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КІРІСПЕ

Кəсіпорын экономикасы (гректің oikos-экономия, nomos-заң сөздерінен)
объективті экономикалық заңдарды жəне олардың экономикада көрініс табатын
заңдылықтарын зерттейді, бұл кəсіпорындарды басқару, ұйымдастыру, олардың
техникалық-экономикалық жəне ақпараттық жағдайы бойынша мəселелердің
кең ауқымын, сондай-ақ тапшы қорларды ұтымды пайдалану əдістері мен
ережелерін қамтиды.

Қазіргі əлемде экономика кемінде үш мағынаны қамтиды:
• экономика – дамудың экономикалық базисі ретінде,
• экономика – халық шаруашылығы ретінде,
• экономика – ғылыми пəн ретінде.

«Экономика» ұғымының көптеген анықтамалары бар, дегенмен,
ғалымдардың пікірі бойынша, олардың ең сəттісі П.А.Самуэльсонның
«Экономика – бұл қоғамның пайдалы өнімдерді өндіру үшін нақты, шектеулі
қорларды пайдаланып, оларды түрлі адам топтары арасында бөлуі туралы
ғылым» деген анықтамасы саналады.

Бұл анықтамада экономиканың негізгі міндеті, атап айтқанда, шектеулі
мүмкіндіктер мен шектеусіз қажеттіліктерді келісімдеу міндеті қамтылған. Бұл
міндет кез келген қоғам үшін ортақ, бірақ оның шешімі экономикалық жүйенің
түріне байланысты болады.

Экономика үшін «шектеулі қорлар» ұғымының маңызы зор. Қорлардың
шектеулілігі – бұл білім деңгейімен, технология деңгейімен, өнімділікпен жəне
т.б. шартталған таза экономикалық шектеу екендігін білген жөн. Бұл
шектеулілік əрқалай көрініс тауып, шешіледі. Жоспарлы экономикада ол
жаппай тапшылық түрінде орын алып, мəселе тұтынуды мемлекеттік реттеу
жолымен шешіледі. Нарықтық экономикада – жеке өндірушілердің қаржы
құралдарының жетіспеушілігінде көрініс тауып, келісімдеу міндеті баға
тетігінің көмегімен шешіледі.

Курстың мəні. Көптеген экономикалық ғылымдар арасында теориялық жəне
қолданбалы экономиканы бөліп көрсетуге болады.

Теориялық зерттеулер барысында экономика екі негізгі салаға – макро-
жəне микроэкономикаға бөлінеді. «Кəсіпорын экономикасы» курсын зерттеу
микроэкономика саласына жатады.

Теориялық жəне қолданбалы экономиканың негізін төмендегілер құрайды:
     • экономикалық дамуды зерттеу;

• халық шаруашылығының жалпы алғандағы жəне бөлек кəсіпорынның
жеке жұмысын зерттеу;
     • экономикалық саясат қағидаттарын əзірлеу. Экономиканың ең маңызды
саласы өндіріс болып табылады.

Оның дамуынсыз ешқандай нарықтың болуы мүмкін емес, себебі дəл сол
өндіріс тауар жиынын тудырады.
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Кəсіпорынның бүкіл шаруашылық қызметін өндіру, сипаттау жəне
түсіндіру «Кəсіпорын экономикасы» курсының зерттеу тақырыбы болып
табылады.

Кез келген кəсіпорын өздігінен əрекет етпейді, ол міндетті түрде жалпы
экономикамен байланыста болады, бір жағынан өндірістік факторлар нарығы
арқылы, ал екінші жағынан – өткізу нарығы арқылы.

Курстың міндеті – əлем мен Қазақстандағы өндірістің даму үрдісін зерттеу,
сондай-ақ басқару, жоспарлау, инвестициялау жəне қаржыландырудың
экономикалық негіздерін жəне өндіріс тиімділігін арттыру мақсатында оларды
жетілдіру əдістерін зерттеу.

Курстың мақсаты – студенттерге объективті экономикалық заңдарды,
шарттарды жəне неғұрлым аз шығынмен үздік нəтижелерге қол жеткізу үшін,
өндірісті дамыту факторларын меңгеру бойынша дағдыларды үйрету.

Өнеркəсіп – бір-бірінен тəуелсіз əрекет ететін əртүрлі салалардың
жиынтығы. Қазақстан өнеркəсібі келесі негізгі салалардан құралады:  тау-кен
өндіру, өңдеу, электр қуатын, газ, бу, су мен жылу өндіру жəне бөлу жəне т.б.

Сала – өнім, технология, негізгі өндірістік қорлар мен жұмысшылардың
кəсіби дағдыларының ортақтығы тəн болатын кəсіпорындар мен ұйымдардың
жиынтығы.

Кəсіпорынның бүкіл шаруашылық қызметін өндіру, сипаттау жəне
түсіндіру «Кəсіпорын экономикасы» курсының зерттеу тақырыбы болып
табылады.

Кəсіпорын оның бүкіл қызметіне əсер ететін белгілі бір кəсіпкерлік ортада
жұмыс істейді.

Кəсіпкерлік орта қалыптасқан экономикалық жəне саяси, құқықтық жəне
басқа да  жағдайлармен, сондай-ақ институционалдық жəне ақпараттық
жүйелердің күйімен сипатталады.

Экономикалық орта – халықтың табысы мен сатып алу қабілетін,
жұмыссыздық пен жұмыспен қамтылу деңгейін жəне басқа да экономикалық
факторларды анықтайды.

Саяси орта – елдегі саяси тұрақтылыққа, мемлекеттің қайсыбір салаларда
немесе өңірлерде кəсіпкерлік белсенділігін ынталандыра немесе тежей алатын
қызметіне байланысты болады.

Құқықтық орта кəсіпорын қызметінің бүкіл экономикалық аясын реттейтін
заңдар мен басқа да нормативтік актілер жүйесімен сипатталады.
Кəсіпкерліктің құқықтық базасының зерттелу дəрежесіне көбіне кəсіпорынның
тұрақтылығы мен орнықтылығы байланысты болады.

Географиялық орта кəсіпкерлік жүзеге асырылатын табиғи жағдайларды,
соның ішінде шикізаттардың, энергия қорларының қолжетімділігін, бүкіл
инфрақұрылымның болуын жəне т.б. анықтайды. Географиялық факторлар
кəсіпорынның орналасқан орнын таңдау, шикізатты жеткізу схемаларын
əзірлеу, дайын өнімді бөлу барысында ескеріледі.

Экологиялық жағдай қоршаған орта жағдайын, экологиялық тəуекелдер
деңгейін, бақылау жүйелерінің зерттелуін жəне қоршаған ортаны ластайтын
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кəсіпорындарға ықпал ету шараларын, басқа технологияларды, қолданылатын
шикізат немесе өндірілетін өнім түрін көрсетеді.

Институционалдық орта түрлі коммерциялық операцияларды жүзеге
асыруға, іскерлік қарым-қатынастарды орнатуға көмектесетін алуан түрлі
институттардың (ұйымдардың) болуымен сипатталады (банктер, сақтандыру
компаниялары, биржалар, заңгерлік, бухгалтерлік, аудиторлық жəне т.б.
ұйымдар).
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1 БӨЛІМ. КƏСІПОРЫН (ҰЙЫМ)

1.1 Кəсіпорыннын классификациясы

Қоғамдық өндіріс жүйесіндегі бастапқы буын кəсіпорын (фирма) болып
табылады. Кəсіпорын — мүлікті пайдалану, тауар сату, жұмыстарды
орындау немесе қызмет көрсетуден жүйелі түрде пайда көруге бағытталған
жеке қызметпен тəуекел етіп айналысатын, осы сапада заңмен белгіленген
тəртіпте тіркелген кəсіпкерлік қызметінің субъекті. Жалпы кəсіпорынның
жəне атап айтқанда өнеркəсіптік кəсіпорынның маңызды өзіндік
сипаттамалары келесідей: 1) кəсіпорын — бұл кəсіпкерлік қызмет субъекті; 2)
кəсіпорын əрқашан заңды тұлға мəртебесіне ие; 3) кəсіпорын, коммерциялық
ұйым, нақты жағдайға байланысты ұйымдық-құқықтық нысандардың біріне ие
болады (АҚ, ЖШС жəне т.б.); 4) айналысатын қызмет саласына байланысты
əрбір кəсіпорын салалық бағытқа ие болады (өнеркəсіп, ауыл шаруашылығы,
көлік, байланыс жəне т.б.), осыған сəйкес өз қызметін ауыл шаруашылығының
өнеркəсіп сияқты саласында жүзеге асыратын кəсіпорын «өнеркəсіптік
кəсіпорын» деген атаққа ие; 5) өнеркəсіптік кəсіпорын əрқашан өндірістік-
техникалық мақсаттағы өнімдердің жəне жеке сұраныс пен халық тұтынатын
тауарлармен қанағаттандыруға арналған ақырғы тұтыну тауарларының да алуан
түрлерін өндірумен жəне өткізумен айналысады.
Өнеркəсіптік кəсіпорын дербес шаруашылық жүргізуші субъект бола тұра,
нарық қатынастарының маңызды қатысушысы (акторы) болып табылады,
себебі оның негізгі мақсаты, оның миссиясы шығарылатын өнім түрлерін
өндіру, нарыққа жеткізу жəне оларға қатысты жеке жəне қоғамдық
қажеттіліктерді қанағаттандыруда қамтылады. Кəсіпорын жұмысының басты
қосарланған мақсаты нарықтық сұранымды өндірілген өніммен қанағаттандыру
жəне осының негізінде пайда түсіру болып табылады. Бұл орайда  нарықтық
сұранымды қанағаттандыру кəсіпорынның сыртқы мақсаты, ал пайда түсіру –
оның ішкі мақсаты болып саналады. Кəсіпорын жұмысының қалыптастырылған
басты қосарланған мақсаты мен жоғарыда келтірілген қаржы-экономикалық
негіздерге сүйене отырып, маңызды міндеттер кешені қалыптасады, олардың
кəсіпорын жұмысы барысында шешілуі нақты аралық нəтижелердің алынуын
қамтамасыз етеді. Кəсіпорынның өз қызметі барысында шешілетін негізгі
міндеттері төмендегідей:
• кəсіпорында маркетингілік зерттеулерді дамыту;
• нарықтық сұранымға ие өнімдердің сапасын арттыру, номенклатурасын
кеңейту жəне өндіріс көлемдерін ұлғайту;
• кəсіпорынды материалдық-техникалық жабдықтау үдерісін ұйымдастыру;
• кəсіпорын қызметінің экономикалық жəне экологиялық тиімділігінің деңгейін
өсіру;
• ғылыми-техникалық прогресс нəтижелерін өндіріске ендіру;
• өндіріс қауіпсіздігін жəне кəсіпорын қызметкерлері қызметінің қорғалуын
қамтамасыз ету;
• кəсіби мамандарды дайындау жəне біліктілігін арттыру;
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• төлем жасау жəне кəсіпорын қызметкерлерінің еңбегін ынталандыру
жүйелерін дамыту;
• кəсіпорын қызметкерлерінің тұрғын, əлеуметтік, мəдени-сауықтыру
қажеттіліктерін қамтамасыз ету;
• кəсіпорын қызметінің жоспарлары мен стратегияларын əзірлеу.

Өндірістік кəсіпорын өндірістік-техникалық, ұйымдық, экономикалық жəне
əлеуметтік бірлікпен сипатталады. Өндірістік-техникалық бірлік кəсіпорында
пайдаланылатын шикізат пен материалдар нəтижесінде дайын өнімге
айналатын өндірістік үдерістердің жеке кезеңдерінің технологиялық бірлігі мен
өзара байланысына ие өндіріс құралдарының кешенімен анықталады. Сонымен
қатар, олар пайда түсіру мақсатында сыртта қызмет көрсетіп, нақты жұмыс
түрлерін орындауға мүмкіндік береді. Ұйымдық бірлік біртұтас ұжым мен
біртұтас басшылықтың болуымен анықталады, бұл кəсіпорынның жалпы жəне
ұйымдық құрылымында көрініс табады. Экономикалық бірлік жұмыстың
экономикалық нəтижелерінің ортақтылығымен (өткізілген өнім көлемімен,
табыстылық деңгейімен, табыс салмағымен, кəсіпорын қорларымен жəне т.б.)
анықталады, жəне бастысы – пайда көру қызметтің негізгі мақсаты ретінде
орын алады.

Кəсіпорын – ең алдымен өндірістік те, экономикалық та емес, əлеуметтік
бірлік болып табылатындығын айта кеткен жөн. Кəсіпорын – бұл белгілі
əлеуметтік-экономикалық мақсат-мүдделермен байланысты, əртүрлі біліктілігі
бар адамдар ұжымы, ал пайда түсіру бүкіл ұжымның қажеттіліктерін
(материалдық та, рухани да) қанағаттандыру үшін негіз болып табылады.
Сондықтан қызметкерлерге жұмыс күшінің ұдайы өндірісін, еңбек пен
демалысқа қалыпты жағдай, кəсіби даму мүмкіндіктерін жəне т.б.
қалыптастыруды қамтамасыз ететіндей əлеуметтік əділ еңбекақы төлеу
кəсіпорынның маңызды міндеттері болып табылады.

Кəсіпорын — экономиканың шаруашылық жүргізуші субъекті ғана емес,
сондай-ақ заңды тұлға да (сүр. 1).

Заңды тұлға болып төмендегідей ұйым саналады:
• жеке меншікте, шаруашылық жүргізуде немесе жедел басқаруда

оқшауландырылған мүлігі бар;
• өз міндеттемелері бойынша мүлігімен жауап береді;

• өз атынан мүліктік жəне жеке беймүліктік құқықтар сатып алатын;
• міндеттер атқара алатын;
• сотта талапкер жəне жауапкер бола алатын;

• дербес теңгерімі немесе сметасы бар (заңды тұлға белгілері).
Заңды тұлға мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс жəне жарғы негізінде немесе

құрылтай шарты мен жарғы, немесе тек құрылтай шарты негізінде əрекет етеді.
Жарғыда кəсіпорынның (фирманың) ұйымдық жəне құқықтық нысаны, оның
атауы, пошталық мекен-жайы, қызметінің мəні мен мақсаты, жарғылық
капиталы, пайданы бөлу тəртібі, бақылау органдары, фирма құрамына кіретін
құрылымдық бірліктердің тізімі мен мекен-жайы, оның қайта құрылу жəне
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Сұр 1. Заңды  тұлғалардын ұйымдастыру-құқық формалары

таратылу шарттары көрсетіледі. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталы,
дербес теңгерімі мен сметасы болуы тиіс.

Жарғылық капитал — кəсіпорынның негізгі жəне айналымдық
капиталының бекітілген сомасы. Ол құрылған сəтінде қалыптасып, бүкіл
қызмет мерзімі бойына кəсіпорын иелігінде болады. Ресейдегі ашық
акционерлік қоғамдар мен кəсіпорындар үшін жарғылық капиталдың ең төмен
көлемі шетелдік инвестициялармен қоса ең төмен еңбекақы көлемінің 1000-

         Заңды  тұлға

Коммерциялық
ұйымдар

Коммерциялықтан
тыс ұйымдар

Шаруашылық
серіктестіктер
мен қоғамдар

Өнеркəсіп
кооперативтер
(артельдер)

Мемлекет
пен
муниципал
кəсіпорындар

Қоғамдардық
пен діни
ұйымдар т.б.

ҚорларШаруашылық
серіктестіктер

Шаруашылық
қоғамдар

жаүапкершілігі
шектеулі қоғам

Акционерлық
қоғам (АҚ)

жаүапкершілігі
қосым қоғам

Ашық (АҚ)
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еселік сомасына, қалған ұйымдастыру-құқықтық нормалар үшін – 100-еселік
сомаға тең. Қазақстанда ең төмен еңбекақы көлемі 50 мыңнан аспайды.

Кəсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанына байланысты оның жарғылық
(қойма) капиталы түрлі көздер есебінен қалыптасады (1.1-кесте). Жарғылық
капитал деп аталуының себебі - оның көлемі белгіленген тəртіпте тіркелуі тиіс
кəсіпорын жарғысында бекітіледі. Жарғылық капитал — кəсіпорынның
жарғылық қызметін қамтамасыз ету үшін меншік иелерімен ұсынылған
қаражаттар сомасы.

Жарғылық капиталдың жұмыс істеу схемасы 1.1.-суретте көрсетілген.
1.1- к е с т е

Жарғылық капиталдың қалыптастырылуы

Кəсіпорынның ұйымдық-
құқықтық нысаны

Жарғылық капиталды қалыптастыру
көздері

Мемлекеттік кəсіпорын

Жауапкершілігі шектеулі қоғам
Ашық акционерлік қоғам

Өндірістік кооператив

Жалгерлік кəсіпорын
Дербес теңгерімге бөлінген басқа

нысандағы кəсіпорын

Мемлекетпен кəсіпорын атына толық
шаруашылық жүргізу құқығымен бекітілген
мүліктің құны

Меншік иелері үлестерінің сомасы
Барлық типті акциялардың жиынтық

атаулы құны
Қатысушылармен қызметті жүргізу үшін

ұсынылған мүліктің құны
Қызметкерлері салымдарының сомасы
Меншік иесімен кəсіпорын атына толық

шаруашылық жүргізу құқығымен бекітілген
мүліктің құны

Өндіріс құралдары — бұл өнімді өндіру барысына қатысатын барлық
материалдық элементтердің жиынтығы. Олар еңбек құралдары мен еңбек
заттарына бөлінеді. Құндық нысанда көрініс тапқан өндіріс құралдары негізгі
жəне айналымдық болып бөлінетін өндірістік қорларды құрайды. Еңбек
құралдары негізгі өндірістік қорлардың, ал еңбек заттары — айналымдық
өндірістік қорлардың заттық мазмұнын құрайды.

Кəсіпорынның жарғылық капиталы жеке қаражаттардың негізгі көзі болып
табылады жəне ақшалай түрде кəсіпорын пассивтерін, ал өндірімдік түрде –
оның активтерін білдіреді. Кəсіпорынның активтері мен пассивтері
теңгерілген, яғни əрқашан да тең, бұл кəсіпорын теңгерімінде көрсетіледі.
Кəсіпорын теңгерімінің оңайлатылған схемасы 1.2-кестеде көрсетілген.

Кəсіпорын теңгерімінің оңайлатылған схемасын келесі формула түрінде
қысқаша жазуға болады

Жеке капитал = Теңгерім активі — Қарыз капиталы.

Кəсіпорынның банкте есеп шоты болады жəне ол заңды тұлға болып
табылады. Қызметінің мақсаттарына байланысты кез келген заңды тұлға екі
санаттың біріне жатады — коммерциялық ұйым немесе бейкоммерциялық
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ұйым (1.2-сурет). Коммерциялық ұйымның қызметі пайда түсіруге бағытталады,
бұл оның негізгі мақсаты болып табылады.

1.2-кесте
Кəсіпорын теңгерімінің оңайлатылған схемасы

Актив Пассив
1. Айналымнан тыс активтер 1. Жеке капитал

Бейматериалдық активтер Жарғылық капитал
Негізгі қаражаттар' Пайда
Ұзақмерзімді қаржы

салымдары
2. Айналымдық активтер 2. Қарыз капиталы

Босалқы қорлар Ұзақмерзімді капитал:
Дебиторлар Несиелер мен міндеттемелер
Қысқамерзімді қаржы Қысқамерзімді капитал:

салымдары Есептесулер  бойынша міндеттемелер
Ақшалай қаражаттар (еңбекақы, салық, пайыз);

жеткізушілер алдындағы қарыз;
қысқамерзімді несиелер

Бейкоммерциялық ұйым пайда түсіруді мақсат тұтпайды жəне оны
қатысушылар арасында бөлмейді. 2003 ж. 1 қаңтардағы жағдайы бойынша
коммерциялық ұйымдар РФ кəсіпорындарының жалпы санынан 83,4%,
бейкоммерциялық — сəйкесінше 16,6% құраған.

Кəсіпорындар мемлекеттік, муниципалдық меншікте, қоғамдық
ұйымдардың меншігінде, жеке, аралас меншікте, соның ішінде шетелдік
қатысумен де бола алады (2-кесте). Кесте деректерінен көрініп тұрғандай,
өнеркəсіптік кəсіпорындардың ең көп саны жеке меншікте (87,8%), жұмыспен
қамтылғандардың саны бойынша жəне өнім көлемі бойынша олардың үлестік
салмағы сəйкесінше 43,8 жəне 49,0% құрайды.

Кəсіпорындар бірқатар белгілері бойынша жіктелуі мүмкін (2-сурет).
Кəсіпорындардың жіктелуі біртекті кəсіпорындар үшін типтік құжаттама
əзірлеу, типтік құрылымдық жəне технологиялық шешімдерді қолдану
барысында, өндірістік құрылым мен басқа да мақсаттарда аса маңызды.

Көптеген кəсіпорындар қандай да бір фирмалардың құрамына кіреді. Фирма
— құқықтық тұрғыдан дербес кəсіпкерлік бірлік. Мұндай бірлік ретінде ірі
концерн де, шағын компания да болуы мүмкін. Қазіргі фирмалар əдетте
бірнеше кəсіпорындардан құралады. Егер фирма бір кəсіпорыннан тұратын
болса, бұл жағдайда кəсіпорын мен фирма экономикалық қызметтің бірдей
нысанын көрсетеді.
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фирма — əртүрлі «автономды» капиталдар (кəсіпорындар, фирмалар,
концерндер жəне т.б.) арасындағы экономикалық қатынастар субъекті.

Сондықтан капиталдың шоғырлануы тұрғысынан фирма — бұл өз
құрылымдық бөлімшелері арасында қаржы тəуелділігінің күрделі жүйесі бар
корпорация.

Екіншіден, «фирма» терминінің пайда болуы батыстың экономикасында
қатысу жүйесі деп аталатын бір-бірімен байланысқан акционерлік компаниялар
түріндегі акционерлік шаруашылық жүргізу нысанының кеңінен таралуымен
шартталған. Қатысу жүйесі салалық қатыстылықтың шайылуына елеулі əсер
етеді, себебі түрлі салалардағы кəсіпорын акцияларының бақылау пакеттерін
сатып алуға мүмкіндік береді. Сондықтан ірі фирманың ерекшелігі оның
көпсалалық құрылымында.

Көпсалалық фирмаларды қалыптастыру үдерісі «əртараптандыру
(диверсификация)» деп аталады, ол өндірісті шоғырландырудың жəне ірі
фирмаларды құрудың заманауи тəсілі болып табылады. Сондықтан өндірісті
шоғырландыру тұрғысынан – бұл құрылымдық бірліктері ретінде
экономиканың түрлі салаларындағы кəсіпорындары болатын көп салалы
концерн. «Кəсіпорын» мен «фирма» ұғымдары арасында басқа да
айырмашылықтар бар.

Фирма өз құрамындағы өндірістік бірліктерге қатысты кəсіпкерлік басқару
органы болып табылады. Əдетте кəсіпорын емес, діл сол фирмалар нарықтағы
шаруашылық жүргізуші субъект ретінде əрекет етіп, баға саясатын жүзеге
асырады, бəсекелестерімен күрес жүргізіп, пайданы бөлуге қатысады, ғылыми-
техникалық прогрестің қарқынын белгілеп, бағыттарын анықтайды. Кəсіпорын
(фирма) халық шаруашылығының бастапқы буыны болып табылады жəне
халықтың əл-ауқаттылығы оның жұмысының тиімділігіне байланысты болады.

