндеу. 

   Табыстың қаржылық нəтижелерін талдауда ақпараттың негізгі көздері 

болып саналады: өнімді жүктеу наклоднойлары, нəтиже шоттары бойыеша 

(кіріс жəне шығыс) бухгалтерлік есептің талдауы берілгендері қаржылық 

есепберу статистикалық есеп беру, сонымен қатар кəсіпорынның 

сəйкесінше жоспар кестесі.   

                                 

 14.2 Кəсіпорын табысының құрамы мен динамикасын талдау 
  Талдау процессінде табыстың əр түрлі көрсеткіштері қолданылады. Олар 

келесі түрлері бойынша бөлінеді. 

1) Шаруашылық əрекет түрлері бойынша: негізгі қызметтен түскен 

табыс, инвеститциялық қызметтен табыс, қаржылық əрекеттен табыс. 

2) Кіретін элементтер құрамы бойынша: маржиналдық (жалпы) табыс, 

есеппті кезеңнің жалпы қаржылық нəтижесі (брутто табыс), салық 

салынуға дейінгі табыс, таза табыс. 

3) Кəсіпорын əрекетінің сипатына байланысты бөлінеді: дəстүрлі əрекет 

табысы, күтпеген дағдай табысы. 

4) Салық салыну сипаты бойынша бөлінеді: салық салынатын табыс 

жəне салық салынбайтын табыс. 
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5) Инфляциялық факторларды есептеу деңгейі бойынша бөлінеді: 

номиналдық табыс жəне нақты табыс. 

6) Экономикалық мазмұны бойынша бөлінеді: бухгалтерлік табыс, 

экономикалық табыс 

7) Қолдану сипаты бойынша бөлінеді: капиталданған табыс, 

тұтынылатын табыс. 

 Табыстың құрамымен динамикасын талдау да оның мөлшері 

кəсіпорынның есептік саясатына байланысты болады. Бугалтерлік есеп туралы 

заң жəне басқа да нормативтік құжаттар шаруаланған субъектілердің өздеріне 

қаржылық нəтижені қалыптастыруға əсер ете алатын бірнеше есеп əдістерін 

таңдауға құқық береді. Қолданылудағы нормативтік актілер шаруаланған 

субъектінің табысын өтейтін келесі əдістерді ұсынады: 

1. Мүліктерді негізгі құрамдарға немесе айналым активтеріне жатқызудың 

құндық шегінің өзгеруі. Ол өзімен ағымды шығындармен табыс 

соммасының өзгеруіне əкеледі. Оларды əр түрлі əдістер мен шығындарға 

көшірумен байланысты болады. 

2. Негізгі құралдардың активті бөлігі бойынша жеделдетілген амортизация 

актісін қолдану өніммен өзіндік құнын өсіруді жəне табыс соммасының 

азайуына əкеледі. 

3. Материялдық емес активтерді бағалаудың əр түрлі əдістерін қолдану 

жəне оларға амортизация есептеу тəсілдерін қолдану. 

4. Өндірістік қорларды бағалау əдістерін талдау (фифа, лифо орташа 

өлшенген құн жəне идентификациялау əдісі). 

5. Өнімнің өзіндік құнына негізгі құрамдарды жөндеу бойынша 

шығындарды көшіру тəртібінің өзгеруі ( нақты шығындар бойынша 

немесе жөндеу қоры арқылы). 

6. Болашақ кезең шығындарын жабу мерзімінің өзгеруі оладың азайуы 

есептік кезеңде өнімнің өзіндік құнының өсуіне əкеледі. 

7. Өнімді сатудан алынған табысты анықтау əдістерінің өзгеруі (өнімді 

жіктеу кезеңі бойынша немесе оны төлеу кезеңі бойынша). 

8. Негізгі құраларды қайта бағалау əдісінің өзгеруі, ол алғашқы құнды 

индексациялау жолымен немесе алғашқы құнды тікелей есептеу жолымен 

жүргізіледі. 

Сонымен, əкімшілікпен құрастырылған есептік саясаттың қаржылық 

нəтижемен қаржылық жағдайға əсер ететін метадалогиялық əдістермен 

тəсілдерді таңдауға мүмкіндік береді. Талдау процесінде кəсіпорынның 

таңдаған есептік саясатының сəйкестігі қарастырылады. Яғни олардың 

бугалтерлік есепті жүргізу бойынша нормативтерге сəйкес болуы. Салық салу 

ережелеріне сəйкес болуы жəне т.б қарастырылады. 

 

 14.3 Өнім, қызмет жəне жұмысты сатудан қаржылық нəтижені 
талдау 
 Кəсіпорын табысының  негізгі бөлігі өніммен қызыметті сатудан алады. 

Талдау процессінде өнімді сатудан табыс жоспарының орындалуының 

динамикасы зерттеледі жəне оның соммасының өзгеру факторлары 
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анықталады. Жалпы кəсіпорын бойынша өнімді сатудан табыс өзара 

бағынышты бірінші деңгейлі 4 факторға байланысты болады: өнімді сату 

көлемі, оның құрылымы, өзіндік құны, орташа сату бағасының деңгейі. 

1. Өнімді сату көлемі – табыс соммасына оң жəне теріс əсер ете алады. 

Рентабельді өнімнің сату көлемінің өсуі пропорционалды табыстың 

өсуіне əкеледі. Егер өнім нашар жəне шығынды болса онда сату 

көлемінің өсімі табыстың азайуына əкеледі. 

2. Тауарлы өнім құрылымы – табыс соммасына əр түрлі əсер етеді. Сатудың 

жалпы көлемінде рентабельді өнім түрлерінің бөлігі өссе, онда табыс 

соммасы бірге өседі жəне керісінше өседі. 

3. Өнімнің жəне табыстың өзіндік құны кері пропорционалды байланыста 

болады. Яғни өзіндік құнның төмендеуі сəйкесінше табыс соммасының 

өсуіне əкеледі жəне керісінше. 

4. Орташа сату бағасының деңгейінің өзгеруі жəне табыс шамасы тікелей 

пропорционалды байланыста болады. Яғни баға деңгейінің өсуі табыс 

соммасының өсуінеəкеледі жəне керісінше. 

 

           14. 4 Өзге қаржылық кірістер мен шығыстарды талдау.                                           
 Табыстың мөлшері өнім сатумен байланысты емес, əрекеттің қаржылық 

нəтижесіне байланысты болады. Оған инвеститциялық жəне қаржылық 

əрекеттің кірістері сонымен қатар өзге операциялық кірістер мен шығыстар 

жатады. Инвеститциялық кірістерге облигация, депозит, мемлекеттік бағалы 

қағаздар бойынша алынатын проценттер басқа ұйымдарға қатысуы кірістер 

негізгі құралдарды сатудан кірістер жəне т.б қаржылық шығыстарға облигация 

мен акция бойынша проценттерді төлеу ұйымдарға ақша қаражаттарын 

қолдануға беру несие, займ жəне т.б жатады. Операциялық кірістер мен 

шығыстар бұл қайтарымсыз алынған активтер есеп беру жолында анықталған 

өткен жылдың табысы(шығын) шетел валютасындағы операциялар бойынша 

курстық айырма, алынған немесе төленген пения, санкция, штрафтар, 

қайтарымсыз дебиторлық қарыздарды жабудан шығындар, материалдық 

құндылықтардан бағасын төмендетуден жəне жетіспеуінен шығындар жəне т.б. 