Өкілдік — заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасып, заңды
тұлғаның атынан əрекет ететін жəне оның мүдделерін қорғайтын айрықша
бөлімше. Филиал — заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасып, заңды
тұлғаның барлық қызметтерін немесе олардың бір бөлігін, соның ішінде өкілдік
қызметтерін жүзеге асыратын айрықша бөлімше. Өкілдіктер мен филиалдар
заңды тұлға болып табылмайды. Олар өздерін құрған заңды тұлғаның мүлігімен
пайдаланып, бекітілген ережелер негізінде əрекет етеді.

1.2 Кəсіпорын құрылымы

Кəсіпорын құрылымы — бұл біртұтас шаруашылық жүргізуші объектіні
құрайтын ішкі буындардың (цех, учаске, бөлім, зертхана жəне басқа да
бөлімшелер) құрамы мен арақатынасы. Кəсіпорынның жалпы, өндірістік жəне
ұйымдық құрылымы ажыратылады.

Кəсіпорынның жалпы құрылымы. Кəсіпорынның жалпы құрылымы
ретінде өндірістік бөлімшелер мен қызметкерлерге қызмет көрсететін
бөлімшелер кешені, сондай-ақ кəсіпорынды басқару аппараты ұғылады (3-
сурет).
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              Көлік·
          Қоймасы·
  Энерго желісі·

· Өндеу цехтар
· шахталар,
· бұрғылау

                                                                                                   ұнгымалар

                                              Жөндеу цехтары·
                                             Инструмедалдық·
                                                 Энергетикалық·
·Емхана
                                                                                                                 Техникалық қызмет ·
·Кітапхана
                                                                                                              Экономикалық қызмет·
·Асхана
                                                                                                                           Өндіріс қызмет·
·Буфет
                                                                                                                       Персонал қызмет·
·Бала бақша
                                                                                                               Маркетинг қызмет, т.б.·
·Профилакторий
·Стадион,
·Бассейн, т.б.

Сүр. 3 Өндіріс кəсіпорын жалпы құрамасы

Кəсіпорны

Кəсіпорны
жүмысшыларына
қызмет жасайтын
бөлімдер

Өнеркəсіп бөлімдер Басқару
аппарат

Қызмет
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Кəсіпорынның жалпы құрылымы аталған бөлімшелер арасында
қамтылған аумақтар, қызметкерлер саны жəне өткізгіштік қабілеті
(қуаттылығы) бойынша арақатынасымен жəне өзара байланысымен
сипатталады.

Өндірістік бөлімшелерге негізгі өнім (кəсіпорынмен шығарылатын),
жиынтықтаушы бұйымдар (сырттан сатып алынатын), материалдар мен
дүмбілзаттар, пайдалану барысында бұйымдарға күтім жасау жəне жөндеуге
арналған қосалқы бөлшектер дайындалатын, бақылау тексеру мен сынақтан
өткізілетін, технологиялық мақсаттарға жəне т.б. арналған энергияның алуан
түрі өндірілетін цехтар, учаскелер, зертханалар жатады.

Қызметкерлерге қызмет көрсететін бөлімшелерге К тұрғын үй-
коммуналдық бөлімдер, олардың қызметтері, фабрика-асүйлер, асханалар,
буфеттер, бала-бақша мен бөбекжайлар, шипажайлар, пансионаттар, демалыс
үйлері, профилакторийлер, медсанбөлімдер, ерікті спорттық қоғамдар,
техникалық оқу бөлімдері мен жұмысшылардың, инженерлік-техникалық
қызметкерлер мен қызметшілердің өндірістік біліктілігін арттырумен
айналысатын оқу мекемелері.

Кəсіпорынның өндірістік құрылымы. Жалпы құрылыммен
салыстырғанда кəсіпорынның өндірістік құрылымы өндірістік үдерісті
ұйымдастыру түрі болып табылады жəне кəсіпорын көлемінде, цехтар мен
қызметтердің саны мен құрамында, олардың жоспарлануында, сондай-ақ
өндірістік учаскелер мен цех ішіндегі жұмыс орындарының санында, құрамы
мен жоспарлануында көрініс табады (2-сурет). Цехтар мен учаскелердің келесі
түрлері ажыратылады:

• негізгі;
• қосалқы;
• қызмет көрсетуші;
• жанама.
Негізгі цехтарда шикізат пен материалдарды дайын өнімге айналдыру

бойынша өндірістік үдерістің нақты кезеңі немесе қандай да бұйымды немесе
оның бөлігін дайындау бойынша өндірістік үдерістің бірқатар кезеңдері
орындалады. Негізгі цехтар төмендегілерге бөлінеді:

1) дайындаушы (құю, темір соғу, штампылау жəне т.б.);
2)өңдеуші (токарьлық, фрезерлік жəне т.б.);
3) шығарушы (құрастыру).
Қосалқы цехтардың міндеті — негізгі өндіріс цехтарының қалыпты,

үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Оларға жөндеу, слесарьлық-жөндеу,
аспаптық, энергетикалық цехтар жəне т.б. жатады. Қызмет көрсетуші
шаруашылықтар өнімді сақтау, шикізат, материал жəне дайын өнімдерді
тасымалдау жəне т.б. қызметтерді орындайды. Жанама цехтар қалдықтарды
кəдеге жаратумен айналысады.

Негізгі цехтар мен өндірістердің ұйымдық құрылымы үш негізгі бағыт
(қағидат) бойынша жүзеге асырылады:
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• технологиялық — цехтар мен учаскелер түрлі бұйымдарды (бетон, болат
балқыту цехтары жəне т.б.) дайындаудың технологиялық үдерісінің
біртектілік белгісі бойынша құрылады;

• тақырыптық —жұмыс орындарын, учаскелерді, өнімнің нақты түрін
шығару бойынша цехтарды (шарлы мойынтірек шығару цехы) біріктіреді;

• аралас — дайындаушы цехтар мен учаскелер технологиялық қағидат
бойынша, ал шығарушы  цехтар мен учаскелер — тақырыптық қағидат
бойынша құрылады (2-суретті қараңыз).

Бірдей немесе біртипті өнім шығару бойынша технологиялық біртекті
жұмыс немесе түрлі операциялар орындалатын жұмыс орындарының
жиынтығы түріндегі өндірістік учаске кəсіпорынның негізгі құрылымдық
өндірістік бірлігі болып табылады. Учаске өнімі цех ішінде өңдеуге арналған.
Учаскелердің құрамы, саны жəне өзара қатынасы неғұрлым ірі өндірістік
бөлімшелердің – цехтардың құрамын жəне жалпы кəсіпорын құрылымын
анықтайды.

Өндірісті ұйымдастырудың бастапқы буыны жұмыс орны болып табылады.
Жұмыс орны — жұмысшы немесе жұмысшылар тобы өнімді шығару немесе
өндіріс үдерісіне қызмет көрсету бойынша жеке операцияларды орындайтын
өндірістік аумақтың бір бөлігі.

Кəсіпорынның негізгі өндірістік бірлігіне қарай өндірістік құрылымның
келесі түрлері ажыратылады:

• цехсыз (учаске);
• цехты (цех);
• корпустық (корпус);
• комбинаттық (өндіріс, мысалы, тоқыма фабрикасы).
Кəсіпорын құрылымы ұтымды жəне үнемді болып, шикізат, материал,

дайын өнімдерді тасымалдаудың ең қысқа жолдарын қамтамасыз етуі тиіс.
Кəсіпорынды басқарудың ұйымдық құрылымы. Бұл оның қызметін,

өзара жəне бағынышты байланыстарын басқаратын қызметтер жүйесі. Ол
кəсіпорынның өндірістік құрылымымен тікелей байланысты, кəсіпорын
қызметкерлері алдында тұрған міндеттермен, басқару қызметтерінің
алуантүрлігімен жəне олардың көлемімен анықталады. Басқару құрылымын
қалыптастыру қағидаты — басқарудың қандай да бір қызметтерін
ұйымдастыру жəне басқару аппаратының бөлімшелері (қызметтері) атына
бекіту.

Басқару аппаратының ұйымдық құрылымы буындарының түрлі санымен
сипатталады, көбіне үш-буындық жүйе қолданылады: директор (президент,
басқарушы) — цех бастығы — шебер. Олардың əрқайсысы өзіне тапсырылған
жұмыс учаскесі үшін жеке жауапкершілік атқарады.

Цех бастығы цех жұмысының барлық тұстары үшін жауап береді жəне
өзіне бағынатын басқару аппаратының көмегімен цехты технологиялық жəне
шаруашылық басқару бойынша барлық қызметтерді атқарады (4-сурет). Ірі
цехтарды басқарудың функционалдық органдары жоспарлау-диспетчерлік,
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технологиялық бюро, еңбек жəне еңбекақы бюросы жəне т.б. болып табылады.
Цех бастығы тікелей директорға бағынады.

С рет 4  Цех ба аруды  рулымы

Цехтың ірі учаскелерін (бөлімшелері, пролеттері) учаске бастықтары (аға
шеберлер) басқарады, оларға ауысым шеберлері бағынады. Шебер учаскедегі
өндіріс пен еңбек үдерісінің басшысы əрі ұйымдастырушысы болып табылады.
Ол тікелей цех бастығына, ал учаске немесе ауысым бастықтары болған жерде
– сəйкесінше учаске немесе ауысым бастықтарына бағынады. Бригадаға
біріктірілген жұмысшылар тобын бригадир басқарады, ол аға жұмысшы болып
табылады жəне өндірістік жұмыстан босатылмайды, ол өз міндеттерін
орындағаны үшін тарифтік мөлшерлемеге қосымша ақы алады.

Кəсіпорын қызметін директор (президент, басқарушы) басқарады, ол
меншік иесі де, жалданбалы қызметкер де болуы мүмкін (соңғы жағдайда
онымен келісімшарт жасалады). Кəсіпорынды стратегиялық, ағымдағы жəне
жедел басқарумен қамтамасыз ету үшін, тікелей директорға (президентке) жəне

Цехтың бастығы
Жоспар –

экономикасының  бюросы

Цех бастығының
өндіріс бойынша  орын

Технологиялық
бюросы

Цех бастығының
техникалық даму

Жоспар- диспетчер
бюросы

Учаскенің бастығы Учаскенің бастығы

мастер мастер мастер мастер
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оның орынбасарларына бағынышты функционалдық басқару аппараты
қолданылады. Олардың əрқайсысы өндірістік үдерісті басқару бойынша
жұмыстың белгілі бір бөлігін басқарады жəне қол астында сəйкес
функционалдық қызметтер ұстайды. Зауытты басқару (фирманы басқару)
аппаратында функционалдық құрылымдық бөлімшелер (бөлімдер, қызметтер),
ал цехтарда, əдеттегідей, - бюролар бөлініп көрсетіледі. Басқару аппараты
келесі негізгі қызметтерден құралады:

• кəсіпорынды жедел басқару;
• қызметкерлерді басқару;
• экономикалық жəне қаржы қызметі;
• ақпаратты өңдеу;
• əкімшілік басқару;
• маркетинг;
• сыртқы экономикалық байланыстар;
• техникалық даму жəне т.б.

Əрбір қызмет бастықпен басқарылып, тікелей директорға немесе оның
орынбасарларының біріне бағынады.

Басқару аппаратының құрылымы көптеген факторларға (өндіріс түріне,
мамандануына, өндіріс көлеміне, шығарылатын өнімнің құрылымдық
күрделігіне жəне т.б.) байланысты, сондықтан кəсіпорындардағы зауыт басқару
(фирманы басқару) құрылымы əртүрлі болады.

1.3 Кəсіпорынның ішкі жəне сыртқы ортасы
РФ заңнамасына сəйкес, кəсіпкер болып қоғамдық қажеттіліктерді

қанағаттандыру жəне пайда түсіру мақсатында өнім өндіру жəне қызмет
көрсету үшін, заңмен белгіленген тəртіпте құрылған дербес шаруашылық
жүргізуші субъект саналады. Кез келген ұйым (кəсіпорын) сыртқы ортамен
өзара əрекеттеседі, яғни одан оның ішкі ортасының элементтеріне айналатын
қорларды алады (жұмыс күші, капитал, жабдық, шикізат, энергия, ақпарат жəне
т.б.). Алынған қорлар өнімге (қызметтерге) өңделіп, өткізілу үшін сыртқы
ортаға келіп түседі.

Кəсіпорынның ішкі ортасы. Кəсіпорынның ішкі ортасы көбіне оның
сыртқы ортамен анықталатын миссиясы мен мақсаттарына байланысты
қалыптасады. Кəсіпорынның ішкі ортасы адамдарды, техниканы,
технологияны, ақпаратты, өндіріс пен басқарудың ұйымдастырылуын жəне т.б.
қамтиды жəне келесі негізгі қосалқы жүйелерден құралады:

• əлеуметтік;
• технологиялық;
• өндірістік-техникалық;
• экономикалық;
• ақпараттық;
• ұйымдық;
• қаржылық;
• маркетингілік;
• ғылыми-инновациялық;
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• коммерциялық жəне т.б.
Кəсіпорынның ішкі ортасы 1.7-суретте сызба түрінде көрсетілген.
Кəсіпорынның ішкі ортасының барлық құрауыштарының маңыздылығына

қарамастан, кəсіпорын – бұл ең алдымен онда жұмыс істейтін адамдардың
ұжымы, оның басты байлығы.

Олардың қабілетіне, біліміне, біліктілігі мен тəжірибесіне, еңбекке деген
қатынасына, мінез-құлығына жəне т.б. сайып етіп келгенде, фирманың бедел-
абыройы, өнім сапасы, кəсіпорын жұмысының нəтижелері байланысты болады.
Кез келген кəсіпорын – бірыңғай əлеуметтік экономикалық-техникалық кешен
құрайтын көптеген қосалқы жүйелерден құралатын күрделі əлеуметтік-
экономикалық жүйе. Сондықтан барлық қосалқы жүйелер (əлеуметтік,
экономикалық, техникалық, ұйымдық жəне т.б.) өзара байланысқан əрі өзра
шартталған, бірдей дəрежеде маңызды жəне бірге кəсіпорынның ішкі ортасын
құрайды.

Тиімді кəсіпкерлік қызметті ұйымдастыру үшін жоғарғы басшылықпен
кəсіпорын миссиясының таңдалуы аса маңызды. Əрбір ұйымның
(кəсіпорынның) өз мақсаты – миссиясы болады, кəсіпорынның еңбек ұжымы
(қызметкерлері) сол мақсатты орындау үшін бірігіп, өз қызметін жүзеге
асырады. «Миссия» ұғымының мағынасы өте кең жəне əртүрлі факторлармен
анықталады, соның ішінде сыртқы ортаның кəсіпорынға əсерімен, оның ішкі
ортасымен. Өкінішке орай, Ресейдегі көптеген коммерциялық ұйымдардың
миссиясы тым қарапайым қарадүрсін түрде анықталады – аз шығынмен
барынша көбірек пайда түсіру, ал бұл іс жүзінде мүмкін емес десе де болады.
Кəсіпорын миссиясы сатып алушыға, қоғамға бағдарлануы тиіс. Қоғамға тиімді
нəрсе кəсіпорынға да тиімді болуы керек, бұған керісінше емес.

Батыстағы жарияланымдарға сəйкес, кəсіпорын миссиясы оның қағидалары
мен этикасымен анықталады. Кəсіпорын қағидаттары шығарылатын өнім мен
нарыққа, кəсіпорынды басқаруға, оның қызметкерлеріне қойылатын
талаптарды, сыртқы орта (тапсырыскерлер, жеткізушілер, инвесторлар,
бəсекелестер, қоғам, мемлекет) талаптарын қамтиды. Кəсіпорын этикасы – бұл
кəсіпкер мен фирма қызметкерлерінің кəсіпкерлік қызмет барысында қоғамның
этикалық нормаларын орындауға мүмкіндік беретін өзара іскерлік қарым-
қатынастар моралі. Фирманың миссиясы көбіне оның құндылықтық
бағдарларымен белгіленеді, олар 1.4-кестеде көрсетілген.
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 1.4-Кесте
Құндылықтық бағдарлар жəне олардың мақсатты бағдарлармен байланысы

Бағдар түрі Құндылықтар санаты Болжамды ұйымдық
мақсаттардың түрлері

Теориялық Ақиқат Ұзақмерзімді зерттеулер жəне
əзірлемелер

Ұтымды ойлау
Білім

Экономикалық Құнттылық Өсу
Пайдалылық Табыстылық
Байлық жинау Нəтиже

Саяси Билік Капитал мөлшері, сатулар
Танылу көлемі, қызметкерлер

саны
Əлеуметтік Жақсы қатынастар Əлеуметтік жауапкершіліктің

Шын берілгендік
Шиеленістердің болмауы

табыстылықтан басымдылығы
Жанама бəсекелестік
Ұйымдағы жағымды ахуал

Эстетикалық Көркем үндестік Бұйым дизайны
Құрамы Өнім сапасы
Пішім жəне симметрия Өнім тартымдылығы (тіпті пайда

шығасымен)
Діни Əлеммен келісім Этика

Адамгершілік нормалары

Кəсіпорын миссиясы оның мəдениетімен – фирманың абырой-беделін
(маркасын, имиджін) қалыптастыратын кəсіпорынға тəн құндылықтардың,
нормалар мен идеялардың жиынтығы. Имидж фирманың тұтынушылары,
серіктестері, орналасқан орны мен қоғам алдындағы жауапкершілігін,
кəсіпорынның сыртқы əлемге жағымды əсер көрсетуге ұмтылысын білдіреді.
Ұйым миссиясының негізінде оның жоғарғы басшылығы немесе меншік иесі
кəсіпорын мақсаттарын əзірлеп, орнатады. Миссиямен салыстырғанда,
мақсаттар кəсіпорын қызметінің неғұрлым нақтырақ бағыттарын білдіреді.
Сондықтан мақсаттар шынайы əрі қолжетімді, заңға қайшы келмейтін,
орындаушыларға түсінікті, өлшеуге келетін, құрылымдық бөлімшелер мен
функционалдық қызметтер бойынша тəптіштелген, кəсіпорынның барлық
қызметкерлерінің күшін біріктіретін болуы тиіс. Егер кəсіпорын миссиясы
болашаққа ұмтылған, қатал уақыт шектеулерінсіз болса жəне көбіне сыртқы
ортамен анықталатын болса, оның мақсаттары қызмет нəтижелерінің нақты
көрінісіне ие болады, фирма ішіндегі бағдарды көрсетеді, қорлардың
пайдаланылуын жақсартуға бағытталып, кəсіпорынның ағымдағы қызметіне
байланысты болады.

Ұйымның миссиясы оның ішкі жəне сыртқы ортасының субъектілерінің
қажеттіліктерін ескере отырып қалыптастырылады жəне олардың тым қарама-
қайшы келетін түрлі топтарының мүдделерін білдіруі тиіс. Дегенмен бірінші
кезекте кəсіпорын меншік иесінің (меншік иелерінің), оның қызметкерлері мен
сатып алушыларының мүдделерін жүзеге асырады.
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Кəсіпорынның сыртқы ортасы. Кəсіпорын миссиясын, оның мақсаттарын
белгілеп, қызметкерлер алдында міндеттерді қойғаннан кейін, кəсіпорынның
жоғарғы басшылығы фирманың мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін анықтау
үшін, сыртқы орта əсерін талдауға кіріседі. Сыртқы ортаның кəсіпорынға əсері
жан-жақты болып келеді жəне 1.8-суретте сызба түрінде берілген.

Экономикалық факторлар. Экономикалық сыртқы ортаның көптеген
факторлары үнемі бағаланып тұруы тиіс, себебі экономиканың жағдайы
фирманың мақсаттарына əсер етеді. Бұл инфляция қарқыны, елдің төлемдік
теңгерімі, жұмыспен қамтылу деңгейі жəне т.б. Бұлардың əрқайсысы кəсіпорын
үшін қауіп төндіруі немесе жаңа мүмкіндіктер ашуы мүмкін.

Саяси факторлар. Саяси жүйе кəсіпорындардың іскерлік белсенділігіне
елеулі əсер етеді, ол бизнестің көптеген салаларын дамытуда қиындықтар мен
мүмкіндіктер тудырады. Ұйымның елдегі саяси жағдай туралы анық түсінігі
болуы тиіс, себебі бизнес жүргізу тұрақсыз саяси жағдайда тəуекелді іс болып
табылады.

Нарықтық факторлар. Нарықтық орта фирма үшін үнемі қауіп төндіреді.
Ұйымның табысы мен сəтсіздіктеріне əсер ететін факторларға халық
табыстарының бөлінуі, саладағы бəсекелестік деңгейі, өзгеріп тұратын
демографиялық жағдайлар, нарыққа шығудағы кедергілер жатқызылады.

Технологиялық факторлар. Технологиялық орта талдауы кемінде өндіріс
технологияларындағы өзгерістерді, жобалауда жəне тауар мен қызмет ұсынуда
ЭЕМ-ын немесе байланыс құралдарының ең жаңа технологияларын қолдануды
ескеруі тиіс. Қазіргі кезде компанияларда инновациялардың жеделдете
ендірілуі байқалады.

Бəсекелестік факторлары. Бəсекелес ортаны зерттеу барысында
бəсекелестіктің қаншалықты күшті екендігін, оның ұйымдарға қалайша əсер
ететіндігін бағалап, басты бəсекелестерді, олардың тарапынан шынайы жəне
əлеуетті қауіптерді анықтау қажет.

Əлеуметтік сипаттағы факторлар. Бұл факторлар ұйым қызметіне əсер
ететін əлеуметтік үдерістер мен үрдістерді білдіреді (дəстүрлер, əдеттер,
адамдардың жұмысқа қатынасы, тұтынушылардың талғамы мен психологиясы
жəне т.б.). Əлеуметтік құраушы сұраныс деңгейіне, өнім өткізу нарықтарын
таңдауға əсер етіп, жұмыс күшінің өңірлік нарығының параметрлерін жəне т.б.
анықтайды.

Халықаралық факторлар. Халықаралық нарықта əрекет ететін
фирмалардың басшылығы осы ортадағы өзгерістерді үнемі бағалап, бақылауда
ұстауы тиіс. Соңғы жылдары ресей нарығында шетел фирмалары тарапынан
бəсекелестік күшейіп, ресейлік өндірушілердің шетелдіктермен нарықтан
шығарылу қаупі пайда болды.

Құқықтық факторлар. Бұл ұйымның құқықтарын, жауапкершілігін,
міндеттерін белгілейтін, қызметін реттейтін, соның ішінде оның жеке түрлеріне
қатысты шектеулерді реттейтін, мүдделерін қорғау нысаны мен əдістерін жəне
т.б. белгілейтін заңдар мен басқа да құқықтық актілер. Қабылданған заңдарды
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білу жəне орындаудан кəсіпорынның кəсіпкерлік қызметінің заңдылығы
байланысты болады.

Табысты жоспарлау үшін жоғарғы басшылықтың тек маңызды сыртқы
мəселелер туралы ғана емес, кəсіпорынға тікелей əсер ететін факторлар туралы
да толық түсінігі болуы тиіс. Кəсіпорынға сыртқы ортаның тікелей əсер етуші
факторларға келесілер жатады:

• өнім мен қызмет тұтынушылары;
• материалдық жəне табиғи қорларды жеткізушілер;
• бəсекелестер;

• инфрақұрылым (банктер, қор биржалары, жарнамалық жəне кадрлық
агенттіктер, күзет агенттіктері, темір жолдар жəне т.б.);

• қаржы ұйымдары;
• жұмыс күші нарығы;
• көлік ұйымдары;

• мемлекеттік жəне муниципалдық ұйымдар, билік органдары жəне т.б.
Осылайша, сыртқы орта талдауы кəсіпорынға оған аталған ортада кезігетін
қауіптіліктер мен жағымсыз салдарды барынша азайтуға мүмкіндік береді. Ішкі
ортаның талдауы кəсіпорынның күшті жəне əлсіз жақтарын анықтап, оның
бəсекеге қабілеттілігін арттыру жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді.



22

2-БӨЛІМ. КƏСІПКЕРЛІК. КƏСІПКЕРЛІК ТƏУЕКЕЛ

   Ағылшын экономисті Р. Кантилъон (1680 - 1734), бизнестің алғашқы теоре-
тиктерінің бірі, алғаш рет «кəсіпкерлік» терминін қолданып, кəсіпкерлікке
жүйелі сипаттама береді, оның ұғынуы бойынша кəсіпкерлік ең алдымен
қандай да бір қызмет түрінен табыс немесе пайда түсірумен байланысты
ерекше қызмет болып табылады. Р.Кантильон кəсіпкерлік қызметті ең алдымен
кəсіпкерлікте əркез орын алатын тəуекел жағдайында пайда түсіру мақсатында
бастама таныту ретінде анықтайды.

2.1. Тауар өндірісі жəне нарық

Тауар өндірісі ретінде өнімдер сату үшін өндірілетін, ал өндірушілер мен
тұтынушылардың байланысы нарық арқылы жүзеге асырылатындай өндіріс
ұғылады. Тауар өндірісінің пайда болуы үшін қажетті шарт еңбектің қоғамдық
бөлінісі болып табылады. Тауар өндірісінің даму кезеңдері алмасу, нарық
дамуымен байланысты. Нарықтың келесі түрлері ажыратылады: дамымаған,
еркін, реттелмелі, сиықсызданған. Əрбір нарық түріне тауар өндірісінің ерекше
үлгісі сəйкес келеді:

• дамымаған нарықтың тауар өндірісі;
• еркін нарықтың тауар өндірісі;
• реттелмелі нарықтың тауар өндірісі;
• сиықсызданған нарықтың тауар өндірісі.
Нарық — бұл сатушы мен сатып алушы арасында тауар (қызметтерді) сату-

сатып алу, алмасуға қатысты өзін-зі реттейтін, экономикалық еркіндікке
негізделген қатынастар жүйесі. Нарық механизмінің негізгі элементтері баға,
сұраныс жəне ұсыныс болып табылады. Сұраныс пен ұсыныстың арақатынасы
нарықтағы тауардың құнын белгілейді. Сұраныс заңы тауардың салыстырмалы
бағасы мен оған деген сұраныстың тəуелділігін көрсетеді: бағаның өсуі
сұраныстың төмендеуіне əсер етеді, ал бағаның төмендеуі нарықтағы
сұраныстың өсуіне септігін тигізеді. Нарықтық экономиканың құрамдас бөлігі
бəсекелестік – өнім өткізудің неғұрлым жағымды шарттарын қалыптастыруға
жəне қажеттіліктерді барынша қанағаттандыруға бағытталған шаруашылық
пропорцияларды қалыптастырудың негізгі механизмі болып табылады (2.1-
кесте).

Нарық, шын мəнісінде, көптеген алуан түрлі мамандандырылған
нарықтардың жүйесі болып табылады. Таңдалған критерийге байланысты,
олардың əртүрлі жіктемелері болады (2.2-кесте).

Нарықтық қатынастар субъектіне қатысты сатушы нарығын, сатып алушы
нарығын жəне делдалдық операциялар нарығын (аралық сатушылар нарығын)
ажыратады. Географиялық белгілері бойынша ішкі (өңірлік, жергілікті жəне т.б.
нарықтарға бөлінетін ұлттық нарық) жəне сыртқы (əлемдік, шекарамен шектес
жəне т.б.) нарықтар ажыратылады.
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2. 1 - к е с т е

Бəсекелестік пен нарықтың негізгі түрлерінің сипаттамасы

Бəсекелестік
пен нарық
түрлері

Фирмалардың
саны мен көлемі

Өнім сипаты Нарыққа шығу
жəне одан кету
шарттары

Ақпараттың
қолжетімдігі

Таза
бəсекелестік

Көптеген ұсақ
фирмалар

Біртекті өнім Қиындықтардың
болмауы

Ақпараттың
барлық
түрлеріне
бірдей қатынау

Монополистік
бəсекелестік

Көптеген ұсақ
фирмалар

Əртекті өнім Қиындықтардың
болмауы

Бірсыпыра
қиындықтар

Олигополия Фирмалар саны
көп емес, ірі
фирмалар бар

Əртекті немесе
біртекті өнім

Бөлек кедергілер
болуы мүмкін

Бірсыпыра
шектеулер

Монополия Бір немесе
бірнеше ірі
фирма

Бірегей өнім Нарыққа шығудың
еңсерілмейтін
кедергілері

Бірсыпыра
шектеулер

Сатулар сипаты бойынша нарықтар көтерме жəне бөлшек сауда
нарықтары болып бөлінеді.

• Салалық белгісі бойынша бөлінеді: шикізат нарығы (көмір, мұнай, газ,
ағаш жəне т.б.);

• Азық-түлік нарығы (бидай, балық, ет жəне т.б.);
• Машина жасау нарығы (автомобильдер, машиналар жəне т.б.) жəне

басқа салалық нарықтар.
Өндірілетін тауар ерекшелігіне (күрделілігі, өндірілу ұзақтығы жəне т.б.),

сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірінен алшақтығына, жеткізілген
тауар үшін төлемдердің кідіру мүмкіндігіне байланысты, əрбір нарықтың
сəйкес инфрақұрылымы — мамандандырылған ұйымдардың жүйесі болуы
керек. Нарықтың инфрақұрылымы несиелік жүйені, биржалық сауда жүйесін,
көтерме жəне бөлшек сауда жасайтын дербес кəсіпорындардың жиынтығын
қамтиды.
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2.2- ке ст е

Тауар алмасу нысанының сипаты бойынша нарықтардың жіктелуі

Несиелік жүйе банк жүйесінен, сақтандыру компанияларынан, кəсіби одақ
қорларынан жəне басқа ұйымдардан құралады. Банк жүйесінің бірінші қабаты
болып орталық банк, екіншісі — коммерциялық, ипотекалық, инновациялық,
инвестициялық жəне басқа да банкілер саналады.

Биржа — бұл тауар, құнды қағаз жəне валюта сату-сатып алу бойынша
аукцион ретінде əрекет ететін ұйымдастырылған көтерме базар. Ол биржалық
комитеттің басшылығымен жарғы негізінде жұмыс істейді. Биржа
тапсырыскерлері ретінде жеке тұлғалар, сауда-өнеркəсіптік корпорациялар
жəне несиелік-қаржылық институттар бола алады. Биржалар тауарлық (өнім
бойынша мамандандырылған жəне əмбебап), қорлық (құнды қағаздармен
мəмілелер бойынша), валюталық (ұлттық валютаны сату-сатып алу бойынша)
болады. Биржалық саудадан басқа, тауар нарығы əртүрлі ұйымдастыру
нысандарын қолданатын (жəрмеңкелер, аукциондар, көрме-сатулар жəне т.б.)
көтерме жəне бөлшек сауда жасайтын дербес кəсіпорындардың желісіне қызмет
көрсетеді.

Кез келген нақты жұмыс істейтін жүйе ретінде нарық басым жəне нақты
кемшіліктерге ие. Нарық экономикасының негізгі артықшылықтары:

• қоғамға қажетті тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған қорларды
тиімді бөлу жəне пайдалану;

• өндірістің өзгеріп тұратын шарттарына икемділік пен
бейімделушіліктің жоғары дəрежесі;

• ғылым мен техника жетістіктерін өндіріске ендіру;
• кəсіпкерлер мен тұтынушылардың таңдау жəне əрекет ету еркіндігі;

• əртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыруға, өнім сапасын арттыруға
қабілеттілік;

• бұзылған экономикалық тепе-теңдіктің салыстырмалы түрде жылдам қалпына келуі.
Нарықтың негізгі кемшіліктері:

• ұжымдық жəне қоғамдық қолданыстағы тауарлар мен қызметтерді өндіруге
арналған ынталандырулардың болмауы;

Тауар жəне қызмет нарығы Қаржы нарығы Зияткерлік өнімдер нарығы Еңбек нарығы

Өндіріс
құралдарының
нарығы

Тұтыну
тауарларының
нарығы

Өндірістік жəне
бейөндірістік
мақсаттағы
қызметтер нарығы

Құнды қағаздар
нарығы

Капитал нарығы

Валюталық жəне
несиелік нарық

Технологиялар,
тəжірибелік-
құрастырымдық
талдамалар нарығы

Терең ғылыми
ақпарат нарығы

Ақпарат нарығы

Жұмыспен
қамтылғандар

Жұмыссыздар

Еңбек биржалары

Кадрларды
дайындау жəне
қайта дайындау
жүйесі
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• қоршаған ортаны өндірістік жəне басқа да қызмет түрлерінен қорғау
механизмінің болмауы;

• ұдайы қалпына келтірілмейтін қорларды сақтай алмау;
• халықтың жұмыспен қамтылуына кепілдіктің болмауы;
• ғылымдағы терең жəне қолданбалы зерттеулерді дамытуды қаржыландыру

механизмінің болмауы;
• даму тұрақсыздығы, рецессивтік жəне инфляциялық үдерістерге тəуелділік.
Бей-берекет нарықтық қатынастар шеңберінде шешілуі мүмкін емес

мəселелердің болуы ұлттық экономиканы дамытудағы мемлекеттік
институттардың маңыздылығын шарттайды. Мемлекет нарық механизмдерінің
жұмыс істеуі үшін қалыпты шарттар қалыптастыруға жан-жақты қолдау
көрсетіп, оларды нарық шеше алмайтын міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін
элементтермен толықтыруға міндетті.

Қазіргі нарық, бір жағынан, капиталдың шоғырлануымен жəне бизнесті
ұйымдастырудың корпоративтік нысандарының дамуымен, ал екінші жағынан,
- өздеріне тəн кəсіпкерлік, икемділік пен бейімделушілік рухымен көптеген
ұсақ тауар өндірушілердің сақталуымен сипатталады. Нарықтың аса маңызды
құраушысы – ақпараттар нарығы қарқынды дамып келеді.

2.2. Нарықты (экономиканы) мемлекеттік реттеу
Нарықты мемлекеттік реттеу — бұл мемлекеттік органдардың келесі екі

негізгі атқарымды орындау бойынша қызметі:
1) нарық механизмі жұмысының қалыпты жағдайын қамтамасыз ету;
2) нарық механизмдері тиімсіз болған салалардағы экономикаға əсер ету.
Нарықтық экономиканың жұмысына мемлекеттің кірісуі экономиканы
мемлекеттік реттеу арқылы жүзеге асырылады.

Экономиканы мемлекеттік реттеу — бұл нарық механизмі жұмысының
қалыпты жағдайын қамтамасыз ету мақсатында, мемлекеттің шаруашылық
жүргізуші субъектілердің қызметіне жəне нарықтық конъюнктураға ықпал
етуі. Экономиканы мемлекеттік реттеу ықпал ету объекті бойынша өндіріс
пен қаржы қорларын реттеуді қамтиды. Ол экономикалық саясатты жүргізу
арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық саясат — экономиканы басқару
бойынша нақты элементтер жинағын қамтитын шаралар жүйесі, іс-əрекеттер
жиынтығы, олардың негізгілері:

• антициклдік саясат;
• салалық саясат;
• антимонополиялық саясат;
• ақша жүйесін ұйымдастыру;
• халықтың əлеуметтік қорғалуы;

• ұжымдық қолданыстағы қызметтер мен тауарларға сұранысты
қанағаттандыру;

• жұмыссыздықпен күресу жəне т.б.
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Экономиканы реттеу барысында мемлекеттің жалпы қызметі — циклдік
даму механизмінің экономикаға əсерін жеңілдетуге арналған жағдайды
қамтамасыз ету.

Ақша айналымын ұйымдастыру мемлекет монополиясы болып табылады.
Ұлттық нарықта айналымда жүрген ақша мөлшерін өзгерту арқылы
мемлекет ақша жүйесінің жұмыс істеу жағдайына ықпал етеді. Бұл
мəселедегі маңызды рөлді Қазақстан Ұлттық Банкі атқарады, ол ақша
нарығының күйіне белсенді ықпал етуге арналған құралдардың үлкен
жиынтығына ие (есептік мөлшерлемелер, құнды қағаздармен операциялар,
резервтер, əкімшілік шектеулер).

Адам құқығының кепілі болып табылатын мемлекет уақытша экономикалық
қиындықтарды сезінетін, қоғамдағы қарып болған адамдардың əлеуметтік
қорғалуының қамын ойлауға міндетті. Бұл үдерістің қаржыландырылуын
қамтамасыз етудің негізгі құралы — салық заңнамасы. Мемлекет тарапынан
салық инспекциясы, Əлеуметтік сақтандыру қоры, Əлеуметтік саясат жөнінде
комитет жəне т.б. сияқты арнайы органдар құрылған.

Нарық механизмдері қоғамның əрбір мүшесінің еңбек ету құқығын
автоматты түрде жүзеге асырмайды. Сондықтан жұмыссыздықпен күрес
мемлекетке жүктеледі. Мемлекет жұмыспен қамтылу, жұмыс орындарынан
айрылған адамдарды материалдық қамтамасыз етудің нақты деңгейін қолдау
мақсатында, еңбек нарығын реттеп отыруы тиіс. Мұндағы шешуші рөлді еңбек
заңнамасы мен оның орындалуын бақылайтын мемлекеттік ұйымдар атқарады.
Сонымен қатар, салалық жəне антимонополиялық саясат экономикалық
саясаттың элементтері болып табылады.

Мемлекет ұжымдық қолданыстағы қызметтер мен тауарларға: ұлттық
қорғаныс, мемлекеттік басқару, бірыңғай энергетикалық жүйе, ұлттық
коммуникация желілері, қоғамдық тəртіпті сақтау, вакцинация жəне т.б.-ға
сұранысты қанағаттандыруда басты рөлді атқарады. Сонымен қатар, ол адам
қызметінің коммерциялық негізде толық көлемде жүзеге асырыла алмайтын
салаларын да қолдайды (ғылым, білім, мəдениет, денсаулық сақтау жəне т.б.).

Ұлттық нарықтардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ете отырып,
мемлекет сəйкес сыртқы сауда саясатын, капитал мен жұмыс күшінің
халықаралық көші-қонына бақылауды жүзеге асырады, валюталық курстарға
ықпал етіп, төлем теңгерімдерін басқарады жəне т.б. Мемлекеттік органдардың
нарықтық қатынастар саласындағы қызметінің бірқатар бағыттары 2.3-кестеде
көрсетілген.

Нарықтық қатынастар жүйесі мемлекеттік реттеуге бірқатар талап қояды.
Бірінші кезектегісі мемлекеттің нарық элементтерінің ішкі өзара
байланыстарын сиықсыздандыратын немесе бұзатын кез келген əрекеттерінің
болдырылмауы. Мемлекет тарапынан бағаға əкімшілік бақылау орнатудан жəне
қолдағы бар қорларды табиғи бөлуден аулақ болған жөн, себебі бұл əрекеттер
нарықтық механизмнің орталық буындары – баға, сұраныс жəне ұсыныс
бойынша соққы жасайды. Мемлекетпен қолданылатын экономикалық
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ынталандырулар өзімен нарықтық ынталандырмаларды ауыстырмауы немесе
əлсіретпеуі тиіс.

Экономиканы реттеу үшін, мемлекет экономикалық та, əкімшілік те
əдістерді қолданады. Əкімшілік əдістерді қолдану тиімді болатын жəне нарық
механизміне қайшы келмейтін салалар да болады. Мысалы, монополиялық
нарықтарға қатал мемлекеттік бақылау, экологиялық қауіпсіздікке бақылау,
халық əл-ауқатының ең төмен параметрлерін (еңбекақы, жұмыссыздық
бойынша жəрдемақы жəне т.б. ең төмен кепілді деңгейі) қолдау, əлемдік
шаруашылық жүйесіндегі ұлттық мүдделерді қорғау (экспортты лицензиялау
жəне т.б.) өзін-өзі ақтайды.

Нарықты мемлекеттік реттеудің экономикалық жəне əкімшілік
əдістерінің өзара тығыз байланысын атап кеткен жөн, себебі кез келген
экономикалық реттеуіш өзінде əкімшілік ету элементтерін қамтиды, ал
əрбір əкімшілік реттеуіш құрамында экономикалық құрауышы болады.
Нарықтық қатынастарды мемлекеттік реттеудің тиімді қамтамасыз етудің
маңызды факторы ретінде ұлттық экономиканы дамыту мүддесінде
нарыққа экономикалық жəне əкімшілік əдістердің əсерлерін ұтымды
үйлестіруді санаған жөн.

2.3-кесте
Нарықты мемлекеттік реттеу

Бағыттар Іске асыру тəсілі
Ө н д і р і с т і  т ұ р а қ т а н д ы р у С а л ы қ  ж ə н е  и н в е с т и ц и я л ы қ

с а я с а т
Ө ң і р л е р д і ң  э к о н о м и к а л ы қ  д а м у
д е ң г е й л е р і н  т е ң е с т і р у

Ө ң і р л і к  э к о н о м и к а л ы қ
с а я с а т

М е м л е к е т т і к  қ о л д а у Д е м о н о п о л и з а ц и я  с а я с а т ы
Б ə с е к е л е с т і к т е р
Ғ ы л ы м и - т е х н и к а л ы қ  ү д е р і с т і
қ а р ж ы л а н д ы р у .
Ə л е у м е т т і к  м а ң ы з д ы  с а л а л а р д ы
д о т а ц и я л а у
Х а л ы қ т ы ң а с ы р а  м ү л і к т і к
с а р а л а н у ы н  е ң с е р у

Ғ ы л ы м и - т е х н и к а л ы қ м а қ с а т т ы
б а ғ д а р л а м а л а р д ы  ж ү з е г е  а с ы р у
И н в е с т и ц и я л ы қ  с а я с а т

К і р і с  с а я с а т ы

Х а л ы қ т ы ң  ə л е у м е т т і к  қ о р ғ а л у ы
К а п и т а л  м е н  ж ұ м ы с  к ү ш і н і ң
х а л ы қ а р а л ы қ  к ө ш і - қ о н ы н
б а қ ы л а у
А н т и м о н о п о л и я л ы қ  с а я с а т

Ə л е у м е т т і к  с а я с а т

С ы р т қ ы  с а у д а  с а я с а т ы
М о н о п о л и я л ы қ  н а р ы қ т а р ғ а  қ а т а л
м е м л е к е т т і к  б а қ ы л а у

2.3 Кəсіпкерлік қызмет субъектілері жəне оның түрлері
Кəсіпкерлік экономикалық қызметтің неғұрлым белсенді түрлерінің бірі

болып табылады. Елбасының 2014ж. жолдауында, Қазақстанның - «Жеке
кəсіпкерлікті қорғау жəне қолдау туралы» 1995ж., 1996-1999жж.



28

толықтыруларында, «Жеке кəсіпкерлік туралы» 1997, 1999жж. «Шағын
кəсіпкерлікке мемлекеттік қолдау туралы», сондай-ақ 1992-2004жж.
қабылданған «Шағын кəсіпкерлікті қолдау жəне дамыту мемлекеттік
бағдарламасы туралы» заңнамалық актілерінде кəсіпкерліктің ел
экономикасын дамытудағы рөліне үлкен мəн беріледі. Онда кəсіпкерлік
(кəсіпкерлік қызмет) — бұл азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда
түсіруге бағытталған, өз қауіп-қатері мен мүліктік жауапкершілігімен
жүзеге асырылатын бастамалы дербес қызметі екендігі көрсетілген.
Кəсіпкер заңмен тыйым салынбаған жағдайда, барлық қызмет түрлерімен

айналыса алады, соның ішінде шаруашылық өндірістік, сауда-саттық,
инновациялық, консультациялық жəне басқа да коммерциялық делдалдық
қызметтер, сондай-ақ құнды қағаздармен операциялар. Кəсіпкерліктің
субъектілері бола алады:

• өз қызметінде заңмен белгіленген тəртіпте шектелмеген Қазақстан
жəне басқа да мемлекеттердің азаматтары;

• шетел мемлекеттерінің азаматтары жəне азаматтығы жоқ тұлғалар
заңмен белгіленген өкілеттіктері шегінде;

• азаматтардың бірлестіктері (серіктестері).
Кəсіпкердің заңды тұлға ретіндегі мəртебесі кəсіпорынды мемлекеттік

тіркеу арқылы алынады. Кəсіпкерлік қызмет жалданбалы еңбекті қолданбастан
жүргізілген жағдайда, ол жеке еңбек қызметі ретінде, ал жалданбалы еңбек
қатыстырылған жағдайда – кəсіпорын түрінде тіркеледі. Бұдан кəсіпкерлік
қызмет қандай да бір меншік түрімен байланысты еместігі жəне келесілермен
жүзеге асырылатындығы анықталады:

• өндіріс құралдарының иесінің өзімен өз қауіп-қатерімен жəне өз
мүліктік жауапкершілігімен;

• меншік иесінің атынан кəсіпорын басшысымен жəне т.б. Мұндай
жеке меншікке иелік ету шектері тараптардың өзара міндеттерін анықтайтын
келісімшартпен (шартпен) реттеледі. Бұл шартта мүлікті пайдалану жəне
жеке қызмет түрлерін іске асырудағы құқықтардың шектелуі, тараптардың
өзара қаржылық қатынастары мен материалдық жауапкершіліктерінің тəртібі
мен шарттары, шартты бұзудың негіздері мен шарттары көрсетіледі.
Қызмет мазмұнына байланысты, кəсіпкерліктің келесі түрлері

ажыратылады:
• өндірістік;
• коммерциялық;
• қаржы;
• делдалдық;
• сақтандыру.
Əрбір түрдің өз спецификасы, өз ерекшеліктері, демек, өз технологиясы

болады. Кəсіпкерлік қызметтің салыстырмалы дербес түрлері бола тұра, олар
өзара тығыз байланысқан жəне бір-бірін толықтырады, жəне қызметтің бір түрі
екіншісінде қамтылуы мүмкін.



29

Өндірістік кəсіпкерлікке кейін тұтынушыларға сатылуы тиіс өнімдерді
өндіруге, жұмыстарды өткізіп, қызмет көрсетуге, ақпараттарды жинау, өңдеу
жəне ұсынуға бағытталған қызмет. Кəсіпкерліктің бұл түріндегі өндіру қызметі
негізгі болып табылады. Өндірістік кəсіпкерлікті қалыптастырудың бастапқы
элементі – негізгі қызмет саласын таңдау, бұл алдын ала маркетингіні өткізуді
болжайды, яғни ұсынылатын тауар немесе қызметтің тұтынушыға қаншалықты
қажет екендігін, оған сұраныстың тұрақты болуын, болашақта даму көлемі мен
үрдісін, тауардың мүмкін сатылу бағасын, өндіру жəне өткізу шығындарын,
болжамды сату көлемдерін анықтау керек.

Өндірістік-кəсіпкерлік қызметтің нəтижесі — сатылуы тиіс өнімнің
өндірілуі. Оны өткізу бойынша іс-шаралар кəсіпкерлік технологиясының
ақырғы кезеңі болып табылады. Өндірістік кəсіпкерлік кəсіпкерліктің ең қиын,
бірақ ең маңызды түрі болып саналады. Өндірістік қызмет кəсіпорын (фирма)
табыстылығының  əдетте 10-12%-ын қамтамасыз етеді.