Талдау процессінде əр бір нақты жағдай бойынша алынған кірістер мен 

шығыстардың соммасының өзгеру факторлары жəне жоспардың орындалуы, 

құрамы, динамикасызерттеледі. Бағалы қағаздардың негізгі түрлері болып 

акция мемлекеттік жəне жергілікті заямдардың ішкі облигациялары, 

шаруаланған субъектінің облигациялары, депозиттік сертификат, қазыналық 

банктік жəне номиналдық вексельдер жəне т.б. Талдау процессінде кірістің 

динамикасы мен құрылымы зерттеледі.Оның шамасының өзгеруіне фактордың 

қалай əсер ететін анықталады. Акциядан табыс (П) мынау арқылы өзгеруі 

мүмкін 

 1) Кəсіпорын портьфеліндегі бар акцияның саны (К) 

2) Бір акцияның орташа құны (Р) 

3)Дивиденттік кірістің деңгейі (Кд) – алынған дивиденттер 

соммаларының берілген активтер түрлеріндегі инвеститцияланған қаражат 

соммасына қатынасы. Акциядан табыс былай анықталады. П=К*Р*Кд 
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Облигациялар бойынша алынған пайыздар соммасы облигация 

санынабайланысты болады. Яғни бір облигацияның орташа құны жəне 

проценттік ставканың орташа деңгейі. ( Алынған проценттің соммасының 

берілген активтер түріндегі орташа жылдық соммасына қатынасы) 

Депозиттер бойынша проценттік кіріс депозиттік салымдар соммасына 

жəне депозиттік проценттің орташа деңгейіне байланысты болады. Депозит 

бойынша алынған проценттер соммасының депозиттік салымдар соммасына 

қатынасы. 

Негізгі құралдар мен материалдық құндылықтарды сатудан кіріс шамасы 

сатылған мүліктердің санына, оның баланстық құнына жəне сату бағасына 

байланысты болады. Онда тек қаржылық нəтиже ғана емес сонымен қатар, 

капитал қайтымдылығының эфектісі анықталады. 

Айыппұл төленген шығындар өзге кəсіпорындар мен ұйымдар мен жəне 

мекемелер мен келісімшарттың бұзылу нəтижесінде пайда болады. Талдауда 

міндеттің орындалмау себептері анықталады, бұзушылықтарды болдырмау 

шаралары қарастырылады. Қайтарылмайтын дебиторлық қарыздарды 

шығындарға жазудан болатын шығындар, бұл жағдай есеппен бақылау дұрыс 

ұйымдаспаған кəсіпорында немесе кəсіпорынның банкроттау жағдайында 

пайда болады. 

 

 14.5 Кəсіпорынның рентабельдік көрсеткіштерін талдау. 
 Рентабельділік көрсеткіштері кəсіпорынның жұмыс тиімділігін жалпы 

сипаттайды. Ол қызметтің түрлі бағыттардың табыстылығы, шығындарды 

жабуы ( өндірістік, коммерциялық, инвестициялық ) жəне тағы басқа. Олар 

шаруашылықтың қорытынды нəтижелерін көрсететін табыстан гөрі толғырақ 

көрсетеді. Өйткені олардың көлемі тиімділіктің қолма – қолмен немесе 

қолданылған ресурстардың қатынасымен көрсетіледі. Оларды кəсіпорын 

қызметін бағалау үшін қолданылады. 

     Рентабельділік көрсеткіштерін бірнеше топтарға жіктеуге болады: 

1. Инвестициялық проектілердің жəне өндіріс шығындарының     

қайтарылымын сипаттайтын көрсеткіштер. 

2. Сатудың табыстылығын сипаттайтын көрсеткіштер. 

3. Капиталдың табысы мен оның құрамаларының табыстылығын 

сипаттайтын көрсеткіштер. 

 Барлық көрсеткіштер баланстық табысы мен негізінде көрсетілуі мүмкін, 

сонымен қатар таза табыс пен өнімді сату табысынан құрылуы мүмкін.  

     Өндірістік қызметінің рентабельділігі: 

R3 =    Өткізуден түскен пайда / шығындар, немесе R3 = Негізгі қызметтен 

түскен табыс / шығындар. 

 Сату рентабелділігі ( айналым ) – коммерциялық жəне өндірістік 

қызметінің тиімділігін көрсетеді, яғни сатылған тауардың 1 теңгеден кəсіпорын 

қандай түсім алатының көрсетеді. 

Rайналым = Өткізуден түскен пайда / түсім, немесе Rайналым = Негізгі 

қызметтен түскен табыс / түсім. 

 Капитал рентабельділігі (табыстылығы): 
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Rkl = Баланстық немесе таза пайда / барлық инвестерленген капиталдың орташа 

жылдық құнына қатынасы арқылы анықталады. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Қаржылық нəтижелерді талдау үшін негізгі міндеттерін жəне 

мəліметтерді алудың дерек көздерін атаңыз. 

2. Пайданың негізгі көрсеткіштерін жəне оларды есептеу тəртіптерін 

сипаттаңыз. 

3. Өнімді өткізуден түскен пайдаға əсер ететін факторлардың есептеу 

əдістемесін баяндаңыз. 

4. Өзге қаржылық нəтижелерді талдау қалай жүргізіледі? 

5. Рентабельділіктің негізгі көрсеткіштерін жəне оларды есептеу тəртіптерін 

сипаттаңыз. 

6. Пайданы арттырудың незізгі резервтер дерек көздерін атаңыз. 

 

 

 

МАТЕРИАЛДАРДЫ БЕКІТУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР 

 

1. Кестенің мəліметтері бойынша еңбекақы төлеу қорының құрылымдық 

логикалық үлгісін құру қажет. Əр түрлі əдістерді пайдаланып еңбекақы 

қорына əсер ететін факторларды есептеңіз. 

 
Көрсеткіш Көрсеткіш мазмұны Өсім 

t 0 

 

t  1 нақты 

 +,-  

қатысты 

% 

Жұмысшылардың 

саны, адам 

100 ?   

Бір жұмысшының 

орташа еңбек ақысы, 

мың тенге 

? 36   

Еңбекақы қоры, мың 

тенге 

3000 3960   

 

2. Пайданың факторлық үлгісін құрыңыз жəне əр түрлі əдістерді қолданып 

пайда соммасына əсер ететін факторларды есептеніз? 

 
Көрсеткіш Көрсеткіш мазмұны Өсім 

t 0 

 

t  1 нақты 

 +,-  

қатысты 

% 

Сату көлемі, дана 500 450   

Бұйым бағасы, теңге ? 120   

Бұйымның өзіндік 

құны, теңге 

70 ?   

Өткізуден түскен 

пайда, теңге 

15000 18000   
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3. Негізгі қорлардың құрамы мен құрылымын анықтаныз? 

 

Жыл басындағы негізгі қорлардың құрамын талдау 
Негізгі 

қорлардың 

түрі 

2005жыл 2006ж Ауытқу  

соммасы Үлес 

салмағы, % 

Соммасы  Үлес 

салмағы, % 

Ғимаратттар  3500  7820   

Жұмыс 

машиналар 

15230  356   

Өлшеу 

құралдары 

367  510   

Есептеу 

техникасы 

589  1877   

Көлік 491  2463   

Құралдар 1896  4899   

Барлығы      

 

4. Негізгі қорлардың құрамы мен құрылымын анықтаңыз? 

 

 Жыл басындағы негізгі қорлардың құрамын талдау 
Негізгі 

қорлардың 

түрі 

2006жыл 2007ж Ауытқу  
соммасы Үлес 

салмағы, % 

Соммасы  Үлес 

салмағы, % 

Ғимаратттар  5400  8712   
Жұмыс 

машиналар 

16988  15130   

Өлшеу 

құралдары 

350  4560   

Есептеу 

техникасы 

369  256   

Көлік 595  3400   
Құралдар 2853  4591   
Барлығы      

 

5. Негізгі қорлардың  техникалық жағдайын жəне тиімділігін сипаттайтын 

көрсеткіштерді анықтаңыз? 

 
Көрсеткіштер Базистік жыл Есептік жыл 

Нег.қорлардың құны 6540 7890 

Өндірілген өнімнің құны 8450 8900 

Негізгі қорлардың тозу 

соммасы 

420 490 

Жұмысшылардың саны 85 94 

Тозу коэффициенті   

Жарамдылық коэффициенті   

Қорқайтарым   

Қорсыйымдылық   
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 6. Негізгі қорлардың  техникалық жағдайын жəне тиімділігін сипаттайтын 

көрсеткіштерді анықтаңыз? 

 
Көрсеткіштер Базистік жыл Есептік жыл 

Нег. қорлардың құны 7860 5640 

Өндірілген өнімнің құны 6820 7500 

Нег.қорлардың тозу 

соммасы 

350 520 

Жұмысшылардың саны 80 85 

Тозу коэффициенті   

Жарамдылық коэффициенті   

Қорқайтарым   

Қорсыйымдылық   

Қор қаруландыру   

 

 7. Жаңарту коэффициентін, негізгі қорлардың жаңарту мерзімін, шығу, 

өсу жəне тозу коэффициенттерін анықтаңыз? 

 
Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл ауытқу 

Сатып алынған 

негізгі қорлар 

1900 2200  

Жыл басындағы 

нег.қорл. құны 

20530 24100  

Шыққан нег.қорл. 

құны 

8956 2060  

Тозу соммасы 1900 2300  

Нег.қорлардың жыл 

аяғындағы соммасы 

21400 26000  

 

8. Жаңарту коэффициентін, негізгі қорлардың жаңарту мерзімін, шығу, өсу 

жəне тозу коэффициенттерін анықтаңыз? 

 
Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл ауытқу 

Сатып алынған 

негізгі қорлар 

2190 2450  

Жыл басындағы 

нег.қорл. құны 

21500 24700  

Шыққан нег.қорл. 

құны 

7800 5400  

Тозу соммасы 2000 1870  

Нег.қорлардың жыл 

жыл аяғындағы 

соммасы 

23600 27800  
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 9. Жаңарту коэффициентін, негізгі қорлардың жаңарту мерзімін, шығу, 

өсу жəне тозу коэффициенттерін анықтаңыз? 

 
Көрсеткіштер Өткен жыл Есепті жыл ауытқу 

Сатып алынған 

негізгі қорлар 

3600 4840  

Жыл басындағы 

нег.қорлар құны 

34000 31300  

Шыққан нег.қорл. 

құны 

9800 5600  

Тозу соммасы 2630 2700  

Нег.қорлардың жыл 

аяғындағы соммасы 

36400 33400  

 

 10. Қоррентабельділігін жəне қорқайтарымын таладау үшін берілген 

мəліметтер: 

 
Көрсеткіш Жоспар Факт Ауытқу 

Өнімді өткізуден түскен пайда, мың теңге 16000 17800  

Өнімді өндіру көлемі, мың теңге 78000 108000  

Орташа жылдық құны, мың теңге: 

             негізгі өндірістік қорлар (НӨҚ) 

 

21000 

 

23600 

 

             олардың белсенді бөлігі (НӨҚб) 14200 16000  

             істеп тұрған құрал жабдықтар (НӨҚі) 12400 14320  

НӨҚ белсенді бөлігінің салмақты үлесі (Сүб)    

НӨҚ белсенді бөлігіндегі істеп тұрған құрал 

жабдықтардың салмақты үлесі (Сүі) 

   

Қоррентабельділігі  (Rқор), %    

Өнім рентабельділігі (Rөнім), %    

НӨҚ қорқайтарымы  (Ққ), тенге    

Қорлардың белсенді бөлігінің қорқайтарымы  (Ққб)    

Істеп тұрған құрал жабдықтардың қорқайтарымы (Ққ
і
)    

Істеп тұрған құрал жабдықтардың орташа жылдық 

саны (С), дана 

54 60  

Барлық жабдықтармен жыл ішінде жұмыс істелінген, 

(Т), машина-сағат 

   

Соның ішінде бірлік жабдықпен: 

             сағат (Тед) 

   

             ауысым (СМ) 430 402  

             күн (К) 240 250  

Ауысымның орташа ұзақтылығы (Ұ), сағат 8 7  

1 машина-сағатта өнім өндірімі  (СӨ), теңге    

 

Қор қайтарым деңгейіне əсер еткен факторларды тізбектеп қойылым жəне 

абсолютті айырма тəсілдерімен НӨҚ қорқайтарымы = Сүб * Сүі * Ққ
і
  

есептеңіз. 
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 11. Қоррентабельділігін жəне қорқайтарымын таладу үшін берілген 

мəліметтер: 

 
Көрсеткіш Жоспар Факт Ауытқу 

Өнімді өткізуден түскен пайда, мың теңге 18000 16800  

Өнімді өндіру көлемі, мың теңге 72000 98000  

Орташа жылдық құны, мың теңге: 

             негізгі өндірістік қорлар (НӨҚ) 

 

19200 

 

22600 

 

             олардың белсенді бөлігі (НӨҚб) 14800 17000  

             істеп тұрған құрал жабдықтар (НӨҚі) 12600 15320  

НӨҚ белсенді бөлігінің салмақты үлесі (Сүб)    

НӨҚ белсенді бөлігіндегі істеп тұрған құрал 

жабдықтардың салмақты үлесі (Сүі) 

   

Қоррентабельділігі  (Rқор), %    

Өнім рентабельділігі (Rөнім), %    

НӨҚ қорқайтарымы  (Ққ), теңге    

Қорлардың белсенді бөлігінің қорқайтарымы  (Ққб)    

Істеп тұрған құрал жабдықтардың қорқайтарымы (Ққ
і
)    

Істеп тұрған құрал жабдықтардың орташа жылдық 

саны (С), дана 

58 62  

Барлық жабдықтармен жыл ішінде жұмыс істелінген, 

(Т), машина-сағат 

   

Соның ішінде бірлік жабдықпен: 

             сағат (Тед) 

   

             ауысым (СМ) 420 400  

             күн (К) 230 248  

Ауысымның орташа ұзақтылығы (Ұ), сағат 7 8  

1 машина - сағатта өнім өндірімі  (СӨ), теңге    

 

Қор қайтарым деңгейіне əсер еткен факторларды тізбектеп қойылым жəне 

абсолютті айырма тəсілдерімен  Rқор  = Ққ  * Rөнім  есептеңіз.  

 

 12. Берілген мəліметтер негізінде өнім өндіру жəне өнімді өткізудің 

базистік, тізбектелген жəне орташа жылдық өсу қарқынын жəне өсім қарқынын 

анықтаңыз: 

 
Жыл ххх1 ххх2 ххх3 ххх4 ххх5 

Ағымдағы бағадағы өндіріс 

көлемі, млн теңге 

90 97 105 110 134,4 

Ағымдағы бағадағы өткізу 

көлемі, млн теңге 

88 90 99 113 136,6 

Баға индексі 1,0 1,05 1,06 1,04 1,12 
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13.Төменде берілген мəліметтер негізінде өнімді өткізуден түскен 

пайданың өзгеруіне əсер еткен факторларды талдаңыз. 

 
Көрсеткіш  А өнімі Б өнімі 

Өткен кезең Есепті кезең Өткен кезең Есепті кезең 

Сату көлемі, т 

Бірлік өнімнің 

бағасы, мың 

теңге 

Бірлік өнімнің 

өзіндік құны, 

мың теңге 

Пайда, мың 

теңге 

615 

 

 

150 

 

 

         120 

 

       18450 

620 

 

 

         168 

 

 

         126 

 

        26040 

420 

 

 

         50 

 

 

         45 

 

        2100 

580 

 

 

          56 

 

 

          48 

 

        4640 

 

14. Берілген мəліметтер негізінде өзгерістердің мөлшерін жəне факторларын 

анықтаңыз: өнімнің өндіруіне кеткен шығындардың жалпы соммасын;  

өнімнің өзіндік құнын; өнім бірлігіне шығындалған тікелей материалдық 

шығындардың соммасын. 