Коммерциялық кəсіпкерліктің мəнін тауарлық-ақшалай қатынастар, сауда-
айырбастау операциялары, яғни тауарлар мен қызметтерді алып-сату құрайды.
Өндірістік-кəсіпкерлік қызметпен салыстырғанда, мұнда өнім шығару үшін
бизнесті өндірістік қорлармен қамтамасыз ету қажеттілігі болмайды.
Технологияның бірінші кезеңі – нені жəне қашан сату, сатып алу қажет
екендігін таңдау. Бұл мəселелерді шешуде ең алдымен тауарды сату бағасы
сатып алу бағасынан едəуір жоғары болуы қажет екендігін; белгіленген
ауқымдағы мəмілені өткізу үшін, ұсынылатын тауарға сұраныс жеткілікті
болуы тиіс екендігін негізге алу керек.

Коммерциялық кəсіпкерлік технологиясының екінші кезеңін бірқатар
тауарлар мен қызметтер нарығын талдауға жəне нарық конъюнктурасының
болжамды бағасын шығаруға бағытталған  (қандай тауарлар мен қызметтердің
ең көп сұранысқа ие болатындығын, сатып алу жəне өткізу бағаларының қандай
болатындығын талдау). Қазіргі кезде көптеген бизнесмендер басым бөлігінде
коммерциямен айналысқанды ұнатады. Коммерциялық мəміле таза пайда
шығынның кемінде 20-30%-ын құраған жағдайда мақсатқа лайық болып
саналады.

Қаржы кəсіпкерлігі коммерциялық кəсіпкерліктің бір түрі болып табылады,
себебі мұнда сату-сатып алу объекті ретінде өзіндік тауар — ақша, валюта,
құнды қағаздар (акциялар, облигациялар, вексельдер, ваучерлер жəне т.б.)
қарастырылады. Қаржылық кəсіпкерлік мəміле жасау технологиясы
коммерциялық мəміле технологиясына ұқсас, бір ғана айырмашылығы –
мұндағы тауар ретінде қаржы активтері қолданылады. Осы бизнес түрін
бастайтын кəсіпкер қаржы операцияларын құнды қағаз нарығы мен
маркетингілік қызметті талдаудан бастайды. Соңғысы ақша, валюта, құнды
қағаздардың əлеуетті сатып алушыларын іздеумен жəне оларды қатыстырумен
байланысты. Мəміле ұзақтығы бір жылдан кем болғанда, таза пайда кемінде 5%
жəне ұзақмерзімді мəмілелер үшін 10-15% құраған жағдайда қаржы мəмілесі
мақсатқа лайық болып табылады.
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Делдалдық кəсіпкерлік өзара мəміле жасауға мүдделі тараптарды біріктіруге
бағытталған қызметте көрініс табады. Осындай қызмет көрсеткені үшін,
кəсіпкер пайда көреді.

Сақтандыру кəсіпкерлігі — бұл кəсіпкердің тек сақтандыру оқиғасы орын
алған жағдайда ғана төлемшіге қайтарылып беретін сақтандыру жарналарын
алатын қаржы кəсіпкерлігінің ерекше түрі. Жарналардың қалған бөлігі
кəсіпкерлік табысты қалыптастырады.

Кəсіпкерліктің барлық түрлері табыс алуға бағытталған жəне кəсіпкердің
экономикалық тəуекелінің əртүрлі дəрежесімен байланысты.

2.4. Шағын кəсіпкерлік

Шағын кəсіпкерлік сипаттамасы. Шағын кəсіпорындар еліміздің
əлеуметтік-экономикалық жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады.
Біріншіден, олар нарықтық қатынастардың тұрақтылығын қолдауға септігін
тигізеді, себебі халықтың басым бөлігі осы қатынастар жүйесіне
қатыстырылады (шетелдік ғалымдардың пікірі бойынша, жүйе тұрақтылығы
азаматтардың 20-30%-ы өз жеке ісін ашқан кезде мүмкін болады). Екіншіден,
олар нарық жағдайында қажетті өндіріс мобильділігін, маманданудың
тереңденуін жəне өндіріс кооперациясының кеңінен дамуын қамтамасыз етеді,
онысыз олардың жоғары тиімді болуы мүмкін емес. Сарп еткенде, бұл
шаруашылық дамудың қарқындылығына жəне ұлттық экономиканың өсуіне
алып келеді. Үшіншіден, шағын кəсіпорындардың ірі жəне орта
кəсіпорындардың қызметіндегі рөлі үнемі өсіп келеді. Шағын кəсіпорындардың
еңбек қолданылатын аяларды кеңейту, халықтың жұмысқа орналасуы үшін ғана
емес, ең алдымен оның кəсіпкерлік қызметі үшін жаңа мүмкіндіктер тудыру
жəне бос өндірістік қуаттарды пайдалану қабілетінің маңызы зор.

Қызметкерлердің орташа саны келесі шекті деңгейлерден аспауы тиіс:
• өнеркəсіпте, құрылыс пен көлікте — 100 адам;
• ғылыми-техникалық салада — 60 адам;
• көтерме саудада — 50 адам;
• бөлшек саудада жəне халыққа тұрмыстық қызмет көрсетуде — 30 адам;
• басқа салаларда жəне басқа қызмет түрлерін жүзеге асыруда — 50 адам.

2.5 Қазақстан Республикасында шағын кəсіпкерлікті тиімді дамытудың
макроэкономикалық алғышарттары

Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын экономикалық реформалар
нарық шаруашылығы мен еркін кəсіпкерлікті дамытуға арналған жаңа
перспективалардың құрылуына септігін тигізді. Шағын бизнесті өнеркəсіптік
секторды əртараптандырумен бірге дамыту «Қазақстан-2030» Стратегиясының
негізгі бағыттарының бірін іске асыру болып табылады.

Дамыған елдердің тəжірибесі нарықтық экономиканың тұрақты дамуы
көбіне шағын бизнестің тиімді дамуымен анықталатындығын көрсетеді.
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Шағын кəсіпорындардың санын дамыған елдердегі ЖІӨ (ВВП) деңгейімен
салыстыру шағын кəсіпкерліктің экономикадағы атқаратын маңызды рөлінің
көрнекі дəлелі болып табылады. БҰҰ деректері бойынша əлем халқының тең
жартысы шағын кəсіпкерлікпен айналысады. Əрине, бұның елеулі үлесі
мемлекетті дамытуға тиесілі. Шағын кəсіпорындар жалпы ішкі өнімнің 50%-
дан 70 %-на дейін береді, демек, елеулі дəрежеде мемлекеттік бюджеттің кіріс
бөлігін қалыптастырып, экономикалық белсенді халықты жұмыс орындарымен
қамтамасыз етеді. Бұған қоса, кейбір елдерде (Қытай, Оңтүстік Корея) шағын
бизнес кəсіпорындары барлық экспорттық тауарлардың кемінде жартысын
өндіреді. Шағын кəсіпорындар инновациялық идеялар мен өнімдерді жасауда,
ғылымды қажет ететін жəне жоғары технологиялық өндірістерді дамытуда көш
бастайды, бұл олардың дамуында жаңа қосымша мүмкіндіктерді ашады.
Сонымен қатар, шағын бизнестің күшті жақтары қатарында теңгерілген даму
мен жоғары тиімділікті атауға болады. Өз нарығында сенімді орнын тауып,
оның конъюнктурасының өзгерістеріне жедел жауап қайтара отырып, шағын
кəсіпкерлік бəсекеге қабілетті ортаны қалыптастыруға қатысады, сол арқылы
нарықтық экономикаға қажетті иілімділік береді.

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасында макроэкономикалық
жағдайдың жақсаруы байқалады. Осы орайда 2002-2007 жылдары жоғары
экономикалық өсу байқалған, ол сыртқы факторлардың (бірқатар елдердің
экономикаларының жандануы жəне əлемдік тауар нарықтарында жағымды баға
шарттары) жəне ішкі факторлардың (өнеркəсіптік өндіріс көлемінің ұлғаюы,
басқа секторлар дамуының оң динамикасының сақталуы) əсері есебінен
қамтамасыз етілген.

Шағын кəсіпкерлік ұлттық өнім өсіміне қатысады. Еліміздегі шағын
бизнестің тиімді дамуы осының дəлелі, оның жұмысының нəтижелері
Қазақстан кəсіпкерлерінің Конгресінде атап өтілді. Қазіргі кезде өнеркəсіптік
өнім көлемінің 85% жеке сектормен өндіріледі. Елдің ЖІӨ-дегі шағын жəне
орта бизнестің үлесі əзірше шамамен 25% құрайды, экономиканың жеке
секторында еңбекпен қамтылған халықтың 60%-нан астамы еңбек етеді.
Дегенмен қазақстандық шағын бизнес кəсіпорындарындағы өнімділік деңгейі
əттеген-ай дерлік пікір қалдырады.

Сөзсіз, Қазақстан Республикасындағы шағын кəсіпкерліктің тиімді дамуы
үшін сəйкес макроэкономикалық алғышарттар болуы тиіс.

Сондықтан Қазақстан Республикасындағы шағын бизнесті бəсекеге
қабілетті ортаның қалыптасып дамуына, инновациялық үдерістердің күшеюіне
жəне Қазақстан экономикасының 2003-2014 жылдарға арналған
индустриалдық-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыруға септігін
тигізетін құрылымдаушы фактор ретінде қарастыру əбден орынды.

Мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру шағын кəсіпкерлікке əсер етіп,
республикада тауарлар мен қызметтердің бəсекеге қабілетті нарығын құруға
мүмкіндік берді. Мұны шағын кəсіпорындардың – акционерлік қоғамдардың,
шаруашылық серіктестіктер мен өндірістік кооперативтердің саны қалай өсіп
келе жатқандығынан байқауға болады. Бүгінде Қазақстан Республикасының
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Статистика агенттігінің деректері бойынша шағын кəсіпкерлік субъектілерінің
республикадағы барлық кəсіпорындардың жалпы үлесімен салыстырғандағы
санын көптеген дамыған елдердің деңгейімен салыстыруға болады, ондағы
деңгей 90-95%-ға тең. Бізде бұл көрсеткіш 92% құрайды, ал кейбір қызмет
түрлері бойынша, мəселен, құрылыста сол саладағы əрекет етуші
кəсіпорындардың жалпы санынан 96%-дан артық, сəйкесінше – саудада 99%,
өнеркəсіпте 90%.

Нарықтық жағдайдағы кəсіпкерлік секторлар объективті экономикалық
заңдар салдарынан тең құқылы болмағандықтан, ал шағын бизнестің дамуы
мемлекет үшін тек экономикалық қана емес, жоғары əлеуметтік əсер
беретіндіктен, шағын кəсіпкерлікті мемлекеттік реттеу əдетте мемлекеттік
қолдау түрінде қолданылады.

Қазақстандағы шағын кəсіпкерлік тиімді дамуы үшін, мемлекет арнайы
заңнама қолданып, қаржы, технологиялық, сыртқы экономикалық, ақпараттық,
консультациялық, кадрлық көмек көрсету жүйелерін орталықтандырылған
дерекнамалар мен айрықша қаржыландыру схемаларымен қоса жүзеге асырады.

Сонымен қатар, Үкімет шаралары мен шағын кəсіпкерлікті қолдау
бағдарламалары шынайы нарықтық экономика логикасына əркез жəне барлық
жағынан бірдей сəйкес келе бермейді. Осының нəтижесінде шағын
кəсіпкерлікті қолдау үшін бес мемлекеттік бағдарлама қабылданып, жүзеге
асырылуда. Қазіргі кезде Елбасының халыққа арнаған жолдауы негізінде 2020
жылға дейін шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту бойынша жаңа ауқымды
жеделдетілген шаралар бағдарламасы əзірленуде.

Шағын кəсіпкерлікті дамытудың макроэкономикалық алғышарттарының
бірі ақша-несиелік реттеудің айқын механизмін қалыптастыру болып табылады,
ол Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне іскерлік белсенділікке ықпал
етуге, коммерциялық банктердің қызметін бақылауға, ақшалай айналымның
тұрақтануына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Экономикалық үдерісті ынталандырып, материалдық жəне зияттылық
құндылықтармен алмасудың кеңеюіне алып келген жаһандану өткен ғасырға
тəн өзіндік сипатқа айналды. Жаһандану үдерісі түрлі нарықтар, атап айтқанда,
капитал, технологиялар мен тауарлар жəне белгілі бір дəрежеде еңбек
нарықтары трансұлттық компаниялардың əлемдік желісіне ықпалдастырылып,
бұрынғыдан да бетер өзара байланысқан соңғы онжылдықта жеделдей түсті.
ХХ ғасырдың соңына қарай халықаралық экономикалық жүйе күрделі
құрылымға айналды, ондағы барлық елдер қандай да бір дəрежеде жиынтық
өнім өндірісіне қатысып, өз ұлттық нарықтарын құруға жəне оларды реттеуге
тырысады. Сонымен қатар, жетекші саясаткерлер мен сарапшылардың пікірі
бойынша, бүгінде жаһандану көптеген мемлекеттерді негізінен əлемдік
қауымдастықтағы елдердің теңсіздігімен шартталған көптеген жағымсыз
салдарға əкелетіндігі күмəн тудырмайды. Мұндай жағдайда шағын бизнестің ел
экономикасын дамытудағы рөлінің маңызы артады. Шағын кəсіпорындардың
кəсіпкерлік қызметін жоспарлау жүйесін одан əрі қалыптастыру мəселесі
ерекше маңызға ие болады.
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Жоспарлаудың мақсаты даму мəселелері мен болашағы туралы идеяларды
жүйелендіру, оларды ықпалдастыру жəне болашақ бейнесін құрастыру үдерісін
бастамалауда қамтылады. Кəсіпкерлік қызметті тиімді жоспарлаудың басты
критерийі тұрақты экономикалық дамуды қамтамасыз ету жəне халықтың өмір
сүру сапасын үздіксіз арттыру болып табылады. Шағын кəсіпорындардың
кəсіпкерлік қызметін жоспарлау нарықтық экономика жағдайында əлеуметтік-
экономикалық дамуды ынталандырудың неғұрлым кең таралған құралы болып
табылады.

Қазақстан Республикасы жаһандық экономикада əлемдік тауар
нарықтарына мұнай, газ, қара, сирек кездесетін жəне асыл металдар мен уран
өнімдерін жеткізетін, ал ауылшаруашылық өнімдерден бидай экспортын жүзеге
асыратын мемлекет ретінде қарастырылады. Қабылданған үлгіге сəйкес,
стратегиялық тұрғыдан Қазақстан ашық экономикалы, тауар, қызмет, капитал
жəне жұмыс күші экспортына бағдарланған, əлемнің барлық елдерімен
бəсекелестік пен өзара тиімді ынтымақтастыққа негізделген ел ретінде
қалыптасып келеді.

2015 жылға дейін Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясында
көрсетілгендей, ұзақмерзімді жоспарда сервистік-технологиялық экономикаға
ауысуға, шикізаттық бағдарланудан бас тартуға септігін тигізетін экономика
салаларын əртараптандыру арқылы елдің тұрақты дамуына қол жеткізу үшін,
шағын бизнес салаларының өкілдеріне бөліп көрсетілуі тиіс міндеттер
белгіленген. Оларға келесілерді жатқызуға болады:
- жеке секторды ынталандырып, бəсекелестік басымдылықты жетілдіретін,
нақты өндірістердегі қосымша құн тізбегіндегі элементтерді меңгеру арқылы
барынша көп қосымша құнға қол жеткізетін кəсіпкерлік ахуалды, қоғамдық
институттардың құрылымы мен мазмұнын қалыптастыру;
- өңдеуші өнеркəсіпте шағын бизнес өкілдерінің қатысуымен 8-8,4% көлемінде
орташа жылдық өсу қарқынын қамтамасыз ету;

- əлемдік сапа стандарттарына ауысу;
       - елдің экспорттық əлеуетін қосымша құны жоғары тауарлар мен қызметер
пайдасына əртараптандыру;

- жеке сектормен ынтымақтастық, серіктестік.
Əлеуетті бəсекеге қабілетті, соның ішінде экпортқа бағдарланған,

экономиканың шикізатсыз бағыттағы салаларында жұмыс істейтін өндірістерді
құру жəне дамыту индустриалдық-инновациялық саясаттардың басымдықтары
болып табылады. Мұндай тəсіл экономиканың түрлі салаларындағы
қызметкерлер үшін қолданыстағы өндірістерді техникалық жəне ұйымдық
жетілдіруге, сондай-ақ экспортқа бағдарланған өнімнің жаңа түрлерін жасауға
жол ашады. Шағын кəсіпкерліктің ірі кəсіпорындармен кооперациялануы бұған
септігін тигізеді, мұнда таратудың арнайы механизмінің көмегімен табиғи
монополия субъектілерінің олардың негізгі қызметіне қатысы жоқ
функциялары шағын бизнес субъектілерінің бəсекеге қабілетті ортасына
шығарылады. Осы айтылғанға қосымша, шағын кəсіпкерлікте инновациялық
жəне ғылым қажет ететін өндірістерді дамыту үшін, соның ішінде лизинг
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бойынша жабдықтар мен технологияларды сатып алу жəне франчайзингілік
қатынастарды кеңінен тарату есебінен жағдай тудыру қажеттілігі туралы айта
кеткен жөн.

Демек, индустриалдық-инновациялық даму стратегиясы тұтыну
тауарларының өндірісіне Қазақстан экономикасы дамуының басым
бағыттарының бірі ретінде қарауға мүмкіндік береді, онда зерттеліп отырған
жиһаз жасаумен жəне киім тігумен айналысатын шағын кəсіпорындардың
өнімін де жатқызуға болады.

Республиканың барлық экономикалық салалары ішінде нарықтық жүйеде
жұмыс істеуі үшін ең қиын жағдайда қалған тұтыну тауарларының өндірісі
оның даму мəселелерін қайта қарауды талап етеді.

2.5. Кəсіпкерлік тəуекел.
Кəсіпкерліктің кез келген түрі əдетте шаруашылық немесе кəсіпкерлік деп

аталатын тəуекелмен байланысты болады. Тəуекел — бұл мүмкін нұсқамен
салыстырғанда табыстың азаюы немесе шығындардың пайда болу мүмкіндігі.
Кəсіпкерлік тəуекелдің пайда болуының негізгі алғышарты ретінде кəсіпорын
дамуының, оның тиімді жұмыс істеуінің қандай да мəселелерін шешудің балама
нұсқалары мен бəсекелестіктің болуы саналады. Шаруашылық немесе
кəсіпкерлік тəуекелдердің жіктелуі көптеген критерийлер бойынша жасалады
(2.1).

Глобальды (жалпы мемлекеттік) жəне жергілікті (кəсіпорын деңгейінде)
тəуекелдер ажыратылады. Бұл тəуекелдер өзара шартталған, бір-біріне ықпал
етеді жəне сонымен қатар, автономды болып табылады. Мысалы, салық, несие-
қаржы саясаты тұрғысынан мемлекет деңгейінде шешім қабылдау кəсіпорын
қызметіне тəуекел элементтерін енгізеді. Жəне керісінше, кəсіпорын деңгейінде
қабылданған жеке шешімдер, əсіресе өндіріс ассортименті мен көлемі,
технологиялық үдерістерді ендіру, əлеуметтік бағдарламаларды орындау жəне
т.б. бойынша шаралар жалпы мемлекеттік мүдделерге қарама-қайшы келіп,
глобальды тəуекелдерге ілесуі мүмкін.

Кəсіпорын тəуекелдері ұзақмерзімді жəне қысқамерзімді болып бөлінеді.
Ұзақмерзімді жергілікті тəуекел кəсіпорынды дамытудың болашағымен
байланысты. Бұған өндірістік дамуға бөлінетін негізсіз аз аударымдарды,
кəсіпорынның кадрлық саясатының кемшіліктерін, жаңа бəсекеге қабілетті өнім
жасау бойынша жұмыстың жүргізілмеуін жəне т.б. жатқызуға болады.
Қысқамерзімді немесе конъюнктуралық тəуекел нарық конъюнктурасының
талдауын ұйымдастырудың тиімсіз түрлерін, жауапсыз контрагентті жəне
т.б. таңдау барысында орын алуы мүмкін.

Ықпал ету дəрежесіне қарай, кəсіпкерлік тəуекелдің келесі түрлері белгілі:
• өндірістік;
• коммерциялық;
• қаржы;
• несиелік;
• пайыздық.
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Өндірістік тəуекел өнім, тауар жəне қызмет өндірумен, өндірістік
қызметтің кез келген түрін жүзеге асырумен байланысты. Мұндай тəуекелдің
пайда болу себептері арасында — өндіріс көлемдерінің азаюы, өнім сапасының
сұранысқа сəйкес келмеуі, материалдық шығындардың өсуі, жоғары
пайыздардың, аударым, салықтардың жəне т.б. төленуі.

Коммерцялық тəуекел кəсіпкермен өндірілген немесе сатып алынған
тауарлар мен қызметтерді өткізу барысында пайда болады. Бұл тəуекелдің
көздері — конъюнктураның жағымсыз өзгеруі салдарынан сату көлемдерінің
азаюы немесе басқарушылық қателер, тауарлардың сатып алу құнының
қымбаттауы, сатып алулар көлемінің күтпеген азаюы, айналыс барысындағы
тауар шығындары, айналыс шығындарының артуы.
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2.1-сурет. Тəуекелдердің жіктелуі
Қаржы тəуекелдері — бұл кəсіпорынның банк жəне басқа да қаржы

институттарымен  қатынастары саласында пайда болатын көбіне алып-
сатарлық тəуекелдер. Қаржы тəуекелдері екі түрге бөлінеді:
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• ақшаның сатып алу қабілетімен байланысты тəуекелдер;
• капитал салумен байланысты тəуекелдер (инвестициялық тəуекелдер).

ақшаның сатып алу қабілетімен байланысты тəуекелдерге инфляциялық
жəне дефляциялық тəуекелдер, валюталық тəуекелдер, өтімділік тəуекелі
жатқызылады.

Инфляция ақшаның құнсыздануын жəне сəйкесінше бағаның өсуін
білдіреді. Дефляция — бағаның төмендеуі мен ақшаның сатып алу қабілетінің
артуында көрініс табатын инфляцияға кері үдеріс. Инфляциялық тəуекел — бұл
инфляцияның өсуі барысында алынатын ақшалай табыстың шынайы сатып алу
қабілеті тұрғысынан өсуден көрі жылдамырақ құнсыздануының тəуекелі. Бұл
жағдайда кəсіпкер шынайы шығын көреді. Дефляциялық тəуекел — бұл
дефляция өсуі барысында баға деңгейінің құлдырауы, кəсіпкерліктің
экономикалық шарттарының нашарлауы жəне табыстар мен тауарлардың
тұтыну құнының төмендеуі орын алуының қаупі.

Валюталық тəуекелдер сыртқы экономикалық, несиелік жəне басқа да
валюталық операцияларды өткізу барысында бір шетел валютасының
екіншісіне қатысты бағамының өзгеруімен байланысты валюталық шығындар
қаупін білдіреді. Өтімділік тəуекелі — бұл сапасының бағалауының өзгеруі
салдарынан құнды қағаздарды немесе басқа тауарларды сату барысында шығын
болуы мүмкіндігімен байланысты тəуекел. Инвестициялық тəуекелдер ұтылған
пайда тəуекелін, табыстылықтың төмендеу тəуекелін жəне тікелей қаржы
шығындарының тəуекелін қамтиды. Ұтылған пайда тəуекелі — бұл қандай да
шараның (мысалы, сақтандыру, хеджерлеу, инвестициялау жəне т.б.) жүзеге
асырылмауы нəтижесінде жанама (қосалқы) қаржы шығынының (алынбаған
пайда) орын алу тəуекелі. Табыстылықтың төмендеу тəуекелі портфельдік
инвестициялар, салымдар мен несиелер бойынша пайыздар мен
дивиденділердің көлемін азайту нəтижесінде пайда болуы мүмкін. Ол
пайыздық тəуекелдер мен несиелік тəуекелдерді қамтиды. Тікелей қаржы
шығындарының тəуекелі инвестициялық жобаның жүзеге асырылмауы (немесе
ішінара асырылуы) нəтижесінде пайда болады.