 
Көрсеткіш А өнімі Б өнімі 

Өткен 

кезең 

Есепті  

кезең  

Өткен 

кезең 

Есепті  

кезең  

Өндіріс көлемі, т 600 600 400 600 

 

Өнім бірлігінің бағасы, мың теңге 150 168 50 56 

 

Өнім бірлігінің өзіндік құны, мың 

теңге 

120,0 126,0 45 48 

Соның ішінде ауыспалы 

шығындар 

72,0 80,0 27,0 36,0 

Соның ішінде тікелей жалақы  15 16,8 4,5 4,9 

Шикізаттар мен материалдар 36 37,5 22,5 29,0 

Өнімнің еңбексиымдылығы, 

адам-сағат 

500 480 150 140 

Бір адам-сағаттағы еңбек 

төлеудің деңгейі, теңге 

30 35 30 35 

Өнімге жұмсалған шикізаттың 

шығыны, кг: 

    

– С 600 500 350 400 

– Д 300 300 250 200 

1 кг шикізаттың бағасы, теңге:     

– С 50 60 50 60 

– Д 20 25 20 25 
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«КƏСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ» ПƏНІ 
БОЙЫНША ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ 

1. <test> 

Кəсіпорындағы талдауды ұйымдастыру қағидаларына не жатады: 

a) бөлек орындаушы арасында анализ өткізу бойынша 

міндеттерді қатаң бөлу 

b) аналитикалық процестің үнемділігін жəне тиімділігін 

қамтамасыз ету 

c) аналитикалық жұмыстың регламентациясы 

d) аналитикалық жұмыстың унификациясы 

e) барлығы дұрыс  

2. <test> 

Кəсіпорындағы аналитикалық жұмыс келесі ұйымдастыру кезеңдерге бөлінеді: 

a) талдаудың объектілері мен субьектілерін анықтау 

b) жеке бөлімшелер мен ұйымдар арасында міндеттерді бөлу 

c) кəсіпорын қызметін талдауының ақпараттық жəне 

əдістемелік қамтылуы 

d) талдау нəтижелерін рəсімдеу жəне талдау нəтижесі 

бойынша өндіріске жасалған ұсыныстарды өндіруін 

бақылау 

e) барлығы дұрыс  

3. <test> 

Зерттелетін құбылысты немесе затты құрамды бөліктерге бөлу: 

a) синтез 

b) талдау  

c) жалпылау 

d) зерттеу 

e) дұрыс жауабы жоқ 

4. <test> 

Зерттелетін  қубылыс немесе заттық құрам бөліктері арасында тəуелділік жəне 

байланыс орнату: 

a) синтез  

b) талдау  

c) жалпылау 

d) зерттеу 

e) дұрыс жауабы жоқ 

5. <test> 

Құрам бөліктеріне бөлу жəне олардың барлық байланыстары мен 

тəуелділіктерін зерттеуге негізделген экономикалық құбылыстар мен 

процесстердің мəнін ғылыми тану тəсілі: 

a) экономикалық өңдеу 

b) экономикалық жалпылау 

c) экономикалық талдау  

d) экономикалық синтез 

e) дұрыс жауабы жоқ 
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6. <test> 

ЭЭккооннооммииккааллыыққ  ққұұббыыллыыссттаарр  ммеенн  ппррооццеессссттееррддіі  əəллееммддіікк  жжəəннее  ұұллттттыыққ  

ээккооннооммииккаанныыңң  ддееңңггееййііннддее  ззееррттттееййттіінн  ттааллддаауу::  

a) ішкі өндірістік талдау 

b) макроэкономикалық талдау 

c) микроэкономикалық талдау 

d) ішкі салалық талдау 

e) дұрыс жауабы жоқ 

7. <test> 

Экономикалық құбылыстарды жəне процесстерді кəсіпорын көлемінде 

зерттейтін талдау: 

a) ішкі өндірістік талдау  

b) макроэкономикалық талдау 

c) микроэкономикалық талдау  

d) ішкі салалық талдау  

e) дұрыс жауабы жоқ 

8. <test> 

Экономикалық зерттеу жəне талдаудың негізгі міндеттері: 

a) ағымды жəне перспективті жоспарлауды негіздеу 

b) басқару шешімдері мен жоспарды орындау 

c) кəсіпорынның қызмет нəтижелеріне объективті жəне 

субьективті факторлардың əсерін зерттеу 

d) кəсіпорынның қызмет тиімділігін арттыру резервтерін іздеу 

e) барлық жауаптары дұрыс  

9. <test> 

Экономикалық зерттеу жəне талдаудың объектілері болып табылады: 

a) өнімді өндіру жəне өткізу 

b) өнімнің өзіндік құны 

c) кəсіпорынның материалдық жəне еңбек ресурстарын 

қолдану 

d) кəсіпорын қызметінің қаржылық нəтижелері 

e) барлық жауабы дұрыс   

10. <test> 

Экономикалық зерттеу  мен талдауды жүргізгенде қандай қағидалар 

қолданылады: 

a) талдау нақты, объективті болуы керек 

b) талдау жоспар бойынша жүргізілуі керек 

c) талдау оперативті болуы керек 

d) талдау тиімді болуы керек 

e) барлық жауаптар дурыс   

11. <test> 

Талдау жүргізудің қандай қағидасы талдауды тез жəне нақты  жүргізуді 

білдіреді: 

a) тиімділік 

b) оперативтілік  
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c) объективтілік 

d) жүйелілік 

e) нақтылық 

12. <test> 

Талдау жүргізудің қандай қағидасы оны жоспар бойынша жүргізудің 

қажеттілігін білдіреді: 

a) тиімділік 

b) оперативтілік  

c) объективтілік 

d) жүйелілік  

e) нақтылық 

13. <test> 

Нəтижелік көрсеткіштер өлшеміне əсер ететін факторларды өлшеу, кешендік 

жəне жүйелік зерттеу əдісі: 

a) нəтижелік талдау 

b) көп өлшемді талдау 

c) факторлы талдау  

d) оптимизациялық талдау 

e) дұрыс жауабы жоқ 

14. <test> 

Динамикадағы себеп-салдар байланысын зерттеуді көрсететін факторлық 

талдаудың түрі: 

a) ретроспективті 

b) перспективті 

c) динамикалық  

d) статистикалық  

e) тікелей 

15. <test> 

Өткен мерзімдегі нəтиженің өзгеру себептерін зерттейтін факторлық  

талдаудың түрі: 

a) ретроспективті  

b) перспективті 

c) динамикалық  

d) статистикалық  

e) тікелей 

16. <test> 

Динамикалық факторлық талдау – бұл: 

a) сəйкес мерзімдегі нəтижелі көрсеткіштерге əсер ететін факторларды 

зерттеу кезінде қолданылады  

b) зерттеу кезінде дедуктивті əдіс қолданылады, яғни жалпыдан жекеге 

c) факторларды зерттеу кезінде тек бір деңгейдегі факторларды зерттеу 

үшін қолданылады  

d) динамикадағы себеп-салдар байланысын зерттеуді көрсетеді  

e) өткен мерзімдегі нəтиженің өзгеру себебі  зерттеледі 

17. <test> 
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Ретроспективті факторлық талдау – бұл: 

a) сəйкес мерзімдегі нəтижелі көрсеткіштерге əсер ететін факторларды 

зерттеу кезінде қолданылады  

b) зерттеу кезінде дедуктивті əдіс қолданылады, яғни жалпыдан жекеге 

c) факторларды зерттеу кезінде тек бір деңгейдегі факторларды зерттеу 

үшін қолданылады  

d) динамикадағы себеп-салдар байланысын зерттеуді көрсетеді  

e) өткен мерзімдегі нəтиженің өзгеру себебі  зерттеледі  

18. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар табиғаты бойынша қалай бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы 

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы 

d) объективті, субьективті 

e) ішкі, сыртқы 

19. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар əсер ету мерзіміне байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы  

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы 

d) объективті, субьективті 

e) ішкі, сыртқы 

20. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар зерттелетін объектіге байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы  

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы  

d) объективті, субьективті 

e) ішкі, сыртқы  

21. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар ұжымға байланысты қалай бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы  

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы  

d) объективті, субьективті  

e) ішкі, сыртқы 

22. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар таралу дəрежесіне байланысты қалай 

бөлінеді: 
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a) жалпы, спецификалық   

b) экстенсивті, интенсивті 

c) қарапайым, күрделі 

d) сандық, сапалық 

e) өлшенетін, өлшенбейтін 

23. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар əсер ету сипатына байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) жалпы, спецификалық   

b) экстенсивті, интенсивті  

c) қарапайым, күрделі 

d) сандық, сапалық 

e) өлшенетін, өлшенбейтін 

24. <test> 

Талдауда зерттелетін факторлар өзінің құрамына байланысты қалай бөлінеді: 

a) жалпы, спецификалық   

b) экстенсивті, интенсивті  

c) қарапайым, күрделі  

d) сандық, сапалық 

e) өлшенетін, өлшенбейтін 

25. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар əсерін өлшеу мүмкіндігіне байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) жалпы, спецификалық   

b) экстенсивті, интенсивті  

c) қарапайым, күрделі  

d) сандық, сапалық  

e) өлшенетін, өлшенбейтін  

26. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар өзара тəуелділік деңгейіне байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) қарапайым, күрделі 

b) ішкі, сыртқы 

c) бір қатарлы, екінші қатарлы  

d) турақты, ауыспалы 

e) объективті, субъективті 

27. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар тұрақты жəне ауыспалыға қандай жіктеу 

белгілері бойынша бөлінеді: 

a) табиғатына байланысты 

b) əрекет ету мерзіміне байланысты  

c) нəтижеге əсер ету дəрежесіне байланысты 

d) ұжымға тəуелділігіне байланысты 

e) зерттеу объектісіне байланысты 

28. <test> 
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Талдауда зерттелінетін факторлар табиғи-климаттык, əлеуметтік-

экономикалық, өндірістік-экономикалыққа қандай жіктеу белгілері бойынша 

бөлінеді: 

a) табиғатына байланысты  

b) əрекет ету мерзіміне байланысты  

c) нəтижеге əсер ету дəрежесіне байланысты 

d) ұжымға тəуелділігіне байланысты 

e) зерттеу объектісіне байланысты 

29. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар негізгі жəне қосалқыға келесі жіктеу 

белгілері бойынша бөлінеді: 

a) табиғатына байланысты  

b) əрекет ету мерзіміне байланысты  

c) нəтижеге əсер ету дəрежесіне байланысты  

d) ұжымға тəуелділігіне байланысты 

e) зерттеу объектісіне байланысты 

30. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар ішкі жəне сыртқыға келесі жіктеу белгілеріне 

байланысты бөлінеді: 

a) табиғатына байланысты  

b) əрекет ету мерзіміне байланысты  

c) нəтижеге əсер ету дəрежесіне байланысты  

d) ұжымға тəуелділігіне байланысты  

e) зерттеу объектісіне байланысты  

31. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар жалпы жəне спецификалыққа келесі жіктеу 

белгілері бойынша бөлінеді: 

a) таралу дəрежесіне байланысты  

b) əрекет ету сипатына байланысты 

c) өзінің құрамына байланысты 

d) бейнелеу құбылыстарының қасиетіне байланысты 

e) əсер ету өлшеміне байланысты 

32. <test> 

Əлеуметтік-экономикалық факторларға қандай  факторлар жатады: 

a) жұмысшылардың тұрғын жағдайлары 

b) кəсіпорында жалпы - мəдени шараларды ұйымдастыру 

c) кəсіпорында спорттық шараларды ұйымдастыру 

d) кəсіпорында сауықтыру шараларын ұйымдастыру 

e) барлық жауаптары дурыс  

33. <test> 

ККəəссііппооррыынннныыңң  өөннддііррііссттіікк  рреессууррссттааррыынн  ттооллыыққ  жжəəннее  ттииііммддіі  ққооллддааннуу  ммеенн  оонныыңң  

ққыыззммееттііннііңң  ссооңңғғыы  ннəəттиижжеессіінн  аанныыққттааййттыынн  ффааккттооррллаарр::  

a) жалпы 

b) өндірістік-экономикалық  

c) спецификалық 
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d) экстенсивті 

e) сандық 

34. <test> 

Экономиканың барлық салаларында əрекет ететін факторлар қалай  аталады: 

a) спецификалық 

b) жалпы  

c) турақты 

d) ауыспалы 

e) экстенсивті 

35. <test> 

Экономиканың жеке салаларында немесе кəсіпорында əрекет ететін факторлар: 

a) спецификалық  

b) жалпы  

c) турақты 

d) ауыспалы 

e) экстенсивті 

36. <test> 

Зерттелінетін құбылыстарға үздіксіз, барлық уақыт бойы əсер ететін факторлар: 

a) спецификалық  

b) жалпы  

c) турақты  

d) ауыспалы 

e) экстенсивті 

37. <test> 

Нəтижелі көрсеткіштердің сапалық өсіміне емес, сандық өсіміне байланысты 

факторлар: 

a) спецификалық  

b) жалпы  

c) турақты  

d) ауыспалы  

e) экстенсивті  

38. <test> 

Зерттелінетін объектінің ерекшеліктері мен белгілерін, ішкі сапасын 

анықтайтын факторлар: 

a) экстенсивті 

b) сандық 

c) интенсивті 

d) сапалық  

e) күрделі 

39. <test> 

Талдауда келесі салыстыру түрлері қолданылады: 

a) нақты қолжеткізілген нəтижелерді өткен мерзімнің мəліметтерімен 

салыстыру 

b) нақты көрсеткіштер деңгейін жоспарлы көрсеткіштермен 

сəйкестендіру 
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c) бекітілген ресурстар шығындарымен салыстыру 

d) жақсы көрсеткіштермен салыстыру 

e) барлық жауаптар дұрыс  

40. <test> 

Экономикалық құбылыстар мен процесстер əдетте қандай көрсеткіштермен 

көрсетіледі: 

a) абсолютті көрсеткіштер 

b) абстрактілі көрсеткіштер 

c) қатысты көрсеткіштер 

d) шартты көрсеткіштер 

e) а жəне с жауаптары дурыс  

41. <test> 

Құбылыстардың басқа құбылыстар өлшеміне қатыссыз сандық өлшемінін 

болатын  көрсеткіштері: 

a) абсолютті көрсеткіштер  

b) абстрактілі көрсеткіштер 

c) қатысты көрсеткіштер 

d) шартты көрсеткіштер 

e) дурыс жауаптар жоқ 

42. <test> 

Зерттелетін құбылыс өлшемдерін қандай да бір басқа құбылыс өлшемімен 

салыстыруды сипаттайтын көрсеткіштер: 

a) абсолютті көрсеткіштер  

b) абстрактілі көрсеткіштер 

c) қатысты көрсеткіштер  

d) шартты көрсеткіштер 

e) дұрыс жауаптар жоқ 

43. <test> 

Экономикалық зерттеу жəне талдау жүргізу кезінде қатысты шамалардың 

келесі түрлері қолданылады: 

a) жоспарлы тапсырмалар 

b) динамика көрсеткіштері 

c) құрылым көрсеткіштері 

d) интенсивтілік көрсеткіштері 

e) барлық жауаптары дұрыс  

44. <test> 

Пайызда немесе коэффициентте берілген жалпының ішіндегі қатысты үлесі 

(шекті салмағы): 

a) координацияның қатысты өлшемі 

b) интенсивтіліктің қатысты өлшемі 

c) динамиканың қатысты өлшемі 

d) құрылымның көрсеткіші  

e) дұрыс жауабы жоқ 

45. <test> 

Талдауда орташа шамалардың келесі түрлері қолданылады: 
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a) қарапайым өлшем 

b) орташа арифметикалық өлшем 

c) орташа хронологиялық өлшем 

d) орташа геометриялық өлшем 

e) барлық жауаптар дұрыс  

46. <test> 

Негізгі қорлардың өсім сомасының кезең басындағы негізгі қорлар құнына 

қатынасы: 

a) шығу коэффициенті  

b) өсім коэффициенті  

c) тозу коэффициенті 

d) негізгі қорлардың жарамдылық коэффициенті 

e) негізгі қорлардың жаңарту мерзімі 

47. <test> 

Кезең басындағы негізгі қорлар құнынын түскен негізгі қорлар құнына 

қатынасы: 

a) шығу коэффициенті  

b) өсім коэффициенті  

c) тозу коэффициенті 

d) негізгі қорлардың жарамдылық коэффициенті 

e) негізгі қорлардың жаңарту мерзімі  

48. <test> 

Негізгі қорлардың өсім сомасы – 250000 теңге. Кезең басында негізгі қорлар 

құны – 10000000 теңге. Негізгі қорлардың өсім коэффициентін есептеніздер: 

a) 0,4 

b) 40 

c) 0,025  

d) 1 

e) 0,2 

49. <test> 

Кезең басында негізгі қорлар құны – 850000 теңге.Түскен негізгі қорлар құны – 

170000 теңге. Негізгі қорлардын жаңарту мерзімін анықтаныздар: 

a) 0,2 

b) 5  

c) 1 

d) 0,06 

e) 50 

50. <test> 

Негізгі қорлардың жарамдылық коэффициенті – 0,6. Негізгі қорлардың тозу 

коэффициенті неге тең болады: 

a) 1,67 

b) 2,5 

c) 0,4  

d) 1 

e) 0,25 
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51. <test> 

ННееггііззггіі  ққооррллааррддыы  ппааййддааллааннууддыыңң  ииннттееннссииввттііллііггіінн  жжəəннее  ттииііммддііллііггіінн  жжааллппыыллааммаа  