Несиелік тəуекел — борышкердің негізгі қарызды жəне несиегерге тиесілі
пайыздардың төленбеу қаупі. Пайыздық тəуекелдерге коммерциялық
банктердің, несиелік мекемелердің, инвестициялық институттардың тартылған
қаражаттар бойынша төлейтін пайыздық мөлшерлемелерінің берілген несиелер
бойынша мөлшерлемелерінен артуы нəтижесінде көретін шығындарының
тəуекелі жатады. Пайыздық тəуекелдерге инвесторлардың акциялар бойынша
дивиденділердің, облигация, сертификат жəне басқа да құнды қағаздар
бойынша нарықтағы пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруіне байланысты көруі
мүмкін шығын тəуекелдері жатқызылады.

Пайыздың нарықтық мөлшерлемесінің өсуі құнды қағаздардың, əсіресе
пайызы бекітілген облигациялардың бағамдық құнының төмендеуіне алып
келеді. Пайыз көтерілген кезде, неғұрлым төмен бекітілген пайызбен жəне
эмитентпен мерзімінен бұрын қайта қабылданатын шығарылымдардың
шарттары бойынша айналысқа шығарылған құнды қағаздардың нарыққа
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жаппай шығарылуы басталып кетуі мүмкін. Пайыздық тəуекелді бекітілген
деңгеймен салыстырғанда орташа нарықтық пайыздың ағымдағы төмендеуі
барысында пайызы бекітілген орташа мерзімді жəне ұзақмерзімді құнды
қағаздарды айналымға шығаратын эмитент көтереді. Басқаша айтқанда,
эмитент нарықтан неғұрлым төмен пайызбен қаражаттарды қатыстыра алар еді,
бірақ ол құнды қағаздардың шығарылымымен байлаулы болады.

Биржалық тəуекелдер биржалық мəмілелерден шығын көру тəуекелін
білдіреді. Бұл тəуекелдерге коммерциялық мəмілелер бойынша төлем жасамау
тəуекелі, брокерлік фирмаға комиссиялық сыйақы төлемеу қайпі жəне т.б.
жатқызылады.

Селективтік тəуекелдер (лат. selektio — таңдау, іріктеу) — бұл
инвестициялық портфельді қалыптастыру барысында инвестициялауға
арналған капиталды, құнды қағаздарды салу түрін дұрыс таңдамау тəуекелі.

Банкроттылық тəуекелі кəсіпкердің өз капиталынан толық айрылу қаупін
жəне өзіне қабылдап алған міндеттемелер бойынша есептесуге қабілетсіздігін
білдіреді. Кез келген капиталды инвестициялау барысында əрқашан өз тəуекелі
болады.

Портфельдік тəуекелдерге қатысты ажыратылады: 1) кəсіпорынға
байланысты емес себептер бойынша пайда болатын жəне кəсіпорын оған əсер
ете алмайтын жүйелі (нарықтық) тəуекел; 2) элементтің ерекшеліктеріне
байланысты жəне құнды қағаздар портфеліне олардың алуан түрін қосу арқылы
жойылуы мүмкін жүйелі емес (өзіндік) тəуекел. Жалпы тəуекел тəуекелдің екі
түрін де қамтиды. Дегенмен егер өзіндік тəуекелді болдырмауға болса,
нарықтық тəуекел əрқашан болады.

2.7. Тəуекелдерді басқару жəне оларды бағалау əдістері

Тəуекелдерді басқару қандай да тəуекел түрінің пайда болуының алдын
алуды, оның құнын анықтауды, шығынды болдырмауға немесе азайтуға
мүмкіндік беретін ескерту шараларының өткізілуін білдіреді. Кəсіпорын өз
қызметін жүзеге асыру барысында тəуелді болатын тəуекелдің шынайы
мүмкіндігі мен бағасына дұрыс баға беру тəуекелдерді басқару жүйесінің
маңызды сəті болып табылады. Тəуекел құны ретінде кəсіпорын үшін нақты
шығындарды, оларды азайту жəне орнын толтыру бойынша шығындарды
ұғыну қажет. Тəуекел құнының негізгі үш элементі ажыратылады: Дегенмен
оперативті талдаудың нəтижелері ескерту шараларының əзірленуін қамтамасыз
етпейді, себебі озық бейнелеу қасиетіне ие емес. Бұл тек жоспарды əзірлеу
барысында өткізілетін перспективті талдау шеңберінде ғана мүмкін.

Ескерту шаралары арасында сақтандыру — қаражаттарынан шығын орны
толтырылатын ақшалай қорды құру бойынша іс-шаралар жүйесі маңызды орын
алады. Мүліктік, жеке сақтандыруды жəне үшінші тұлғалар алдындағы
жауапкершілікті сақтандыруды ажыратады. Сақтандырудың барлық түрлері
бойынша шығындар өнімнің өзіндік құнына кіргізіледі. Мүмкін тəуекелден
болатын шығындардың азаюына кəсіпорынның өзін-өзі сақтандыруы –
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кəсіпорында қаражаттары шығын орнын толтыру үшін қолданылатын тəуекел
қорын құру да септігін тигізеді.

Кəсіпкерлік тəуекелді сандық бағалау үшін əдістердің екі тобы қолданылуы
мүмкін. Б і р і н ш і  т о п  построена теориялық ережелер мен логикалық
пікірлер негізіндегі нақты шешімдердің нəтижелеріне қойылатын талаптарға
негізделетін априорлық (алдын ала) тұжырымдардан құралады. Е к і н ш і  т о п
эмпирикалық тұжырымдарға негізделген, бұл жағдайда күтілетін тəуекелді
анықтаған кезде, бұрынғы тəжірибе, құбылыстар мен факторлар негізінде
үлгілеу жəне экстраполяция қолданылады. Дегенмен əдістердің бөлінуі
біршама шартты түрде болады, себебі іс жүзінде олардың барлығы өзара
байланыста болып, бір-бірін толықтырады. Бұл көптеген жағдайларда олардың
ешқайсысы бағалаудың растылығы мен дəлдігінің қажетті деңгейін өз бетімен
қамтамасыз ете алмайтындығынан шығады. Үйлестіре қолданылған кезде, олар
өте тиімді болып шығады: бір əдістің артықшылықтары екіншісінің
кемшіліктерінің орнын толтырады.

Кəсіпкерлік тəуекелді өлшеу əдістерінің бірінші тобының негізінде
зерттелетін құбылыстардың өзара байланыстарын ескеру арқылы даму
логикасын көрсететін толығымен немесе ішінара формалдандырылған
шаралардың көмегімен қандай да бір жағдайларды көрсету əрекеті жатады.
Оларды пайдалану зерттелетін үдерістер арасындағы өзара байланыстардың
мүмкін сипаты туралы тұжырымдарды ұсынуды, құбылыстардың даму
логикасын тікелей көрсететін математикалық заң түрінде немесе
қарастырылатын құбылыстардың дамуын жəне бар ақпарат негізінде үлгілердің
құрылуын сандық түрде бейнелейтін ережелер жиынтығы түрінде
формалдауды болжайды. Үдерістердің əсер ету механизмі анықталмаған
жағдайларда, адам-машина имитациялық жүйесімен жүзеге асырылатын
имитациялық үлгілеу əдістері қолданылуы мүмкін.

Тəуекелді бағалау жəне өлшеу практикасында сараптамалық, статистикалық
жəне есептік-талдау əдістері кеңінен таралған. Сараптамалық əдістер мүмкін
кəсіпкерлік тəуекелдерді анықтауға жəне оларды бағалау барысындағы
белгісіздікті азайтуға бағытталады. Олардың қатарына «ақылмандар сарабы»
əдісі, Дельфи əдісі, деректерді орташаландыру, эвристикалық болжамдау,
априорлық саралау əдістері жəне т.б. жатқызылады.

Талдау жəне болжаудың статистикалық əдістері қажетті ақпарат
белгілі уақыт аралығында зерттелетін құбылыстардың жағдайы туралы
нақты деректерді өңдеу жəне талдау негізінде алынатын жағдайда
қолданылады. Мысалы, егер 100 сақтандырылған жағдайға нақты уақыт
аралығында 5 сақтандыру оқиғасы орын алған болса, бұл оқиғаның орын алу
мүмкіндігі 5%-ға бағаланады. Жəне есепке алынатын уақыт аралығы ұзағырақ
болған сайын, болжам да дəлірек болады. Осы əдістердің көмегімен қандай да
шығындардың болу тəуекелін шарттаған неғұрлым маңызды факторларды
анықтау міндеттері де шешіледі. Осы орайда келесі ұғымдарды пайдалануға
негізделген экономикалық үлгілеу əдістері үлкен мүмкіндіктер береді:
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• ықтималдылық деңгейі — қандай да бір нəтиженің берілген шектермен
шектелген аралыққа түсу мүмкіндігі;

• кез келген ақырғы нəтижені бағалаудың тұрлаусыздық деңгейі —
кездейсоқ факторларға байланысты болады;

• шешім қабылдау нəтижесі — факторлардың нақты мəндері мен таңдамалы
бақылаулар жиынтығы көлеміне байланысты;

• тəуекелді қабылдау — қолайсыз жағдайлардың жəне сонымен байланысты
шығындардың немесе олардың жағымсыз тоғысуының жəне қосымша
пайда түсуінің орын алу мүмкіндігін ескеру.

Есептік-аналитикалық əдістер математикалық тəсілдерге негізделеді.
Тəуекелді сандық бағалау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады.

1. Күтілетін табыстылық;
2. Нұсқалылық (дисперсия) көрсеткіші (SD2) мүмкін нəтижелердің жоба

бойынша неғұрлым ықтимал мəндерінен алшақтылығының дəрежесін
сипаттайды.

3. Орташа шаршылық ауытқу (стандартты) (SD) əрбір орташа нұсқаның
(жобаның) орташа шамадан қаншалықты ерекшеленетіндігін көрсетеді жəне
инвестициялар бойынша тəуекелдің абсолюттік шамасын сипаттайды;

4. Нұсқалылық коэффициенті салыстырмалы табыстылық шамасын
көрсетіп, күтілетін табыс бірлігіне тəуекелді сипаттайды. Нұсқалылық
коэффициенті жоғары болған сайын, нəтиже бірлігіне тəуекел де жоғарырақ
болады. Статистикалық шешімдер теориясындағы тəуекелді ескеру үшін, нақты
жағдайда таңдалатын шешімнің қолайлығы мен тиімділігін сипаттайтын
тəуекел көрсеткіші оның тұрлаусыздық дəрежесінің ескерілуімен қолданылады.
Тəуекел дəл деректер болған жағдайдағы (материалдық қорлармен қамтамасыз
етілу жəне т.б.) күтілетін əрекет нəтижесі мен аталған деректер анықталмаған
кезде қол жеткізілетін нəтиже арасындағы айырмашылық ретінде есептеледі.

2.8 Тəуекелді азайту тəсілдері

Тəуекелдерді басқару жүйесінің маңызды элементі оларды азайту бойынша
шараларды əзірлеу болып табылады. Компанияның тəуекелдерін азайту
бойынша келесідей іс-шаралар ажыратылады:

• нормативтік əдіс;
• сақтандыру (резервтік) қорларды құру;
• тəуекелді сақтандыру;
• пайыздық тəуекелді сақтандыру;
• хеджерлеу;
• əртараптандыру.

Нормативтік əдіс — бұл нақты əрекеттерді өткізуге нақты нормативтер,
лимиттер, шектеулер орнату, атап айтқанда: өнім шығарудың шекті көлемін,
өнімді несиеге беріп тиеудің шекті көлемін (тұтынушылардың қаржылық
жағдайын ескере отырып), несиелік қаражаттарды қатыстыруға шектеулер,
нақты қызмет саласындағы инвестициялар көлеміне шектеулер (нақты
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құрылымдық бөлімшелер, жауапкершілік деңгейі жəне т.б. бойынша) жəне т.б.
орнату.

Сақтандыру (резервтік) қорларын құру атап айтқанда, шикізат қорлары,
материал жəне дайын өнім, кəсіпорынның есептік шотындағы ақшалай
қаражаттардың резервтік қалдығы резервтік қорларын, облигациялар бойынша
пайыз жəне артықшылықты акциялар бойынша дивиденд төлеуге арналған
резервтік қорды қалыптастыру жəне т.б. Дегенмен резервтік қорларды құру
капиталдың айналмалығын бəсеңдететіндігін, демек, өндіріс тиімділігінің
төмендеуіне алып келетіндігін есте сақтаған жөн.

Тəуекелдерді сақтандырудың негізгі түрлері қызметкерлерді жазатайым
оқиғалардан сақтандыру, мүліктік сақтандыру (жүктерді, көлікті, мүлікті
жəне т.б.), қаржы тəуекелдерін сақтандыру, жауапкершілікті сақтандыру
болып табылады. Əрине, барлық тəуекелдерді сақтандырып қойса, жақсы
болары анық, бірақ кəсіпорын бос жатқан қаражатты қайдан алсын. Компания
купондық облигациялар шығарған кезде пайда болатын жəне пайыздық
мөлшерлемелерді төмендетуден шығындардың болу мүмкіндігімен байланысты
пайыздық тəуекелді сақтандыру үшін, облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу,
ауыспалы (құбылмалы) купонды орнату жəне т.б. қолданылады.

Хеджерлеу шикізат, материалдар мен дайын өнім бағаларының ықтимал
өзгеруімен, валюталық бағамның ауытқуларымен жəне т.б. байланысты.
Хеджерлеу шаралары өнім немесе валюталық құндылықтарды болашақта
бекітілген бағалары бойынша сату (сатып алу) мерзімді келісімшарттарын
жасауға алып келеді. Хеджерлеудің негізгі түрлері тараптардың келісімшартта
көрсетілген бағалар бойынша болашақта өнімді сату-сатып алу бойынша өзара
міндеттемелерін қарастыратын форвардтық келісімшарттар, сондай-ақ
валюта мен валюталық опциондарға қатысты форвардтық келісімшарттар
болып табылады.

Əртараптандыру — кəсіпорын қызметінің технологиялық тұрғыдан əртекті
салаларын кеңейту. Ол кəсіпорын өнімнің алуан түрін, соның ішінде өндіріс
мамандануымен байланысты емес жəне көбіне жаңа технологиялардың
қолданылуын талап ететін өнімдерді шығарған кезде, өндірілетін өнімді
əртараптандыруды; өңірлер мен өндіріс түрлері бойынша күрделі салымдарды
əртараптандыруды; қаржы активтерін əртараптандыруды – əртүрлі құнды
қағаздарды сатып алуды қамтиды. Əртараптандыру – кəсіпорын тəуекелі мен
банкроттылық мүмкіндігін төмендетудің маңызды факторы, бірақ ол өндіріс
икемділігі мен үлкен шығындарды талап етеді.

Іс жүзінде компаниялар тəуекелдерді азайту тəсілдерінің жиынтығын
қолданады, ал менеджерлер алдыңғы тəжірибелерінің негізінде тəуекел
менеджментінің ережелерін қалыптастырады:

1) өз капиталың мүмкіндік беретін шамадан артық тəуекелге бас тігуге
болмайды жəне т.б.
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3. БӨЛІМ. КƏСІПОРЫНДЫ БАСҚАРУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ƏДІСІ
МЕН ТƏСІЛДЕРІ

     3.1 Басқару ғылымының объектісі
Басқару гылымы экономикалық-үйымдастырушылық гылымға қатысты,

өйткені ол өндірісті басқару жэне түтас экономика процесінде адамдардың
қарымкатынасын, байланысын зерделейді.

Адамдардың қоғамдасып тіршілік етуі үшін материалдык өндіріс қажет, ал
осы өндіріске қатысты қарым-катынас адамдардың қогамдық түрмысын
(болмысын) анықтап береді. Қоғамдық өндірістің ішкі шеңберінде тікелей
өндіріс шешуші мэнге ие, «Өндіріс - түтыну үшін тек затты ғана өндіріп
қоймай, оның түтынудагы анықтамасын, сипатын, аяқталуын береді» (К.
Маркс). Онда болатын процестер мен оларды басқару осы ғылымньщ объектісі
болып табылады.

Басқару гылымының мазмүны біріккен еңбекті басқару қажеттілігінен пайда
болатын ерекше міндетті іс (функция) ретінде басқарудың мэні арқылы
анықталады. Өндіріс пен барлық экономиканы біліктілікпен басқаруды қажет
ететін біріккен еңбек саласы, жеке адамдардың кооператив ретінде қарастыруға
болады. К. Маркс басқару ісіне қатысты былай деп жазған: «...жеке
орындаудағы скрипкашы ешкімнің сүйемелдеуінсіз өзі-ақ ойнай алады, ал
оркестрге дирижер керек».

Өндіріс пен оның адамдарды басқару процесіне адамдардың бір-біріне
белгілі бір қарым-қатынасы жатады. Сондықтан да басқаруды оқып-білу - бұл
ең алдымен ендіріс процесіне белгілі бір мақсатпен ықпал ету барысындағы
адамдардың өзара қарым-қатынасын зерделеу, басқару қатынастарын
қалыптастыратын заңдарды анықтау болып табылады. Осының негізінде
басқару қызметінің принциптері, оларды жүзеге асырудың формалары мен
тэсілдсрі белгіленеді.

Басқару ғылымы эр түрлі халық шаруашылығы буындарына қатысты
басқару процестерін зерттейді: оның алғашқы эрі ең шешушісіне микродеңгей
жатады. Кэсіпорынды, жеке өндіріс түрін, былайша айтқанда, түпкі есебінде
қоғамның экономикаылык бет-бейнесін жасайтын заттай-материалдық
құндылыктарды өндіретін салаларды басқару объективті қажеттілік болып та-
былады. Осыған карай басқарудың осы деңгейі барлық басқару жүйесінің
басты назарында үстайтын объектісі болуы керек.

Кэсіпорындарды басқару ісі барлық экономикалык байланыстар мен
қатынастардың жиынтығын толық қамти алмайды. Өндірісті басқарудың
ғылыми сипатында кэсіпорын халық шаруашылыгының біртүтас жүйесін
құрайтын қоғамдық, баска да өндірістік жэне түтынушы ұяшықтарымен бірге
карастырылады.

Баскарудың бір объектісі - мезодеңгей. Мүнда басқару пэндеріне өндіріс
үйымының, технологияның эр түрлілігімен байланысты өзіндік ерекшелігі бар
салалар, аймақтар жатады. Аймақтарга олардың экономикалык дамуының
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алғышарттары мен кеңістіктегі орналасқан орнына, тарихи-географиялық фак-
торларына, өндірістік элеуетіне қарай болатын ерекшеліктер тэн. Аймақтардың
басты қүрастырушыларына аймақтардың ара-сындағы экономикалык
байланыстар, аймақтық жүйелер, онді-рістік күштердің орналасуы жатады.
Аймақты басқару объектісі ретінде мемлекет пен үлттық экономиканың (аймақ
мемлекет сыңайлы болады), аймақ-нарық, аймақ-əлеумет ретіндегі оқшау-
ланған косымша жүйені білдіреді.
Əлдеқайда ғаламдық сипаттағы басқару объектісіне макродеңгей —
экономикалык саясаттың күллі объектісі жатады. Макроэкономика - бүл
экономикалық теорияның бөлімі. Онда экономика түтас жүйе ретінде
зерттеліп, экономикалық саясаттың мақсаттары калыптастырылып, оларды
жүзеге асыруға қажетті экономикалық қүралдар анықталады.
Макроэкономикалық тэсілдеме үлттық деңгейде немесе үлкен секторлар
деңгейінде экономиканың жағдайы мен қозғалысын зертгеу үшін пайда-
ланылады. Макроэкономика үлттық ауқымдағы экономикамен
айналысатындықтан біріктірілген экономикалық көрсеткіштерімен (жалпы
үлтгық өнім, жалпы ішкі өнім, сүраныс жиынтығы жəне т.б.) айналысады.

Экономиканың бүл аспектісі басқару теориясына апаратын басты аспекті
болып табылады, өйткені оны халық шаруашы-лығының ауқымында алып
қарастырғанда ғана зерттеудің бас-тапкы сəтін анықгауға болады. Бүны
кэсіпорынның (бастапқы буын) барлық халық шаруашылық жүйелерінің
ажырамас бөлігін қүрайтынымен байланыстырып түсіндіруге болады.

Қоғамдық ауқымдағы басқарудың өзіндік ерекшелігі бар объектілерге
барлық элеуметтік салалар, қызмет салалары кіреді. Мүнда басқару ісі негізінен
адамдардың қажеттіліктерін қанағаггандыруға бағытталған қызметгермен
айналысады. Бүл салада адамдардың көптеген талап-тілектері жүзеге
асырылады. Ол қоғамның бүкіл жағдайына, оның ішінде əлеуметтік ақыл-
ойының қалыптасуына себепші болатын барлық əлеуметтік инфрақүрылымдар
мен қызмет түрлерін қамтиды.

Қоғамды рухани түрғыдан дамытуды басқару барлық бас-қару жүйелерінің
ажырамас бөлігі болып табылады. Бүл тура-сында жалпы үғымға айналып
кеткен К. Маркстің «...мэдениет -саналы түрде бағыт алмай, стихиялы дамитын
болса... ол бос кеңістік қана болып қалады... » деген сөзі шындыққа келеді.

Басқару ғылымының объектілері туралы жалпы сөз еткенде, ендірісті
басқару кез келген элеуметтік-экономикалық жагдай-ларда еңбек процестері
жиынтығының ажырамас бөлігін қү-райтынын түйіндеп айтуға болады. Оның
көп қырлы сипаты болады, эрі «басқару ісі барлық өндіріс тэсілдерінің қажетті
сэтіне жатады».
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3.2 Басқару ғылымының мəні
Басқару ісі карым-қатынастың көптеген жағын (саяси, элеуметтік,

экономикалық, этикалық жэне т.б.) қамтиды.
Егер өндірістік процестер мен қатынастардың мазмүны өндірісте

материалдық игіліктерді тікелей өндірудің ецбегін ұйымдастыруды
бейнелейтін байланыстарды қүрайтын болса, онда басқарушылық процестер
мен қатынастардың мазмұны -бүл өндірісті басқару ісіне қатысуіиылардың
ортақ еңбегін көрсететін байланыс.

Басқару бойынша қызмет нэтижесіне шешім жатады.
Қорытындысында адамдардың бір бөлігі материалдық игіліктерді өндіру

бойынша тікелей еңбекпен айналысатын болса, басқа біреулері - басқару ісімен
шүғылданады. Өндірісте осы екі топтағы адамдардың арасында өндірісті
басцару қа-тынасы ретінде сипатталуы мүмкін белгілі бір қарым-қатынас
орнайды. Бүл қарым-қатынас, яғни қоғамдык байланыстар мен олардың өзара
ыкпалдасуының жиынтығы басқару субъектілері мен объектілері арасында,
сондай-ақ басцару субъектісінің ішінде пайда болады.

Басқару қатынасы қандай түрге немесе түрпатқа (типке) жататынына
қарамастан, ол ең алдымен басқарудың объектілері мен субъектілері
арасындағы қатынас ретінде болады.