ссииппааттттаауу  үүшшіінн  ккееллеессіі  ккөөррссееттккіішшттеерр  ққооллддаанныыллааддыы::  

a) қор рентабелділігі 

b) қор қайтарылымы 

c) негізгі қорлардың активті  бөлігінің қор қайтарылымы 

d) қор сыйымдылығы 

e) барлығы дұрыс  

52. <test> 

Өнім өткізуден түскен пайда – 15000 мың. теңге. Негізгі өндірістік қорлардың 

орташажылдық құны – 20000 мың. теңге. Қор рентабелділігін есептеңіздер: 

a) 133,3 % 

b) 75 %  

c) 25 % 

d) 66,7 % 

e) дұрыс жауабы жоқ 

53. <test> 

Негізгі өндірістік қорлардың орташажылдық құны – 30 млн. теңге. Соның 

ішінде активті бөлігі – 12 млн. теңге. Негізгі өндірістік қорлардағы актив 

бөлігінің үлес салмағын анықтаныз: 

a) 25 % 

b) 60 % 

c) 40 %  

d) 8,3 % 

e) 3,3 % 

54. <test> 

Өткізілген өнім құны – 2 млн. теңге. Негізгі өндірістік қорлардың 

орташажылдық құны – 800 мың. теңге. Соның ішінде активті бөлігі – 600 мың. 

теңге. Негізгі өндірістік қорлардың активті бөлігінін қор қайтарылымын 

анықтаныз: 

a) 2,5 

b) 3,33  

c) 0,3 

d) 0,4 

e) 0,75 

55. <test> 

Құралдардың келесі топтары болады: 

a) кəсіпорын иелігініндегі құралдар 

b) орнатылған 

c) өндірісте фактілі қолданылатын 

d) резервтік 

e) барлығы дұрыс  

56. <test> 

Өндіріске құралдарды еңгізу дəрежесі келесі көрсеткіштермен анықталады: 

a) құралдардың қолма-қол паркін пайдалану коэффициенті 
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b) құралдардың резервті паркін пайдалану коэффициенті 

c) құралдардың орнатылған паркін пайдалану коэффициенті 

d) жөндеудегі құралдар паркін пайдалану коэффициенті 

e) а жəне с жауаптары дұрыс  

57. <test> 

Қолда бар құралдар саны – 30 бірлік, орнатылған құралдардың саны – 18 бірлік. 

Істеп тұрған құралдар – 15 бірлік. Құралдардың орнатылған паркінін пайдалану 

коэффициентін анықтаныздар: 

a) 1,67 

b) 1,2 

c) 0,5 

d) 0,83  

e) 2 

58. <test> 

Қолда бар құралдар саны – 40 бірлік, істеп тұрған құралдардың саны – 26 

бірлік. Құралдардың қолда бар паркін пайдалану коэффициентін есептеңіздер: 

a) 1,54 

b) 0,65  

c) 1 

d) 1040 

e) 0,025 

59. <test> 

Құралдардың экстенсивті загрузка дəрежесін сипаттау үшін қолданылатын 

уақыт балансынын келесі қорлары болады: 

a) уақыттың күнтізбелік қоры 

b) уақыттың режимдік қоры 

c) уақыттың жоспарлы қоры 

d) уақыттың фактілі қоры 

e) барлығы дұрыс  

60. <test> 

Құралдардың максималды жұмыс істеу уақыты – бұл: 

a) уақыттың күнтізбелік қоры  

b) уақыттың режимдік қоры 

c) уақыттың жоспарлы қоры 

d) уақыттың фактілі қоры 

e) дұрыс жауабы жоқ 

61. <test> 

Құралдардың жұмыс уақытын пайдалануды сипаттау үшін келесі көрсеткіштер 

қолданылады: 

a) уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану коэффициенті  

b) уақыттың режимдік қорын пайдалану коэффициенті 

c) уақыттың жоспарлы қорын пайдалану коэффициенті 

d) уақыттың шартты қорын пайдалану коэффициенті 

e) а, в, с жауаптары дүрыс  

62. <test> 
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Құралдардың фактілі жұмыс уақытының күнтізбелік уақыт қорына қатынасы – 

бұл: 

a) уақыттың режимдік қорын пайдалану коэффициенті  

b) уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану коэффициенті  

c) уақыттың жоспарлы қорын пайдалану коэффициенті 

d) уақыттың орнатылған қорын пайдалану коэффициенті 

e) дұрыс жауабы жоқ 

63. <test> 

Кəсіпорынның еңбек ресурстарын пайдалану талдаудың негізгі міндеттері: 

a) сапалық жəне сандық көрсеткіштер бойынша кəсіпорынның еңбек 

ресурстарымен қамтылуды зерттеу 

b) кəсіпорында еңбек ресурстарын пайдаланудың экстенсивтілігін жəне 

интенсивтілігін бағалау 

c) еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігін бағалау 

d) олардың толықтай пайдаланудың резервтерін анықтау 

e) барлығы дұрыс  

64. <test> 

Еңбек күшінің қозғалысын сипаттау үшін келесі көрсеткіштердің динамикасын 

есептеу жəне талдау: 

a) жұмысшыларды қабылдау айналымының коэффициенті 

b) шығу бойынша айналымының коэффициенті 

c) кадрлардын ағымдылық коэффициенті 

d) жұмысшылар құрамының тұрақтылық коэффициенті 

e) барлығы дұрыс  

 

65. <test> 

Жұмысқа қабылданған персонал санының орташа тізімдік персоналға қатынасы 

– бұл: 

a) жұмысшыларды қабылдау айналымының коэффициенті  

b) шығу бойынша айналымының коэффициенті 

c) кадрлардын ағымдылық коэффициенті 

d) жұмысшылар құрамының тұрақтылық коэффициенті 

e) барлығы дұрыс 

66. <test> 

Жұмыстан шыққан жұмысшалар санының орташа тізімдік персоналға қатынасы 

– бұл: 

a) жұмысшыларды қабылдау айналымының коэффициенті  

b) шығу бойынша айналымының коэффициенті  

c) кадрлардын ағымдылық коэффициенті 

d) жұмысшылар құрамының тұрақтылық коэффициенті 

e) барлығы дұрыс 

67. <test> 

Жұмысшыларды қабылдау айналымының коэффициенті – бұл: 

a) жұмыстан шыққан жұмысшалар санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы 
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b) жұмысқа қабылданған персонал санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы  

c) өз еркімен жəне еңбек тартібін бұзған үшін  жұмыстан шыққан 

жұмысшылардың санының  персоналдың орташа тізімдік санына 

қатынасы 

d) кəсіпорын персоналының жыл бойы жұмыс істеген жұмысшылар 

санының орташажылдық жұмысшылар санына қатынасы 

e) дұрыс жауабы жоқ 

68. <test> 

Жұмыстан шыққан жұмысшалар санының орташа тізімдік персоналға қатынасы 

– бұл: 

a) жұмыстан шыққан жұмысшалар санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы  

b) жұмысқа қабылданған персонал санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы  

c) өз еркімен жəне еңбек тартібін бұзған үшін  жұмыстан шыққан 

жұмысшылардын санынын  персоналдын орташа тізімдік санына 

қатынасы 

d) кəсіпорын персоналының жыл бойы жұмыс істеген жұмысшылар 

санының орташа жылдық жұмысшылар санына қатынасы 

e) дұрыс жауабы жоқ 

69. <test> 

Кадрлар ағымдылығының коэффициенті – бұл: 

a) жұмыстан шыққан жұмысшалар санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы  

b) жұмысқа қабылданған персонал санының орташа тізімдік персоналға 

қатынасы  

c) өз еркімен жəне еңбек тартібін бұзған үшін  жұмыстан шыққан 

жұмысшылардын санынын  персоналдын орташа тізімдік санына 

қатынасы  

d) кəсіпорын персоналының жыл бойы жұмыс істеген жұмысшылар 

санының орташа жылдық жұмысшылар санына қатынасы 

e) дұрыс жауабы жоқ 

70. <test> 

Персоналдың орташа жылдық саны – 120 адам. Жыл ішінде жұмысқа алынған 

адамдардың саны – 20, жұмыстан шыққандар саны – 16 адам. Жұмысшыларды 

қабылдау айналымының коэффициентін анықтаңыздар 

a) 0,19 

b) 0,02 

c) 0,17  

d) 0,13 

e) 6 

71. <test> 
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Персоналдың орташа жылдық саны – 120 адам. Жыл ішінде жұмысқа алынған 