Барлық экономикалық жүйе екі қосалқы жүйенің - басқарушы мен
басқарылушының бірлігі ретінде қарастырылады. Оның алғашқысы басқару
аппаратының қызметкерлерін, басқару органдарын - мемлекетті, үкіметті,
министрліктерді жэне т.б. қамтитын басқару субъектілерін білдіреді. Ал
екіншісі жалпы түрдегі халық шаруашылығындағы салаларды, аймақтарды,
кэсіпорынды жэне т.б. білдіреді.
Жүмыс орнына келетін болсақ, мүнда басқарудың басқа түрі - Ф. Энгельс
заттарды басқару деп аныктаған еңбек қүралдарын басқару жүзеге асырылады.

Осылайша, өндірісті басқарудың екі түрі бөліп көрсетіледі: а) адамдарды
(қызметкерлерді) басқару; э) еңбек құралдарын (затты) басқару.
Еңбек күралдарын жүмыскерлердің басқаруы қосалқы жүйемен

басқарылатын тікелей өндіріс процесін білдіреді. Басқарудың қосалқы жүйесі
тек адамдарды басқару ісіне ғана катысты. Басқаша айтқанда, өндірісті
басқару - бұл өз кезегінде еңбек қүралдарын бақаратын жүмыскерлерді
басқару.

Басқару объект ретінде технологиялық процессыне қосылады:
1 өзгерту бойында алмастырылынбайтың бірақ біртіндеп тозатың

элементтер (мысалы, жабдықтар);
2. əрекет программысы, инструкциясы əр технологиялық процесс цыклінде

қайта пайдаланатың;
3. кіру элементтері (мысалы, ресурстар өндіру процесс арқылы қосым

құніңа ие болу);
Кəсіпорында бір неше əрекеттерды басқару объект ретінде белгілеу болады:
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- Тапсырманы орындау;
- Жұмыс сапасың қамтамасыздандыру;
- оңтайлы,ресурстарды пайдалану процесстеры;
- өндіріс процесстерың дамыту;
- қөршаған өртаны қорғау;
- социальное əлеуметті коллективты дамыту.
Басқару принциптеры
Басқару принциптер ретінде түсіну болады басқару органдар
пайдаланатын ережелер, тəртіп нормаларды.
Негізгі жалпы басқару принциптерине жататыңдары: басқару ғылымдық,
жауапкершілік, үнемшіл жəне тиімділіқ, сала жəне аймақ басқару,
шаруашылық шешімдердің сабақтастық, иерархиалық, керекті əр
түрлілік, қайтар байланыс, т.б.
Басқару мақсаты
Кəсіпорын əрекет алдына қойылған мақсатына жету үшін əлеумет пен
уйымдастыру, экономикалық, техникалық мүмкіншіліктерді тиімді жəне
жоспарлы пайдалану кəсіпорыннің басқару мақсаты болып есептелінеді.

Кəсіпорынның миссиясын  анықтаунаң мақсатты зерттеу басталады.
Кəсіпорын миссия- тұтынушыларға өте сирек екенің корсету жəне

кəсіпорыннің тіршілік мəзмүнің ашу үшің қалыптастырылған беку.
Мақсат «ағаш» құрұ үшің екі шешім қабылдау қажет; 1)специализация

түралі, жəне 2) нарық позиция түралі.
Басқару критериялар
Критериялар тиісті:
- кəсіпорын əрекетің жоспар көрсеткіш негіздерің бағалау арқылы

құрастырылуы қажет;
- шығарылатың өнім түрі, онің специализация жəне масштабі есепке

алынуы;
- ресурс пен коллектив əлеумет мүмкіншілік шектеулер есепке алынуы;
- есептеме мерзімдеғі  кəсіпорын əлеумет жəне өндіріс əрекеттің  сонғы

нəтижесің көрсету;
- максимал резерв потенциалің табу үшің бөлім коллективтер мен басқару

органдарді бағдарлау.
Басқару функциясы
Басқару функциясы- өзіндік пен ерекшелену жұмыс учаскесі енбек бөлініу,
специализация мен кооперация нəтежесынің басқару əрекетінің ерекше бір
түрі.
Жалпы басқару функциялары: жоспарлау, ұйымдастыру, жұмысын
басқарушы, уəждеме, бақлау.
Басқару ұйымдастыру құрамы
Ұйымдастыру құрамы түрлері (сүр. 4):
1. Иерархиялық (механистикалық, бюрократиялық)
2. Органикалық (адаптивалық(.
Индивидуал əрекет нəтижесі индивидуал жауапкершілігімен
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мінездемелінетің иерархиялық қурулымы деп атайді.
Иерархиялық құрулым концепсиясің неміс ғалымы Макс Вебер
жетілдірген, оның принциптеры:
-  анық енбек бөлуы; иерархиялық басқару, төмен денгеде түрандар
бағылынады жəне бақылаунады жоғары денгейдегіне.
Органикалық құрулым – жалпы нəтеже əр жұмысшылардің индивидуалдық
жаупкершылігы мен мінездемелінеді.
Иерархиялық басқару ұйымдастыру құрамынің түрлері:

- линейноөфункционалдық;
- линейноө штабтық;
- дивизионалдық.
Органикалық басқару ұйымдастыру құрамынің түрлері:
- проектныйлық (жобалық),
- матричныйлық
Қоғамдық өндіріс саласындағы басқарудың айрықша ерекшелігі мынада: ол

қоғамдық қатынастардың барлық жиынтығымен айналысады.
Мұның себебі, адам өндірістік процесте бірлескен еңбек процесінің тек

қатысушысы ғана болып қалмайды, сонымен бірге ол бір мезгілде элеуметтік
түлға да. Ал, адам элеуметтік түлға болғандықтан оған эр қилы қажеттілік,
талап-тілек, қалау жэне т.б. тэн.

Адам қарама-қайшылыққа толы, сол себепті де оларды элеу-меттік күбылыс
ретінде, яғни элеуметтік тұрғыдан басқару қиын.

К. Маркс өзінің «Фейербах туралы тезисінде»: адам - коғамдық
қатынастардың жиынтығы, деп анықтама берген.

Жоғарыда айтылғандардың түйіндемесі мынадай.
Басқару қатынасы басқару гылымының мазмүны болып табылады.

Өндірісті басқару қатынасы басқарумен ықпал ету процесінде адамдардың
жэне үжымдардың түрақты өзара байланыстары мен өзара эрекеттерінің
күрделі кешенін білдіреді.

Өндірісті басқару қатынасы сипаты мен түрлері бойынша жіктеледі.
Олар мыналарға бөлінеді:
- басқарушы жəне басқарылушы қосалқы жүйелерінің арасындағы

катынасқа;
- басқарушы жүйенің ішіндегі басқару қатынасына (басқару сатылары

жэне деңгейлері арасында);
- басқарудың эрбір буынындағы басқарушылар мен бағынушылар

арасындағы қатынасқа (субординация қатынасы).
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- Құрылым
ның
Түрлері

Құрылымның
ерекшеліктері

Құрылымның қарапайым схемасы

1 .Сызыкты Жұмыстарды
жоспарлау мен
олардың іске асуын
бақылау вертикаль
бойнша жетекшіден
(нөльдык денгей)
басқару
функцияларды
орындайтын
өндірістік жүргізіледі

Р-жетекші

Шартты белгілер:1-жабдыктаушы
жəне қызмет көрсету өндірісі, 2-
өндеуші өндірісі, З-қурлыс-өткізуші
өндірісі.

2.
Функционалды

Жұмыстарды
жоспарлау мен
олардың
орындалуын
бақылау
функционалды
бөлімшелермен
(А,Б,В жэне т.б)
Жургізіледі.
Жұмыстарды əрбір
функция бойынша
өндірістік
белімшелер
орындайды (1,2,3)

А-жоспарлау - өндірістік бөлім, Б-
техникальқ бөлім, В-каржыльқ
бөлім

ГЛ3. Сызыкты-
Функционалды

Жұмыстарды
жоспарлау
функционалды
бөлімшелермен
(А,Б,В) жургізеді,
жумыстарды
ОНД1р1СТ1К
бөлімшелер
орындайды (12,3).
Барлық,
бөлімшелер
жетекшіге
бағынады
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Құрылымның
Түрлері

Құрылымның
ерекшеліктері

Құрылымның қарапайым схемасы

4.
Матрицальқ

(штабты)

Сызықты - функционалды
құрлымға бас
(генеральный)
конструктырлар немесе
жоба бойынша
менеджерлер көсылады (I,
II, III жэне т.с.с.) Олар
нысаналардың бəсекеге
тұру кабілеті үшін жауап
береді Сызьщтардьщ
қиыылысу нуктелері
вертикаль жəне
горизонталь бойынша кез-
келген байланыстардьң
ашықтығын көрсетеді

1-бас конструктор мысалы, женіл
автомобильдер үшін.11 -сол сияқты
жүк авто ушін. 111- сол сияқты
холодильниктер ушін.

5.

Бригадалық

Кəсіпорында (үйымда)
жұмыстардың жекеше
турлерін орындау жəне
өнімнің  (Продукция)
құрамдас бөлшектерін
жасау үшін 10-15 адамнан
тұратын кешенді
бригадалар құрылады
(олардың ішіне
конструкторлар,
технологтар,
экономисттер,
жұмысшылар жəне
басқалары кіреді).
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Құрылымның
Түрлері

Құрылымның
ерекшеліктері

Құрылымның қарапайым схемасы

6.Дивизионалды Құрылымның бұл
типі өнімнің типтері
бойынша
өндірістерге
(дивизиондарға)
бөлікеленетін
диверсифицияланған
концерндерде болуы
орынды.
Функционалды
бөлімшелер
өндірістер
құрамында да,
сондай-ақ жалпы
концерның
құрамында да,
болады (АК, БК, ВК,
жəне т.с.с.)

АК-маркетинг бойынша концерннің бас
директорының, көмекшісі, БК- сол сияұты
НИОКР бойьшша, ВК-сол сиякты
технологиялар бойынша жэне т.с.с

Рис. 4. Проблемно-целевая структура крупной организации: А — направление
формирования заданий (для всех подцелей); Б — направление выполнения
заданий; МТ — маркетологи или менеджеры по конкретным товарам —
координаторы решения проблем по достижению их конкурентоспособности; I, II,
III — уровни иерархии
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. _____________________________________

Проблема, цель,
функция
(правовое

Юридический
отдел

Информационн
ое обеспечение

Информационн
ый центр

Цель предприятия: прибыль
развитие

Руководитель

Организация управления

Главный менеджер

1 .Замести
тель по
маркетингу

2.Технически
й директор

З.Коммерчес
кий директор

4.3аместитель
по
производству

5. Заместите
ль по
социальным
вопросам

Бухгалтерский
учет и аудит

Главный
бухгалтер
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Өндірісті басқару қатынасы сипаты бойынша мыналарға бөлінеді:
- тұлғалар арасында;
- жүйелер арасында;
- аралас.
Басқару қатынасы мыналарға бөлінеді:
а) салалық, яғни бір саланың шегіндегі қатынас;
э) территориялық, яғни бір аймақтың шегіндегі қатынас;
б) салааралық, яғни əр түрлі салалардағы үйымдардың арасын-

дағы қатынас;
в) аймақаралық, яғни əр түрлі аймактардағы үйымдардың

арасындағы қатынас;
г) территориялық-салалық.
Басқару қатынасын ұйымдық байланыстардың саны бойынша жай жəне

күрделі деп белуге болады.
Басқару ғылымының мазмұны

Өндірісті басқару процесінде адамдардың мақсатты қызме-тінің формалары
мен əдістерін, міндетті істерін (функцияларын), принциптерін эзірлеу, заңдар
мен заңцылықтарды анықтау басқару ғылымының мазмүны болып табылады.

Өндірісті басқару ғылымының міндеті - өндірісті басқару қатынастарының
тетіктерін түсіндіру жэне нақты міндетті тиімді шешудің жолдары мен
амалдарын іс жүзінде табуға жэрдемдесу.

Өндірісті басқару теориясы - кешенді білім жүйесі. Ол мына бөлімдерге
бөлінеді:

• Өндірісті басқарудың əдістемелік негіздері. Мұнда бас-қарудың мəні,
оның мазмүны, басқарудың заңдылықтары мен принциптері ашып
көрсетіледі.

• Өндірістің басқару жүйесі туралы ілім. Бүл бөлімде басқару жүйесінің
үйымдастыру формалары, басқару функциясы мен қүрылымы,
басқарудың əр түрлі дең-гейлерін үштастыру сөз болады.

• Ықпал етудің түтқалары мен қүралдарының жиынтығы ретінде басқару
эдістері мен тетіктері туралы ілім. Мүн-да басқарудың элеуметтік-
психологиялық, үйымдасты-рушылық-басқарушылық экономикалық
тетіктері, олар-дың жиынтыгы жэне ықпалдасуы карастырылады.

• Басқару процестері, олардың ерекшеліктері, басқару про-цесінің
динамикасы, эдістері туралы ілім; басқару про-цесінің синтезі секілді
ақпаратпен қамтамасыз ету жэне шешім.

• Басқарудың сапасы мен тиімділігі туралы ілім. Мүнда басқарудың стилі
мен мэдениеті, басқару өнері, сондай-ақ тиімділікті бағалау мен оны
арттырудың жолдары сөз болады.

Өндірісті басқару гылымы теориясының даму негізін қүрайтын іс-
тэжірибенің талап етуі аркылы пайда болады.

Өндірісті басқару теориясының мазмүны объектілер арқылы анықталады.
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Басқару - бүл ғылым мен онер, онда объективтілік пен даралық
(индивидуальность) үштастырылады.

Түтастай алғанда XX ғасырдағы баскару туралы ғылымның дамуын шартты
түрде мына кезендерге белуге болады:

- 50-ші жылдары - таза баскарушылық шешімдер кезеңі;
- 60-ші жылдары - фирма ішіндегі үзақ мерзімді жоспарлау;
- 70-ші жылдары - стратегиялық жоспарлау;
- 80-ші жылдары - стратегиялық менеджмент;

90-ші жылдары - стратегиялық процестерді зерттеуге көшкен басқару ғылымы дамуының жаңа кезеңі туды.
Басқару ғылымы əдістерінің жиынтығы

Кез келген ғылым секілді басқару ғылымының өз мазмүны, теориясы жэне
эдістемесі болады.

Əдістеменің міндеті - осы саладағы білімнің өмір күбылыстарын
(қолданысын, корінісін) зерделеу мен қорытындылау-дың эр түрлі қүралдары
мен тэсілдерінің жүйесін жасау болып табылады.

Басқару теориясы мен іс-тəжірибесінде көптеген эдістемелер қолданылады,
оған жататындар:

- Диалектикалық эдістеме. Басқару ісінде барлық диалек-тикалық заңдар
мен категориялардың өз орындары бар.

- Нақты-тарихи тэсілдеме - ондірісті басқару мэселелерін ғылыми
түрғыдан эзірлеуге қойылатын міндетті талап.

- Кешенді тəсілдеме - басқару бойынша үсыныстарды тиімді зерделеу жэне
эзірлеу шарттарының бірі.

- Аспектілік тəсілдеме - басқару қатынастарының бір қы-рын, бір
ерекшелігін зерттеу. (Аспектілер: саяси-эконо-микалық, элеуметтік,
философиялық жəне т.б.).

- Жүйслі тэсілдеме - ол баскарушы жүйені жэне басқа-рылушы жүйені
өзара байланыстыруға мүмкіндік береді. Жүйелі гэсілдемені жүзеге
асырудың шарты - жүйелі талдаудың эдістемесі болып табылады. Жүйелі
талдау басқарудың үйымдастырушылык қүрылымын жобалау-дың
əдістемелік негізінің бірі ретінде қызмет етеді.

- Үлгілеу (моделирование) - басқару ғылымының тиімді эдістемесі. Ол
басқарылатын объектіні немесе субъектіні басқарудың үлгілерін жасауга
негізделген. Ал, үлгілер оз кезегінде объектілердің немесе субъектілердің
ерекше-ліктерін танып-білуді жеңілдетеді.

Эксперимент эдістемелері. элеуметтік əдістемелер, мотивация эдістемелері
жəне т.б.

3.3  БАСҚАРУ ҒЫАЫМЫНЫҢ эволюциясы

Басқару туралы идеялардың пайда болуы
Басқару туралы идеяның тамыры тереңде жатыр. Клод Ст. кіші-Джорждың

(басқару саласының американдық теоретигі) «Басқару ойларының тарихы»
атты кітабындағы «Басқару континуумы» тарауында біздің дэуірге дейінгі 5000
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ж. бастап ме-неджменттің дамуы суреттелген. Ол туралы бірқатар мэліметтер
(қысқартылып алынды) төмендегідей.

Менеджмент теориясының одан эрі дамуы ғылыми менеджмент жасалған
XX ғасырдың басында жалғасын тапты. Дамудың бүл кезеңінде көптеген
ғылыми бағыттар пайда болды. Бүл багыттардың көрнекті өкілдері: Фредерик
У. Тейлор, Анри Файоль, Мэри Р. Фоллет, Макс Вебер, Норберт Винер, Игорь
Ансофф, Майкл Портер жэне т.б.

Жыддары Жеке тұлға немесе этникалық
топ

Менеджменттің дамуына қосқан негізгі үлестері

Біздің дэуірге дейінгі
5000 ж.

Щумерлер Жазу; фактілерді тіркеу

4000 Мысырлықтар Жоспарлаудың, ұйымдастырудың жэне бақылаудын керек
екендігін мойындайды

2600 Мысырлықтар Баскаруды орталықсыздандыру

1100 Қытайлар Ұйымдастырудын, жоспарлаудың, бас-шылыктын жэнс
бакылаудың кажет-тілігін мойындайды

400 Сократ Менеджмент эмбебаптығының (универсальности менеджмента)
принциптеріи калыптастырады

900 Əл-Фараби Басшылыкка талап қояды

1832 Чарльз Баббедж Ғылыми тəсілдемеге ерекше мэн бе-реді; мамаидандырудың
айрыкша ма-ңыздылығын мойьшдайды; еңбекті белу; еңбек
қозғалысы мен уақыт шығынын зерттеу; өзіндік құндарды
есептеу

Басқару ғылымының эволюциясын дəлірек эрі терең тұсіну үшін басқару
ойларының негізгі даму бағыттары туралы нақты үғымға ие болу керек.
«Ғылыми менеджмент» мектебі

«Классикалық» («ғылыми менеджерлеу мектебі») кез келген ұйымды
басқаруға жарайтын басқару принциптерін эзірлеуге үмтылды.

Бүл мектеп ең алдымен Ф.Тейлордың есімімен байланыс-тырылып аталады
(XX ғ. басында). Оның негізгі теориялық ережелері «Управление фабрикой»
(1903 ж.); «Принципы научного управления» (1911 г.); «Показания перед
специальной комиссией конгресса» (1912 ж.) еңбектерінде баяндалған.

Ол еңбек өнімділігін арттыру кожайынға да, жүмысшыға да мол өнім
экеледі деп үйғарған. Бү_л үшін оның да, басқалардың да санасын ояту, яғни
олардың психикаларына теңкеріс жасау қажет.

Фредерик Уинслоу Тейлор (20.03.1856 - 21.03.1915 жж.), көрнекті
өнертапқыш, ол өз өмірінде 100-ден аса патент алған. Ол басқару гылымының
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негізін қалаушы ретінде аталады. Оньщ қүлпытасында былай деп жазылған:
«Менеджмент ғылымының атасы».

Ф. Тейлор түжырымдамасының негізгі ережелерін былайша бөліп көрсетуге
болады:

• тэжірибеде қалыптасқан ескі, дəстүрлі жүмыс тэсілдерін алмастыра
алатын гылыми фундаментті жасау, оның эрбір элементін гылыми
тұрғыдан зерттеу;

• ғылыми критерийлердің негізінде жүмысшыларды ірік-теп, оларды
жаттықтыру жэне үйрету;

• еңбекті үйымдастырудың ғылыми түргыдан эзірленген жүйесін іс жүзіне
енгізуде экімшілік пен жүмысшы-лардың ынтымақтастығы;

• экімшілік пен жүмысшыларға жауапкершілікті жэне еңбекті тең бөліп
беру.

Ф. Тейлор əрбір операцияны элементарлы қүрамдық бөлік-терге
бөлшектеудің жэне жүмсалған уақьпты есептеудің кө-мегімен жүмыстың
элдеқайда озық тэсілдерін анықтаудың мүмкіндіктеріне сенді.

Ф. Тейлор еңбекақы жүйесінің елеулі түрде кайта қүрылуына ықпал етті.
Ол белгіленген нормалардың орындалуына қарай қатаң дараланған əрі
сараланған түрде болды.

Ф. Тейлор шүгылданған жекелеген жүмысшының еңбегін оңтайландыру
мэселелерімен қатар еңбекті үйымдастырудың элдеқайда жалпы принциптерін
əзірлеу колга алынды.

«Классикалық» мектепке зерттеудің осы бағытының негізін Анри Файоль
(1841-1925 ж.ж..) қалады.

Ол өзінің «Общая и промышленная администрация» атты негізгі еңбегінде
экімшілік қызметін талдаудың жалпы тэсілде-месін жасауға талпынды.

Оның пікірі бойынша, экімшілік өзіне мына функцияларды (функцияларды
қамту аркылы элдеқайда кең ауқымдағы қызметті білдіретін басқару ісінің бір
бөлігін) қүрамақ:

- өндірістік,
- коммерциялық,
- қаржылық,
- кредиттік,
- есептік-бухгалтерлік,
- экімшілік.

А. Файоль кез келген экімшілік қызметте, оның пікірі бойынша
колдануға жарайтын принциптерді эзірледі. Оған жата тындар: еңбекті
бөлу, билік (бедел эрі жауапкершілік), тэртіп, біртүтас басшылық,
сыйақы, тендік, бастама (инициатива), корпоративтік рух.

Ол, сонымен катар, маңызды принциптерді бөліп көрсетті: басшылық
пен бүйрықтың (əміршілдіктің) біртүтастыгы.
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Басқарудың «классикалық мектебі» одан əрі екі негізгі бағытта
дамыды - өндірісті оңтайландыру, басқарудың жалпы мэселелерін
зерттеу.

Бүл арада Г. Эмерсонның, Л. Урвиктің, М. Вебердің жəне Г. Фордтың
еңбектерін бөліп айтуға болады.

Г. Эмерсон «Двенадцать принципов производительности труда»
еңбегінде кəсіпорынды басқарудың мына принциптерін карастырып,
калыптастырды:

- əрбір басшы мен оның əр түрлі деңгейдегі бағыныштылары қол
жеткізуге ұмтылатын нақты белгіленген мақсаттар;

- алдағы кезеңнің максаттарын қоса ескеретін эрбір жаңа процесті
талдаудың мағынасы айқын тэсілдемесі;

- білікті кеңес (кеңес беру) - арнайы білімдердің қажет-тілігі.
Шынайы білікті кеңес тек алқалылық (коллегиальный) қана бола
алады;

- тəртіп (дисциплина);
- кызметкерге дүрыс қарым-қатынас жасау;
- жылдам, сенімді, дəл жəне түрақты есебі;
- диспетчерлеу - оперативтік басқару;
- нормалар жəне кесте;
- жаксы нэтижелер арқылы қол жететін жагдайларды нормалау;
- орындалу тізбегін (ретін) белгілеу үшін операцияларды нормалау;
- жүмысты орындаудың барлық ережелерін дəл бекітуді қамтамасыз

ететін жазбаша стандартты нүсқаулар;
- əрбір қызметкерді көтермелеуге бағытталған өнімділік

үшін сыйақы.
Өндірісті үйымдастыру мен басқарудың күрделі міндеттерін шешу

үшін қажет болатын кешенді тэсілдеменің мақсатқа лайықты болатынын эрі
оның қажеттілігін алғаш рет Г. Эмерсон айтты. Оңтайландыруды тиімділік
тұрғысынан қарастыру тэн (алғаш рет енгізілген үғым). Тиімділік дегенде,
шығындар мен нəтижелер арақатынасындағы ең көп шамадағы пайданы үғуға
болады. Бүл тұ_жырымдамаға артынан Василий Леонтьев -«шығын -
шығарылым» үлгісін жасаған Американың атақты экономисі де қосылды.