адамдардың саны – 20, жұмыстан шығарылған саны – 16 адам. Жұмыстан 

шығару айналымының коэффициентін анықтаңыздар 

a) 0,19 

b) 0,02 

c) 0,17  

d) 0,13  

e) 6 

72. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 20 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 2 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 12 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 140 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,14 

b) 0,1  

c) 0,01 

d) 0,08 

e) 10 

73. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 20 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 2 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 14 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 140 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,14 

b) 0,11  

c) 0,26 

d) 7 

e) 0,24 

74. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 20 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 2 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 14 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 100 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,2 

b) 0,34 

c) 0,16  

d) 0,14 

e) 5 

75. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 40 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 12 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 14 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 140 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,29 

b) 0,186  
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c) 0,1 

d) 3,5 

e) 0,37 

76. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 30 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 12 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 17 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 90 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,33 

b) 0,52 

c) 0,32  

d) 0,47 

e) 0,52 

77. <test> 

Жыл ішінде жұмыстан шығарылғандар саны – 26 адам. Соның ішінде өз еркі 

бойынша  - 12 адам, жұмыс тəртібін бұзғаны үшін – 10 адам. Жұмысшылардың 

орташа тізімділік саны – 70 адам.  Кадрлар ағымдылығының коэффициентін 

есептеңіздер 

a) 0,37 

b) 0,51 

c) 0,31  

d) 0,4 

e) 2,7 

78. <test> 

Жыл бойы жұмысшылардың саны – 120 адам. Персоналдың орташа тізімділік 

саны – 160 адам. Кəсіпорын жұмысшылар құрылымының тұрақтылық 

коэффициентін есептеңіздер 

a) 1,33 

b) 0,75  

c) 1 

d) 19200 

e) 40 

79. <test> 

Жыл бойы жұмысшылардың саны – 130 адам. Персоналдың орташа тізімділік 

саны – 160 адам. Кəсіпорын жұмысшылар құрылымының тұрақтылық 

коэффициентін есептеңіздер 

a) 1,23 

b) 20800 

c) 0,81  

d) 0,77 

e) 0,625 

80. <test> 

Жыл бойы жұмысшылардың саны – 160 адам. Персоналдың орташа тізімділік 

саны – 170 адам. Кəсіпорын жұмысшылар құрылымының тұрақтылық 

коэффициентін есептеңіздер 
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a) 0,94  

b) 1,06 

c) 0,625 

d) 0,59 

e) 27200 

81. <test> 

Жыл бойы жұмысшылардың саны – 120 адам. Персоналдың орташа тізімділік 

саны – 170 адам. Кəсіпорын жұмысшылар құрылымының тұрақтылық 

коэффициентін есептеңіздер 

a) 1,42 

b) 0,83 

c) 0,59 

d) 0,7  

e) 20400 

82. <test> 

Жыл бойы жұмысшылардың саны – 124 адам. Персоналдың орташа тізімділік 

саны – 170 адам. Кəсіпорын жұмысшылар құрылымының тұрақтылық 

коэффициентін есептеңіздер 

a) 0,73  

b) 1,37  

c) 0,8 

d) 0,59 

e) 21080 

83. <test> 

Бір жұмысшы бір жыл  ішінде 230 күн жұмыс істеді. Жұмыс қүнінің орташа 

ұзақтылығы – 8 сағат. Бір жыл ішінде бір жұмысшымен істелінген жұмыс сағат 

саның есептеңіздер 

a) 28,75 

b) 3680 

c) 1840  

d) 0,125 

e) 2920 

84. <test> 

Бір жұмысшы бір жыл  ішінде 240 күн жұмыс істеді. Жұмыс қүнінің орташа 

ұзақтылығы – 8 сағат. Бір жыл ішінде бір жұмысшымен істелінген жұмыс сағат 

саның есептеңіздер 

a) 30 

b) 1920  

c) 1680 

d) 192 

e) 19200 

85. <test> 

Бір жұмысшы бір жыл  ішінде 240 күн жұмыс істеді. Жұмыс күнінің орташа 

ұзақтылығы – 7 сағат. Бір жыл ішінде бір жұмысшымен істелінген жұмыс сағат 

саның есептеңіздер 
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a) 34,3 

b) 1920 

c) 1680  

d) 168 

e) 16800 

86. <test> 

Бір жұмысшы бір жыл  ішінде 230 күн жұмыс істеді. Жұмыс күнінің орташа 

ұзақтылығы – 7,5 сағат. Бір жыл ішінде бір жұмысшымен істелінген жұмыс 

сағат саның есептеңіздер 

a) 1610 

b) 1840 

c) 1725  

d) 172 

e) 1600 

87. <test> 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 200 адам. Бір жұмысшы бір жыл 

ішінде 230 күн жұмыс істеді, жұмыс қүнінің орташа ұзақтылығы – 7,8 сағат. 

Жұмыс уақытының жалпы қорын анықтаңыз. 

a) 46000 

b) 1560 

c) 1794 

d) 358800  

e) 368000 

88. <test> 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 220 адам. Бір жұмысшы бір жыл 

ішінде 230 күн жұмыс істеді, жұмыс күнінің орташа ұзақтылығы – 7,8 сағат. 

Жұмыс уақытының жалпы қорын анықтаңыз: 

a) 394680  

b) 50600 

c) 1716 

d) 404800 

e) 1794 

89. <test> 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 240 адам. Бір жұмысшы бір жыл 

ішінде 230 күн жұмыс істеді, жұмыс күнінің орташа ұзақтылығы – 7 сағат. 

Жұмыс уақытының жалпы қорын анықтаңыз: 

a) 55200 

b) 1680 

c) 386400  

d) 441600 

e) 1610 

90. <test> 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 260 адам. Бір жұмысшы бір жыл 

ішінде 230 күн жұмыс істеді, жұмыс қүнінің орташа ұзақтылығы – 8 сағат. 

Жұмыс уақытының жалпы қорын анықтаңыз: 
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a) 59800 

b) 478400  

c) 466440 

d) 2080 

e) 1840 

91. <test> 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 300 адам. Бір жұмысшы бір жыл 

ішінде 230 күн жұмыс істеді, жұмыс күнінің орташа ұзақтылығы – 8 сағат. 