Л. Урвик басты назарын формалды түрғыдан үйымдас-тыруды қүратын
принциптерді эзірлеуге аударды. Онысы бү-гінгі таңда да өзінің көкейтестілігін
жоғалтқан жоқ. Құрылым-дағы адамдардың сэйкестігі, арнайы штабтың
құрылуы, қүқық пен жауапкершіліктің салыстырмалылығы, бақылау
диапазоны, мамандандыру, нақтылық жэне т.б. Бүлар оның тұжырымдама-
сының негізгі ережелері.

Осы мектептің өкілі, неміс əлеуметтанушысы Макс Вебер (1864-1920 ж.ж.) -
үйымдағы биліктің қүрылымы мен лидерлік мэселелерге жете назар аударды.
Ол «бюрократия» терминінің авторы.
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«Форд моторе» компаниясының негізін қалаған америкалык кэсіпкер Генри
Форд (1863-1947 ж.ж.) «Мои достижения, моя жизнь» еңбегінде өз өндірісінің
негізгі принциптерін қалып-тастырды:

• Іскерлікте экімшілік аз болсын, экімшілікте іскерлік мол болсын.
• Дайын өнімдерді алып-сату (жалдаптык) нақты іспен үш қайнаса сорпасы

қосылмайды, ол «заң жолымен жобаға келмейтін үрлықтың əдетті түрі»
ретінде болады.

• Барлық адам тең деп санайтын қағидадан артық адам-затқа зиянды эрі
ақылга сыймайтын үғым жоқ шығар, сірэ.

• Біреудің ісіне қол сүгу - қылмыс, өйткені ол басқа бір адамның үстінен
арам жолмен пайда табумен бірдей эрі қара күштің үстемдігін орнатады.

• Көптің пайдасына арналған жүмысты қарақан басыңның камынан жоғары
қой. Пайдасы болмаса ешқандай іс алға баспайды. Пайда табуда
ешқандай жаманшылық жоқ.

«Адамдық қарым-"   қатынастар» мектебі
Басқару теориясындағы жаңа бағыттың негізін қалаған америкалық ғалым -

Элтон Мэйо (1880-1949 жж.). Ол жү-мысшылардың тобымен бірлесіп 13
жылдай жүргізген тəжірибе-нің нəтижесінде мынадай қорытындыға келді:
жүмысшылардың еңбек өнімділігі еңбек жағдайы мен экімшіліктің əрекетіне
ғана байланысты емес, ол, сондай-ақ, жүмысшылар ортасының (формалды емес
шағын таптар деп аталатын) психологиялық жэне элеуметтік климатына да
тэуелді болады.

Ф. Херцберг, Рл. Ликарт, Дуглас Макгрегор, Фоллет Мэри Паркер жэне т.б.
осы мектептің көрнекті өкілдері.

Бүл бағыттың негізгі ережесі - бейформалды шағын тап-тарга қатысты рөлді
анықтау жэне басқару іс-тэжірибесінде топтардың психологиялық жэне
элеуметтік ерекшеліктерін анык-тап, пайдалануға мүмкіндік беретін эдістердің
қажеттілігіне сендіру.

Осы мектептің өкілдері басқару жүйесіндегі қызметкерлер-дің еңбегін
жетілдіру əдістерін іздестіруге айтарлыктай маңыз береді. Əрі-беріден соң
оларга ұйымның формалдық қүрылымын қайта қүру барысында бейформалды
элеуметтік қүрылымдарды өзгертуге баса назар аударуына кеңес берілді.

Жауапкершілікті жүктеу біршама деңгейде үйымдағы уэж-демемен
(мотивациямен) байланысты. Осы позиция түрғысынан Д. Макгрегордың
көзқарасы кеңінен тараған. Оның сендіруі бойынша, басқаруды
үйымдастырудың екі негізгі тэсілдемесі бар.

Біріншісі - X теориясы нормаланған процедуралар мен операцияларды
пайдаланатын мэжбүрлеу жэне көтермелеу («камшы жэне жылы-жүмсақ»),
эдістерін қолдануға негізделген. Екіншісі - У теориясы кызметкерлерді
ынталандыруға, септігін тигізетін олардың белсенділікпен бастамалар
көтеруіне мүм-кіндік беретін жағдай тудыруға айрықша көңіл бөледі.
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Д. Макгрегордың пікірі бойынша, үйымның .Үтеориясынан У теориясына
өту шамасына қарай үйымның кұрылымы катаң иерар-хиялық құрылымнан
қашықтап, күрделі өзгеріске ұшырамақ.

Жалпы корытындысында «адамдык қарым-қатынастар» мектебі адам
факторының есебіне жэне үжымда тиісті психология-лык климат тудыруға баса
назар аударады.
«Эмпирикалық» басқару мектебі

Бүл мектеп өкілдерінің мэлімдеуінше, басқару саласындағы ғалымдардың
негізгі міндеті - тэжірибе материалдарын жинап алу, қорытындылау эрі осының
негізінде басқарушының үсы-ныстарын эзірлеу болып табылады.

Бүл мектеп басқаруды үйымдастырудың мэселелерін нақты психикалық-
үйымдастырушылық жэне экономикалық түргыдан зерттеулер жүргізу
бағытында дамыды.

«Эмпирикалык мектептегі» негізгі зерттеу бағыттарының біріне
басшылардың функцияларын жəне еңбектің мазмұнын зерделеуді жатқызуға
болады. Бүл багыт біршама деңгейде мы-надай жагдайға себепкер болады:
басқару кэсібиленеді, яғни баскару ісі бойынша еңбекті дербес, өзіндік
ерекшелігі бар еңбек түріне ерекше кэсіпке айналдырады.

«Эмпирикалык мектеп» өкілдерінің пікіріне сүйенсек, баскару шының
еңбегі кэсіпорынның басқа қызметкерлерінде бол-майтын екі ерекшелікпен
сипатталады.

Бірінші ерекшелік - басқарушы қолдагы бар ресурстардан түтас бір бүтін
жасауы керек.

Екінші - ол əрбір шешімі мен эрекетінде болашаща, яғни үйымды
дамытудың келешегіне бағдарлануы қажет.
Бұл мектеп өкілдерінің пікіріне ден қоятын болсак, басқарушы техникалық
немесе гуманитарлық бейіндегі бір жақты маман иесі болмауы керек, яғни тар
аяда шектеліп калуына болмайды екен. Ол басқарудың іс жүзінде жалпы
ғылыми негізделіп, сынактан (тексеруден) өткен эдістері мен тэсілдерін
меңгеруі қажет.

Олар басқарушыға нақты үсыныстар беруге талпынады. Осы мектептің
өкілдері басқарудагы орталықтандыру жэне орталықсыздандыру,
жауапкершілік жүктеу жэне т.б. мəселе-лерге көп көңіл бөледі. Олардың бір
үсынысы - мақсатты баскару - кеңінен таралған. Мақсатты басқару - басқару
жүйесін-дегі ірі қызметкердің накты мақсаттарын анықтап беретін үдайы
эрекет үстінде болатын жүйені білдіреді.

Друкер Питер (менеджмент мəселелері жөніндегі кітаптың əйгілі авторы), Р.
Дэвис, Д. Миллер жэне т.б. «Эмпирикалык» мектептің əлдеқайда белгілі
өкілдері.

Қорытындысы. Басқарушылар басқарудың эр түрлі міндетті істерін жүзеге
асыруы үшін оларға нақты ұсыныстарды əзірлеу іс-тэжірибесін талдауда
«Эмпирикалык» мектеп қажет, деп са-налады. Оларды басқаруды кəсіби
деңгейге көтерудің қажетті-лігін дэлелдеді. Сонымен қатар, «Эмпирикалык»
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мектептің өкілдері осы заманғы қүрылыстың жаңа түжырымдамаларын эзір-
леуге жете көңіл бөледі.
«Əлеуметтік жүйелер» мектебі

«Əлеуметтік жүйелер» мектебі ұйымның орта жагдайына əсерін тигізетін, əр
қилы қажеттіліктері (талап-тілектері), белгілі бір багыты бар, үйымда
əлеуметтік багдарланған «адамдық қарым-қатынастар» мектебінің
түжырымдарын пайдаланады. Сонымен бірге, қажеттіліктерді калыптастыруға
өз ықпалын тигізеді.

Бүл мектеп адамдардын ұйымдасуын өзара байланысты жəне өзара
ықпалдасатын факторлардың күрделі кешені ретінде, ал үйымдағы адамды -
оның бір факторы ретінде қарастырады.

Ұйымдағы адамды басты объекті ретінде (отправным пунктом) қарастыру
адамның қажеттілігі мен ұйымның қа-жеттілігі бір-бірімен сэйкес келмейтінін
анықтап береді.

«Əлеуметтік жүйелер» мектебі үйымдастырудың элдеқайда жалпы
формаларын зерттеуге талпынады. ¥йымдағы жүйенің негізгі бөліктеріне, осы
мектеп өкілдерінің пікірі бойынша, индивид (жеке адам), формалды жəне
бейформалды факторлар, топтар, топтың қарым-қатынас, мэртебелердің
(статус) түрпат-тары (типтері) жэне топтағы рөлдер жатады. Жүйе бөліктері
формалды жəне бейформалды қүрылымдарға, коммуникация арналарына,
шешім кабылдау процестеріне қатысты белгілі бір үйымдастырудың
формаларымен байланысқан.

Бүл мектептің ең көрнекті өкілдері - Д. Марч, Г. Саймон жэне т.б.
Қорытынды. «Əлеуметтік жүйелер» мектебі кэсіпорынды өзара

ыкпалдасатын факторлардан түратын күрделі кешенді жүйе ретінде, ал
үйымдағы адамды - факторлардың бірі ретінде қарастырады. Алайда ол
əлеуметтік өндірістік қатынасты өн-дірістік процесті үйымдастырумен бірдей
қойып теңестіреді.

«Жаңа» мектеп
«Жаңа» деп аталатын мектеп ғылымға басқару əдістері мен дəл

гылымдардың аппаратын енгізуге үмтылуымен сипатталады.
Жаңа мектептің көрнекті өкілдері - Р. Акофф, Л. Берталанфи, С. Бир, Л.

Клейн т.б. Бүл мектептің қалыптасуы кибернети-каның пайда болуымен жəне
операцияларды зерттеумен бай-ланысты. Бастапқыда операцияларды зерітеу
сандык талдаудың тэсілдерін эзірлеу ісіне тура келді.
Операцияларды зерттеу одан əрі дербес ғылым саласына айналды. Ол (осы
сала) екі негізгі бағытта дамыды. Оның біріншісі басқару ісінде жиі кездесетін
құбылыстардың мате-матикалык үлгілерін жасаумен байланысты болды. Оның
ішін де, қорларды басқару, ресурстарды бөлу, жаппай қызмет корсету
міндеттері, болжауға келмейтін белгісіз жағдайда тэртіп стратегиясын тандау
сияқты қүбылыстарды қамтиды.

Екінші бағыт жүйені зерделеуге көңіл бөлді. Бүл - «жүйе техникасын»
қүруға алып келді.
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Одан ары «жаңа» мектепке дербес ғылыми пэн басқару шешімдерінің
теориясы калыптасты.

Қорьггындысы. Басқару теориясының «жаңа» мектебі ғылымға басқарудың
əдістері мен дəл ғылым аппараттарын енгізуге ұмтылуымен сипатталады. Оны
басқару міндетін шешуде мате-матикалык аппараттың пайдаланылатынынан
байқауға болады.

Шетелдердегі басқару теориясының негізгі даму бағыттарын қысқаша
айтып отсек, ол жакта басқаруды оңтайландырудың жаңа формалары мен
эдістері үдайы іздестірілетінін байқауға болады.

Бүгінгі таңда ұйымды қайта қүрудың жэне болжам жа-саудың эр түрлі
эдістерімен, нарықтағы фирманың стратегияла-рымен байланысты салаларда
ізденіс жүмыстары кеңінен жүзеге асырылады.

Кəсіпорынды басқару негіздері
Басқаруды интеграциялық үрдіс ретінде анықтауға болады, оның

көмегімен кəсіби  шеберлігі жоғары мамандар уйымдарды құрастырады да
оларды басқарады, мақсат қою жəне соған жету тəсілдерің қарастыру арқылы.
Менеджмент ақпараттық көзқарас жағынан алсақ ол дүние жүзінің ең жақсы
кəсіпорының тəжірибесі жинақтап қорытындырыланған, жүйеге кельтірілген
теориялық жəне тəжірибелік жиынтығы, онда əлеуметтік ғылымдардан
(мысалы, ұйымдар социология, психология, микроэкономика, информатика ,
кибернетика)   алынған əдістер мен нəтижелері пайдаланылады.

Менеджмент (басқару) — нарық жагдайында қандай да бір пайдалы
үрдісті ұйымдастыруға көмектесетін ережелер мен тəсілдер жиынтығы .
Менеджментті тəуелсіз бөлімдерғе бөлуге болмайды, өйткені, олардың
əрбіреуінен қалғандары енеді, соның өзінде пəн ретінде менеджмент мағынасы
элементтер, классификациялар мен проблемалар, бір-бірімен байланысты жəне
бір-біріне өтіп кетыу.

3.4 Басқару мен менеджмент

«Басқару» жəне «менеджмент» казіргі кезде жиі бірдей, бір бірімен
ауыстыруға əбден болатын ұғымдар. Бірдей маңызды категориясы қазақ сөзі
«басқару» жəне ағылшын  сөзі «менеджмент» болып саналады. Əр түрлі
мағынасы əр түрлы жағдайда осы терминға салынады. Ол көрсетуы мүмкін:
жасаған жұмысының өнерің (тəжірибесің); ғылымды адам білімінің облысы
ретінде; əрекет түрің (функция); əрекетті процесс ретінде; ұйымды басқарып
отырған адамдарды; басқару аппаратпен пен органдарды.

Басқару (менеджмент) тұсінігі көп мəнділігі 1-суретте көрсетілген.
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Жұмысты орындау шеберлігі (тəжірибе
жүзінде)
Ғылым(адам білімнің аумағы)
Функция (қызмет түрі)

Басқару

Үрдіс
Кəсіпорынды басқаратын адамдар
Басқару органдары мен құрылғылары

Менеджмент

1сурет. Басқару мен менеджменттің  мағынасы мен рөльдерін анықтауға
арналған тəсілдер

Қазақстандағы басқару ерекшеліктері.
Біздің еліміз жоспар экономикасынан -нарық экономикасына бұрылуы,

басқарудың жаңа парадигмасың жасауың талап етті.
Елімізде жүзеге асырылып жатқан экономикалық реформалар

Қазақстандық халық шаруашылығын дүние жүзілік экономикасына
интеграцияландыруына жəне өзінің тиісті орнына ие болуына мүмкіндік берді
екі негізгі шартты сақтау көмегімен:

1. Реформалар негізіне дүние жүзілік экономикалық бірлестігінде
пайдаланылатын принциптер мен механизмдер орналастыру қажет;

2. Елдің дамуын құрастырып жатқан, қазіргі даму мен қазіргі елдің
экономикалық жағдайын, ұлттық мəдениет пен тұрғындардың тəртіп
мінездемелерің, өзгерту кезенің ұзақтығын жəне басқа да  факторлар мен
жағдайларды, реформаны жүргізгенде есепке алу қажет.

Негізгі анықтамалар. «Басқару» мағынасының түрлі мағыналылығына
орай оның көптеген  анықтамалары бар.

Басқаруды интеграциялық үрдіс ретінде анықтауға болады, оның
көмегімен кəсіби  шеберлігі жоғары мамандар ұйымдарды құрастырады да
оларды басқарады, мақсат қою жəне соған жету тəсілдерің қарастыру арқылы.

Менеджмент ақпараттық көзқарас жағынан алсақ ол дүние жүзінің ең
жақсы кəсіпорының тəжірибесі жинақтап қорытындырыланған, жүйеге
келтірілген теориялық жəне тəжірибелік жиынтығы, онда əлеуметтік
ғылымдардан (мысалы, ұйымдар социология, психология, микроэкономика,
информатика, кибернетика)   алынған əдістер мен нəтижелерін пайдаланылады.

Питер Друкер менеджментті (басқару) тəжірибелік  пəн аумағы деп
есептейді, ғылымға, мысалы,  медицинадай  жатпайтын. Мұндай көзқарас
келесі түрдегі анықтамаға сілтейді:

Менеджмент (басқару) — нарық жагдайында қандай да бір пайдалы
үрдісті ұйымдастыруға көмектесетін ережелер мен тəсілдер жиынтығы .

Менеджментті тəуелсіз бөлімдерге бөлуге болмайды, өйткені, олардың
əрбіреуінен қалғандары енеді, соның өзінде пəн ретінде менеджмент мағынасы
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элементтер, классификациялар мен проблемалар, бір-бірімен байланысты жəне
бір-біріне өтіп кетеді.

Негізгі жүйе тəсіл жағдайларынан кəсіпорынның əрекетің талдауына
белгілеу болады:

1) жүйе қасиеттері элемент қасиеттерының жай сомасы
болмайды;

2) жүйе қасиеттері элемент қасиеттеріне тəуелді болады;
Кəсіпорынды жүйе ретінде қарастыру үшін ең маңызды болады іскер

ортасының түсінігі. Ішкі ортасынаң жəне сыртқы қоршаунаң алынған
элементтері, объектлердің жиынтықтары кəсіпорындардың іскер ортасының
түсінігі болады.

Сыртқы орта тіке ықпал жасамайтың сфера, жəне олар өзгермелі
жиынтықтары ретінде   кəсіпорын шегінен тысқары болып мінездемелінеді.

Кəсіпорын өндіріс əрекет арқылы байланыс ұйымдарды сыртқы орта деп
есептеуге болады: тұтұнушыларды, қамтамасыз етушілерді, акционерлерді,
несиеге берушілерді, бəсекешілерді, сауда ұйымдарды, үкімет ұйымдарды жəне
т.б. Сонымен қатар, менеджментпен қабылданған стратегиялық маңызды
шешімдерді алдын ала белгілеп, кəсіпорнындарының оперативтык əрекетіне
тіке ықпалын тийгізбей əлеуметтік факторлар жəне басқа жағдайларді сыртқы
орта деп есептеуге болады. Экономикалық, саяси, физико-географиялық
факторлар мен өзерістерге маңызды роль беріледі (сурет 1.). Кəсіпорынның
стратегиясын сыртқы орта  ұсынады.

2-Сурет . Кəсіпорыннын сыртқы жəне ішкі ортасының факторлары мен
өзгермелілер
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Кəсіпорынның ресурстары, оның мəдиниеті, құрылымы - қызмет, өнім
өндіріс процесстеріне тікелей əсерің тигізеді, солардын өзгерістері ықпал жасау
арқылы əр ұйымның ішкі ортасы құрылады.

Басқару жəне (немесе) өндіріс процесстерінің критерийлар бойынша
белгіленген құрамы жəне оған кіретін жүйе бөліктер ара қатысы кəсіпорынның
құрылымы ретінде түсінуге болады. Сонымен байланысты өндіріс құрылымы
мен басқару айырылады. Əрекет масштабы бойынша «кəсіпорын» жұйесінде
төрт жұйе боліктеры бар:

1. өнім, қызметерді жылжыту жəне сату;
2. кəсіпорынның əрекетің қаржымен қамтамасыздандыру;
3. тікелей өнім өндіру жəне қызмет көрсету;
4. барлық əрекет түрлерын үндестіру басқару жүйе бөлігі қамтамасыз етеді.
Кəсіпорында жұмыс істейтін жеке адам немесе жұрт тобына, сондықтан

олардың ортақ жұмыс нəтижилеріне жəне процесстеріне, мінез-құлқына əсер
ететің коллектив арасында бөлінген нормалар, дəстүрлер, сендіру əрекеттер,
құндылық жүйесін кəсіпорынның мəдиниеті деп анықтайды.

Еңбек, материалдық, қаржылық жəне «сезілмейтын»  ерекше білімдер мен
ептіліктері, қоғам қолдайтын ақпараттар жəне кəсіпорны саяси - ресурстар
болып аталады. Бұл факторлар ұйым ішінде əрекет жасауына қарамастан тіке
менеджмент бақылауына бағынбайды, кəсіпорындар сырттан келетің
ресурстардан тəуелді. Осындай жағдайда бастықтардың басқы бағыты
стратегиялық басқару болады. Көп жоспарлы жəне сыртқы ортасының
күрделігінін бірлігін бұл модель сендіруде. Сыртқы жағдайлар жəне факторлар
өзгерістеріне қарай мақсатына жету жəне өзін ұйымдастыру мен реттеу
қабілетілігін есепке алу арқылы, əрдайым мақсатқа сəйкестілік ретінде
ұйымының тиімділігің бағалайды.

Тиімділігің бағалауында назардың ортасында болатың: кəсіпорыннын
ресурстарын құрастыру, технологиялық процесстерінің, кəсіпорыннын өндіріп
атқан зат жəне қызмет, сату тиімділіктері, қөғамдың қажеттілігің
қамтамасыздандыру функциясы  ретінде.

Сыртқы орта өзінің зөр мағынасына қарамастан ол тек кана əрекеттің
ережесің белгілейді бұны ұмытпау қажет модельді бағалағанда. Үздіксіз
бастықтар қабылдайтың басқару шешімдер арқылы кəсіпорыннын ішкі ортасы
айқын əрдайым тиімділігінің денгеің белгілейді.

Басқару жүйесін орнақтыру.
Мұндай қадамның қажеттілігі нарықтағы қозғалысы қиын, үрдіс

екендігімен түсіндіріледі, негізгі əрі тұрақты қатысушы мемлекет.
Мемлекет рөлі ортақ тармақталған нарық ережелерін құру жəне қорғау

болып табылады, заң  (антимонопольды да), мемлекеттік тапсырыстар, экспорт
пен импортты лицензиялау, несиелік пайыздарды құру, табиғи  байлықтарды
дұрыс пайдалануды бақылау жəне түрлі басқару түрлері жəне т.б. Мемлекетке
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нарықтық емес  шаруашылық аймақтарды да толтыру сауалдары жүктеледі,
олар:экологиялық, əлеуметтік қорғаныс.