Жұмыс уақытының жалпы қорын анықтаңыз: 

a) 552000  

b) 69000 

c) 2400 

d) 1840 

e) 538200 

92. <test> 

Жұмыс қүнінің күнтізбелік саны – 365, соның ішінде демалыс жəне мейрам 

күндері – 100 қүн. Жұмыс уақытынің номиналды қоры неге тең болады: 

a) 365 

b) 465 

c) 265  

d) 0,27 

e) 270 

93. <test> 

Жұмыс қүнінің күнтізбелік саны – 360, соның ішінде демалыс жəне мейрам 

күндері – 90 қүн. Жұмыс уақытынің номиналды қоры неге тең болады 

a) 270  

b) 450 

c) 360 

d) 4 

e) 32400 

94. <test> 

Жұмыс қүнінің күнтізбелік саны – 365, соның ішінде демалыс жəне мейрам 

күндері – 85 қүн. Жұмыс уақытынің номиналды қоры неге тең болады: 

a) 450 

b) 4,3 

c) 31025 

d) 280  

e) 290 

95. <test> 

Жұмыс қүнінің күнтізбелік саны – 365, соның ішінде демалыс жəне мейрам 

қүндері – 95 күн. Жұмыс уақытының номиналды қоры неге тең болады: 

a) 270  

b) 460 

c) 3,84 

d) 34675 
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e) 280 

96. <test> 

Кəсіпорынның жұмыс уақытының күнтізбелік саны – 365, соның ішінде 

демалыс жəне мейрам күндері – 102. Жұмысқа келмеген күндердің саны – 40 

күн.  Жұмыс уақытының келу қоры неге тең болады: 

a) 365 

b) 223  

c) 263 

d) 325 

e) 62 

97. <test> 

Кəсіпорынның жұмыс уақытының күнтізбелік саны – 365, соның ішінде 

демалыс жəне мейрам қүндері – 90. Жұмысқа келмеген күндердің саны – 55 

күн.  Жұмыс уақытының келу қоры неге тең болады 

a) 275 

b) 455 

c) 420 

d) 220  

e) 145 

98. <test> 

Кəсіпорынның жұмыс уақытының күнтізбелік саны – 365, соның ішінде 

демалыс жəне мейрам күндері – 100. Жұмысқа келмеген күндердің саны – 53 

күн.  Жұмыс уақытының келу қоры неге тең болады: 

a) 265 

b) 465 

c) 212  

d) 153 

e) 312 

99. <test> 

Кəсіпорынның жұмыс уақытының күнтізбелік саны – 365, соның ішінде 

демалыс жəне мейрам күндері – 90. Жұмысқа келмеген күндердің саны – 40 

күн.  Жұмыс уақытының келу қоры неге тең болады: 

a) 275 

b) 130 

c) 235  

d) 405 

e) 465 

100. <test> 

Кəсіпорынның жұмыс уақытының күнтізбелік саны – 365, соның ішінде 

демалыс жəне мейрам күндері – 98. Жұмысқа келмеген күндердің саны – 48 

күн.  Жұмыс уақытының келу қоры неге тең болады 

a) 365 

b) 146 

c) 267 

d) 219  
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e) 511 

101. <test> 

Жұмыс уақытының келу қоры – 230 күн. Жұмыс сменаның ұзақтылығы – 8 

сағат. Жұмыс уақытының бюджетін анықтаңыздар: 

a) 238 

b) 1840  

c) 28,75 

d) 2070 

e) 1800 

102. <test> 

Жұмыс уақытының келу қоры – 240 күн. Жұмыс сменаның ұзақтылығы – 8 

сағат. Жұмыс уақытының бюджетін анықтаңыздар: 

a) 248 

b) 232 

c) 1920  

d) 1872 

e) 30 

103. <test> 

Жұмыс уақытының келу қоры – 245 күн. Жұмыс сменаның ұзақтылығы – 7 

сағат. Жұмыс уақытының бюджетін анықтаңыздар: 

a) 252 

b) 238 

c) 1715  

d) 1838 

e) 35,4 

104. <test> 

Жұмыс уақытының келу қоры – 270 күн. Жұмыс сменаның ұзақтылығы – 8 

сағат. Жұмыс уақытының бюджетін анықтаңыздар: 

a) 2160  

b) 278 

c) 262 

d) 33,75 

e) 2106 

105. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің құны – 90 млн. теңге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 160 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 230 күн жұмыс істелді. Бір жұмысшының орташа жылдық 

өнімділігін анықтаңыздар: 

a) 391304 

b) 2445,7 

c) 562500  

d) 36800 

e) 560000 

106. <test> 
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Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің құны – 80 млн. тенге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 150 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 230 қүн жұмыс істелді. Бір жұмысшының орташа жылдық 

өнімділігін анықтаныздар 

a) 347826 

b) 533333,3  

c) 34500 

d) 540000 

e) 523333 

107. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің қүны – 60 млн. тенге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 250 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 240 қүн жұмыс істелді. Бір жұмысшының орташа жылдық 

өнімділігін анықтаныздар 

a) 250000 

b) 240000  

c) 60000 

d) 245000 

e) 238000 

108. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің қүны – 60 млн. тенге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 350 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 240 қүн жұмыс істелді. Бір жұмысшының орташа жылдық 

өнімділігін анықтаныздар 

a) 250000 

b) 840000 

c) 171428,6  

d) 171000 

e) 270000 

109. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің қүны – 80 млн. тенге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 200 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 240 қүн жұмыс істелді. Бір жұмысшының орташа қүндық 

өнімділігін анықтаныздар 

a) 400000 

b) 1666,7  

c) 333333,3 

d) 16000 

e) 219178 

110. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің қүны – 100 млн. тенге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 250 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 200 қүн жұмыс істелді.  Жұмыс қүнінің орташа ұзақтылығы – 8 

сағат. Бір жұмысшының орташа сағаттық өнімділігін анықтаңыздар 

a) 2500 
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b) 50000 

c) 2000 

d) 250  

e) 400000 

111. <test> 

Бір жыл ішінде өндірілген өнім көлемінің құны – 200 млн. теңге. 

Жұмысшылардың орташа жылдық саны – 250 адам. Жыл ішінде бір 

жұмысшымен 200 күн жұмыс істелді.  Жұмыс қүнінің орташа ұзақтылығы – 8 

сағат. Бір жұмысшының орташа сағаттық өнімділігін анықтаңыздар 

a) 800000 

b) 4000 

c) 500  

d) 5000 

e) 125000 

112. <test> 

Өнім сатудан түскен пайда – 15 млн. теңге. Жұмысшылардың орташа тізімділік 

саны – 200 адам. Персоналдың рентабелділігін есептеңіздер: 

a) 300000 

b) 175000 

c) 13333,3 

d) 75000  

e) 7500 

113. <test> 

Өнім сатудан түскен пайда – 32 млн. теңге. Жұмысшылардың орташа тізімділік 

саны – 400 адам. Персоналдың рентабелділігін есептеңіздер 

a) 12,5 

b) 80000  

c) 8000 

d) 80 

e) 12800 

114. <test> 

Өнім сатудан түскен пайда – 20 млн. теңге. Өнім сатудан түскен түсім – 80 млн. 

теңге. Сату рентабелділігін есептеңіздер 

a) 2,5 % 

b) 40 % 

c) 25 %  

d) 250 % 

e) 16 % 

115. <test> 

Өнім сатудан түскен пайда – 30 млн. теңге. Өнім сатудан түскен түсім – 80 млн. 

теңге. Сату рентабелділігін есептеңіздер 

a) 37,5 %  

b) 266,7 % 

c) 3,75 % 

d) 62,5 % 



 94 

e) 166,7 % 

116. <test> 

Өнім сатудан түскен пайда – 2 млн. теңге. Сатылған өнімнің өзіндік қүны – 1,2 

млн. теңге. Өнім өндірудің рентабелділігін есептеніздер: 

a) 66,6 % 

b) 106,6 % 

c) 166,7 % 

d) 6,7 % 

e) 67 % 

117. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар табиғаты бойынша қалай бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы 

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы 

d) объективті, субьективті 

e) ішкі, сыртқы 

118. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар зерттелетін объектіге байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы  

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы  

d) объективті, субьективті 

e) ішкі, сыртқы  

119. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар ұжымға байланысты қалай бөлінеді: 

a) тұрақты, ауыспалы  

b) табиғи – климаттық, əлеуметтік-экономикалық, өндірістік-

экономикалық  

c) негізгі, қосалқы  

d) объективті, субьективті  

e) ішкі, сыртқы 

120. <test> 

Талдауда зерттелінетін факторлар таралу дəрежесіне байланысты қалай 

бөлінеді: 

a) жалпы, спецификалық   

b) экстенсивті, интенсивті 

c) қарапайым, күрделі 

d) сандық, сапалық 

e) өлшенетін, өлшенбейтін 
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