3-Сүрет. Стратегиялық басқару моделі

Миссия, əрекет мақсаты

Іс-əрекет ортасың талдау (SWOT- анализ)

Жекелеген өнімдер бойынша негізгі бəсекелестік
стратегиясың тандау

Стратегияны жасау

Мамандалған
Функционалдық
Жүмыс түрлері                              қосалқы
жұйелер

Стратегияны іске асыру

Стратегиялық контроллинг
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Стратегиялық басқару- кəсіпорын даму стратегиясың іске асыру жəне сол үшің
бірізділік əрекет жасау  белгілеу үрдісің көрсетеді.
Стратегиялық басқарудің екі негізгі жемісің атап кетуге болады:

1.  Стратегиялық мақсатына жетуді қамтамасыздандыратің кəсіпорын
потенциалы;

2. Кəсіпорын сыртқы мен ішкі іс ортасынің өзгерістеріне сезімділігі

Стратегиялық басқару белгілейді жəне анықтайді:
- Миссия, əрекет мақсатың;
- Миссия мен мақсатыңа сайкес əрекет багыттарың;
- Функционалдық   қосалқы жұйелер мен жүмыс түрлері мен багыттар

алдына  қойылған мақсатыңа жету стратегисың
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4 БӨЛІМ. КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ҰЙЫМДЫҚ НЫСАНДАРЫ ЖƏНЕ ҚҰНДЫ
ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ

4.1 Холдингілер

Холдингілік компания (холдинг) — бұл басқа кəсіпорындардың активтері
құрамына акцияларының бақылау пакеттері кіретін кəсіпорын (оның
ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан). Акцияларының бақылау
пакеттері холдингілік компанияның активтері құрамына кіретін кəсіпорындар
еншілес деп аталады. Акциялардың бақылау пакеті ретінде қатысушыларының
(акционерлердің, пайшылардың) жалпы жиналысында жəне оның басқару
органдарында нақты шешімдер қабылдау немесе қабылдамауға қатысты сөзсіз
құқығын қамтамасыз ететін кəсіпорын капиталына қатысудың кез келген түрі
саналады. Əдетте, бақылау пакеті акциялар пакетіне немесе оның 50%-дан
артық көлеміндегі үлесіне иелік етуді болжайды.

Компания бизнесін басқарудың тиімді ұйымдық құрылымын құру үшін,
холдинг нысаны қолданылып, қандай да бір белгі бойынша (салалық,
географиялық жəне т.б.) басқару жəне бақылау функцияларын орындайтын
холдингілер құрылады. Холдингілік компаниялар құрылуы мүмкін:

• ірі кəсіпорындарды құқықтық дербес (еншілес) компаниялар ретінде
бөлімшелер құрамынан шығару арқылы қайта құру барысында;

• құқықтық дербес кəсіпорындардың акция пакеттерін біріктіру барысында;
• жаңа акционерлік қоғамдар құру барысында.
Холдингілік компаниялар шектес-кəсіпорындардың бірігуіне жəне олардың

келісілген инвестициялық саясатты жүзеге асыруына септігін тигізу үшін
құрылады.

Қазақстанда біз 90-шы жылдардың басында түрлі өніркəсіптік салаларда
холдингілік компанияларды құруда тəжірибе жинаған болатынбыз.

4. 2 Консорциумдар, картельдер мен концерндер

  1990-жылдардың басында Қазақстанда жеке салалар мен салаларалық
байланыстарды дамыту ерекшеліктері түрлі компаниялардың қандай да
қызметтерін біріктіру немесе олардың қалыпты шаруашылық қызметі
барысында жеке операцияларды орындауын регламенттейтін келісімдер жасау
қажеттігін айқындады. Кəсіпорындарды біріктірудің келесі түрлері
ажыратылады:

• Консорциум — өндіріс, қаржы, ғылым, экология жəне т.б. салаларда
мерзімі мен мазмұны бойынша шектелген жобаларды жүзеге асыруға
арналған келісімдер негізінде кəсіпорындарды уақытша біріктіру. Тараптар
құқықтық дербес ұйымдар болып қалады. Консорциумның қаржыландырылуы
оның қатысушыларының қаражаттары есебінен жүзеге асырылады.

• Картель — құқықтық жəне экономикалық дербестілігін сақтап қалатын,
əдетте, бір салаға қатысты кəсіпорындардың келісімі, олардың мақсаты бағаны,
өткізу нарықтарын, өндіру жəне сату көлемдерін, шикізат көздеріне қатынау,
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төлем мерзімдерін, ассортиментті, қызметкерлерді жұмысқа алу шарттарын
жəне т.б. реттеу арқылы бəсекелестікті шектеу тəсілімен нарыққа ықпал ету
болып табылады. Картель нысандары əртүрлі критерийлер бойынша жіктелуі
мүмкін. Мысалы, келісім тақырыбы бойынша — баға, жеңілдік көлемі,
мамандану, сауда шарттары, сату квоталары, экспорт-импорт жəне т.б. туралы
картельдік келісімдер.

• Концерн — құқықтық дербес кəсіпорындарды оларға акцияларды сатып
алу немесе айырбастау есебінен қаржы бақылауын орнату арқылы
шаруашылық қызметтегі жалпы басшылық астына біріктіру. Концерн өз
қызметін ғылыми-техникалық жəне өндірістік даму, инвестициялық, қаржылық
жəне сыртқы экономикалық қызметтерді орталықтандыру арқылы жүзеге
асырады. Концернге өндірісті құрамдастыру жəне əртараптандыру, бəсекеге
қабілетті өнім шығару, жаңа технологиялар мен техниканы ендіруді
жеделдеттіру тəн. Біріктіру бағыттары бойынша тік жəне көлденең концерндер,
сондай-ақ конгломераттар ажыратылады.

• Синдикат — бірыңғай өткізу (жəне сатып алу) желісін құру мақсатында,
біртекті өнім шығаратын бірқатар кəсіпорындарды біріктіру.

• Трест — өндірістік жəне коммерциялық қызмет саласында басқарушы
орталықпен басқарылатын құқықтық дербес кəсіпорындарды біріктіру.
Тресттер ең алғаш АҚШ-да 1879 жылы құрылған. Тресттерді басқару
механизмі акционерлердің өз акцияларын сенімді тұлғаларға қайта сеніп
тапсырылуын болжайды. Акционерлер дивиденд алуын жалғастырады, бірақ
дауыс құқығынан бас тартады.

4. 3 Бейкоммерциялық ұйымдар

Бейкоммерциялық ұйымдар — бұл қызметінің негізгі мақсаты пайда
түсіру жəне оны қатысушылар арасында бөлу болып табылмайтын заңды
тұлға. Бейкоммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғалар тұтыну
кооперативтері, мекеменің меншік иесімен қаржыландырылатын қоғамдық
немесе діни ұйымдар (бірлестіктер), қайырымдылық жəне басқа да қорлар
түрінде жəне заңмен қарастырылған басқа да нысандарда құрылуы мүмкін.
Бейкоммерциялық ұйымдар кəсіпкерлік қызметпен айналыса алады, себебі бұл
олардың құрылған мақсатына жетуге септігін тигізеді жəне сол мақсаттарға
сəйкес келеді.

Тұтыну кооперативі болып азаматтар мен заңды тұлғалардың мүшелігі
негізінде олардың материалдық жəне басқа да қажеттіліктерін қанағаттандыру
мақсатында ерікті бірігуі саналады. Тұтыну кооперативінің мүшелері мүліктік
үлеспұл жарналарын тапсырады.

Тұтыну кооперативінің Жарғысында төмендегілер қамтылуы тиіс:
• заңды тұлғаның атауы;
• оның орналасқан жері;
• қызметін басқару тəртібі;
• кооператив мүшелерінің үлеспұл жарналарының көлемі туралы шарттар;
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• кооператив мүшелерінің құрамы жəне олардың үлеспұл жарналарын төлеу
тəртібі туралы жəне олардың үлеспұл жарналарын төлеу бойынша
міндеттемелерін бұзғаны үшін жауапкершілігі туралы ережелер;

• кооперативті басқару органдарының құрамы мен құзыреті жəне олардың
шешім қабылдау тəртібі туралы мəліметтер (соның ішінде шешімдері
бірауыздан немесе білікті дауыстардың басымдылығымен қабылданатын
мəселелер бойынша);

• кооператив мүшелерінің көрген шығындарын өтеу тəртібі туралы
ережелер.

Тұтыну кооперативінің атауының құрамында оның қызметінің негізгі
мақсатына, «кооператив» сөзіне немесе «тұтыну одағы», немесе «тұтыну
қоғамы» сөздеріне сілтеме қамтылуы тиіс.

Қоғамдық жəне діни ұйымдар (бірлестіктер) ретінде рухани немесе басқа
да бейматериалдық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін, мүдделерінің
ортақтығы негізінде, заңмен белгіленген тəртіпте біріккен азаматтардың ерікті
бірігуі саналады. Қоғамдық жəне діни ұйымдардың қатысушылары (мүшелері)
аталған ұйымдардың меншігіне берген мүліктеріне (соның ішінде мүшелік
жарналарға) құқығын сақтамайды. Олар мүшелері ретінде қатысатын қоғамдық
жəне діни ұйымдардың міндеттемелері бойынша жауап бермейді, ал аталған
ұйымдар өз мүшелерінің міндеттемелері бойынша жауап бермейді.

Қор ретінде азаматтардың жəне (немесе) заңды тұлғалардың ерікті мүліктік
жарналары негізінде құрылған, əлеуметтік, қайырымдылық, мəдени, білім беру
жəне басқа да қоғамдық пайдалы мақсаттарды ұстанатын, мүшелігі жоқ
бейкоммерциялық ұйым. Қорға құрылтайшыларымен (құрылтайшысымен)
табысталған мүлік қордың жеке меншігі болып табылады.

4.4 ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫ
4.4.1 Құнды қағаздар мен олардың жіктелуі

Құнды қағаз — оны ұсынған кезде ғана жүзеге асырылуы немесе
тапсырылуы мүмкін болатын мүліктік жəне міндеттемелік құқықтарды
куəландыратын ақша құжаты. Құнды қағаздар жекеленген құжаттар немесе
шоттардағы жазбалар түрінде болуы мүмкін. Соңғы жағдайда құнды қағаз
иесіне иелену құқығы сертификаты беріледі.

Құнды қағаздың басты сипаттамаларының бірі оның міндетті
деректемелерінің бар болуы болып табылады. Əдетте бұл құнды қағаз атауы
(акция, облигация жəне т.б.), серия, нөмір, эмитент атауы, құнды қағаз иесінің
аты, оның атаулы құны жəне т. б. Құнды қағаздың келесі сипаттамасы - жалпы
белгісі оларда көрсетілген құқықтарды жүзеге асыру үшін оларды ұсыну
қажеттілігі болатын қатаң құжаттар түрінде болуы.

Құнды қағаздар тек заңды ұғым ғана емес, бұдан жоғары дəрежеде
экономикалық санат болып табылады. Құнды қағаздың экономикалық
сипаттамалары мыналар болып табылады:
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1) өтімділік— құнды қағаздарды нарықтық бағамен тез жəне шығынсыз сату
мүмкіндігі;

2) табыстылық — құнды қағаздан түсетін табыстың (дивидендтің,
пайыздың, сыйақының) оған салынған инвестицияларына (шығындарына)
қатынасы; əдетте пайызбен көрсетіледі;

3) бағам— қор нарығында құнды қағаздар сатылатын жəне сатып алынатын
баға; əдетте ақша бірлігімен көрсетіледі (бағамы пайызбен көрсетілетін
мемлекеттік жəне корпоративтік облигациялардан басқа);

4) атаулы құн— шығару (эмиссия) кезінде құнды қағазда белгіленген
тиянақталған құны. Атаулы құн — шартты баға, ал құнды қағаздар бағамы —
олардың нарықтық бағасы;

5) сенімділік— құнды қағаздар бағамдарының нарық жағдаятының
өзгерістеріне тұрақтылығы; жалпылауыш көрсеткіш, олардың эмитентінің
(құнды қағаздарды шығарушылардың) сенімділігіне аз емес дəрежеде
байланысты;

6) өздігінше айналымның болуы— құнды қағаз айналым үдерісінің
кезеңдері оның шығарылуын жобалауды, шығарылуын (эмиисияны),
орналастыруын, қайта сатылуын (екіншілік нарықта) жəне өтелуін (жойылуы
немесе өтеуін төлеп алу) қамтиды.

Құнды қағаздардың басқа да экономикалық сипаттамалары бар (сыйға
тарту, мұралану, сақтау жəнет.б.). Мынадай да ұғым бар

құнды қағаз стандарты— құнды қағаздарға қойылатын экономикалық,
заңды жəне техникалық шарттар жиынтығы.

Құнды қағаздар түрлер мен қосалқы түрлерге бөлінеді. Түр — бұл басқа
құнды қағаздардан ажырататын қандай да бір құнды қағаздың сапалық
анықтылығы. Қосалқы түрлер — бір-бірінен бірқатар белгілер арқылы
ерекшеленетін бір түрге жататын құнды қағаздар. Мысалы, акция — құнды
қағаз түрі, ал кəдімгі немесе артықшылықты акциялар — акциялардың қосалқы
түрлері. Құнды қағаздардың жіктелуі — бұл белгілі бір белгілер бойынша
түрлерге (қосалқы түрлерге) бөліну (6.1-сурет).

Құнды қағаздар жіктелуінің бір белгісі олардың иелерінің құқықтарын
растау тəртібі болып табылады. Оған сəйкес құнды қағаздар үш түрлі болуы
мүмкін:

·ұсынушының құнды қағаздары — иесінің аты көрсетілмеген құнды
қағаздар. Көбінесе олар төмен атаулы құнмен шығарылады жəне халықтың кең
топтары арасында таратылуы үшін тағайындалған. Олардың басты ерекше
өзгешелігі еркін қолма-қол ауысуы, яғни олардың екіншілік нарықта еркін
айналуы болып табылады;

• атаулы құнды қағаздар — иелерінің құқықтары қағаз (немесе оны
алмастыратын сертификат) мəтініне жəне эмитент жүргізетін тізілімге
иесінің атын енгізумен расталуы тиіс. Мұндай құнды қағаздар екіншілік
нарықта сатыла алады, бірақ меншік құқығын ауыстыруды тіркеу үшін
ұсынбалы құнды қағаздарға қарағанда атаулы құнды қағаздардың айналымын
қиындататын тізілімде жүргізілетін мəмілелерді тіркеу қажет;
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6.1-сурет. Құнды қағаздардың жіктелуі
• ордерлік құнды қағаздар— олардың иелерінің құқықтары қағаз мəтініндегі

табыстама жазбалармен жəне қағаздың өзін ұсынумен расталады. Бұл санатқа,
біріншіден, вексельдер мен чектер жатады.

Құнды қағаздар борышкерлік (облигациялар, вексельдер, чектер, депозиттік
жəне жинақтаушы сертификаттар) жəне үлескерлік (акциялар) болып бөлінеді.
Мерзім бойынша құнды қағаздар əдетте қысқа мерзімді (батыс
нарықтарындағы көпшілік мақұлдаған жіктелу бойынша оларға өтеу мерзімі бір
жылға дейін болатын құнды қағаздар), орташа мерзімді (мерзімі бір жылдан бес
жылға дейін), ұзақ мерзімді (бес жылдан артық), мерзімсіз (мысалы, акциялар)
жəне ұсыну мерзімі бар болып бөлінеді.

Эмитент мəртебесі бойынша федералдық билік органдарының жəне
муниципалдық органдарының мемлекеттік құнды қағаздары, корпоративтік
құнды қағаздар, жеке тұлғалардың (вексельдер, чектер, опциондар жəне т.б.)
жəне шетел эмитенттерінің құнды қағаздары болып бөлінеді. Сонымен қатар
эмитент мəртебесі бойынша құнды қағаздар банктік (депозиттік жəне
жинақтаушы сертификаттар) жəне банктік емес болып бөлінеді. Бұдан басқа
құнды қағаздар табысқа немесе капиталдың үлесіне құқық беретін біріншілік
жəне біріншілік құнды қағаздарды сатып алуға жəне сатуға құқық беретін
екіншілік (туынды) құнды қағаздар (опциондар мен фьючерстер) болып бөлінуі
мүмкін.

Тауар айналымы үдерісіне жəне əр түрлі мүліктік мəмілелерге қызмет ететін
құнды қағаздарға мыналар жатады:

• акциялар;
• облигациялар;
• туынды құнды қағаздар;
• депозиттік жəне жинақтаушы сертификаттар;
• вексельдер.

Муниципалдық

Мемлекеттік

Ақша нарығының

Капитал нарығының

Үлестік

Борышкерлік

Мемлекеттік
мекемелердің

Басқа
эмитенттердің

Атаулық

Ұсынушыға

Туынды

Құнды
қағаздар
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4.4.2 Акциялар

Акциялар— бұл акционерлік қоғамның меншікті қаражаты үлесіне
олардың иесінің құқығын жəне оның ісінен табыс алу құқығын, сондай-ақ
əдетте басқаруға қатысу құқығын куəландыратын құнды қағаздар.
Акцияларды шығару жəне орналастыру нəтижесінде алынған қаражат
кəсіпорынның меншікті капиталын құрайды. Акциялар олардың құны бойынша
бағаланады — атаулы, баланстық, бағамдық. Акциялардың атаулы құны — бұл
акцияларды шығарған (эмиссия) кезде белгіленген құн. Баланстық құн —  бұл
компания активтерінің құнын шығарылған жəне орнатылған акциялар
мөлшеріне бөлгендегі бөлінді түріндегі құн. Бағамдық құн — бұл сұраныс пен
ұсыныс арқылы анықталатын биржада немесе биржалық емес айналымдағы
акциялар құны. Бағамдық құн акциялардың атаулы құнынан жоғары да, төмен
де болуы мүмкін.

Иелену сипаты бойынша акциялар атаулы акция жəне ұсынушының
акциясы болып бөлінеді. Ұсынушының акцияларының айналуы еркін болып
табылады. Əдетте атаулы акциялар жоғары, ал ұсынушының акциялары төмен
атаулы құнға ие болады. Əкелетін табысының сипаты бойынша акциялар
кəдімгі жəне артықшылықты болып бөлінеді. Кəдімгі акциялар олардың
иелеріне келесі құқықтар береді:

• дауыс беру құқығы, яғни акциялар иесі акционерлердің кезекті ортақ
жиналыстарында дауыс беру арқасында компания əрекетінің өзекті
мəселелеріне əсерін тигізе алады;

• табысты үлестіруге қатысу мен табыстың бір бөлігін дивидендтер түрінде
алу құқығы. Кəдімгі акциялар бойынша дивиденд барлық салықтар, банк
несиелері мен облигациялар пайыздары төленген кезде жəне артықшылығы
бар акциялар бойынша дивидендтер төленген кезде төленеді. Дивидендтер
дербес шотқа аудару арқылы қолма-қол ақшамен, сонымен бірге
компанияның құнды қағаздары түрінде төленуі мүмкін (бұл жағдайда
табыстың капитализациясы жүреді);

• акционерлік компанияны жою кезінде — оның активтерінің бір бөлігіне
деген құқық;

• компания активтеріндегі акционерлер үлестерінің бөлшектеніп кетуінің
алдын алу мақсатында жаңа шығарылымының акцияларын сатып алуға
деген айрықша құқық компания активтерінде олардың үлесіне
пропорциялы.

Артықшылықты акциялар иелері кəдімгі акциялар иелеріне қарағанда,
əдетте, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге қатысудың шектеулі
құқығына ие болады. Осы акциялар бойынша дивидендтер кəдімгі акциялар
бойынша төлемдерге дейін белгіленген мөлшерлеме бойынша төленеді.
Компания жойылған кезде, ең алдымен, артықшылықты акциялар иелерінің
наразылықтары қанағаттандырылады. Артықшылықты акциялар кумулятивті
болуы мүмкін. Бұл кезде дивидендтер жинақталып, болашақта төленеді;
сондай-ақ олар айырбасталымдылық қасиетіне ие, яғни иелері шығару кезінде
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айтылған шарттарға сəйкес оларды кəдімгі акцияларға айырбастап алуларына
болады.

Кəсіпорындарды акцияландыру капиталдың келешегі бар жəне тұрақты
дамып келетін салаларға ауыс-түйісіне септігін тигізеді, қоғамдық ұдайы
өндіріс жүйесінде маңызды реттеуші қызметтер атқарады. Акцияларда құнды
қағаздардың экономикалық сипаттамалары — өтімділік, табыстылық,
сенімділік, бағам, атаулы құн, өздігінше айналымның болуы жəне т. б. аса
айқын көрінеді. Акциялар нарықтық жағдаят өзгерісі жағдайында табыс алу
мақсатында оларды қайта сататын екіншілік нарықта айналымда болуы мүмкін.
Акциялар мыналармен сипатталады:

1) бөлінбейтіндік— егер бір акцияның бірнеше иесі болса, онда олардың
барлығы акция ұстаушылар болып есептеледі жəне өз құқықтарын олардың
арасындағы біреуі арқылы немесе өкілетті уəкіл арқылы іске асыра алады;

2) бөлшектеу мүмкіндігі (сплит) — олардың атаулы құнын төмендету
бойынша операция. Мұндай акциялар «орауы шешілген» деп аталады.
Орналастырылған акциялардың бөлшектенуі акционерлердің ортақ
жиналысының шешімі бойынша белгілі бір рəсімге сəйкес жүргізіледі;

3) шоғырландыру мүмкіншілігі — акциялардың бөлшектенуіне қарама-қарсы
операция. Шоғырландыру сол сияқты акционерлердің ортақ жиналысының
шешімі арқылы жүргізіледі. Егер мұндай кезде бөлшекті акциялар түзілсе, онда
нарықтық құн бойынша акционерлік қоғам олардың құнын төлеуі тиіс;

4) бета коэффициенті— акциялардың бағамдық құнының өсу
қарқындылығының жалпы биржалық индекске қатынасы ретінде анықталады.
Бета коэффициенті нарықтың барометрі рөлін көрсетіп, дамыған қор нарығы
жағдайында акциялар бағамының динамикасын сипаттайды.

Акциялардың жіктелуі сан алуан. Осылайша, коммерциялық кəсіпорындар
мен биржалар, инвестициялық институттар (қорлар, компаниялар) жəне
банктер, институционалдық инвесторлар (зейнетақы қорлары) жəне басқа
эмитенттер акцияларын бөледі. Ашық жəне жабық акционерлік қоғамдардың
акцияларын ажыратады. Сонымен қатар холдингтер мен олардың еншілес
кəсіпорын акциялары да бар.

Акцияның атаулы, эмиссиялы жəне нарықтық бағасы (құны) болады.
Акциялардың атаулы құны акцияның бланкісінде көрсетіледі жəне акционерлік
қоғамның жарғылық капитал сомасын шығарылатын акциялар санына бөлу
арқылы анықталады. Мысалы, акционерлік қоғамның жарғылық капиталы 10
млн теңгені құрайды. 100 000 акциялар шығарылған, бір акцияның атаулы құны
100 теңгені (10 млн/100 000) құрайды. Эмитент инвесторға акцияны сату бағасы
эмиссиялық құнды құрайды,ол атаулы құнмен сəйкес келуі немесе одан əр
түрлі бағытта ауытқуы мүмкін.

Қор биржасында жəне биржадан тыс нарықта акцияның өткізілетін бағасы
оның нарықтық (бағамдық) құнын анықтайды. Акцияның теориялық бағасы
(құны) мына формуламен есептеледі

Аб = Д / П ,
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мұндағы Д — бір жыл ішіндегі бір акция үшін төленетін абсолюттік көріністегі
дивиденд; П — жылдық нарықтық пайыз (үлестердегі).

Акцияның теориялық бағасын (төленетін дивиденд мөлшері кезеңнен
кезеңге ұлғаятын болса) мына формула арқылы анықтауға болады

Аб=Д ( \ +п ) / ( П - п ) , мұндағы п — дивидендтің жыл сайын өсуі
(үлестердегі).\

Акцияның бағамын анықтау үшін акцияның нарықтық құнын атаулы
құнына бөліп, 100-ге көбейту қажет. Мысалы, атаулы құны 100 теңге болатын
акция 150 теңгеге сатылады делік. Акция бағамы (150/100) х 100% = = 150%,
яғни бағамның өсуі 1,5 есе құрайды.

4.4.3 Облигациялар, вексельдер

Облигациялар— бұл олардың иесі (кредитор) мен қағаздарды шығарған
тұлға (борышкер) арасында қарыздық қарым-қатынастарды орнататын
құнды қағаздар. Облигациялар атаулы жəне ұсынушының облигациялары бола
алады. Облигациялар иесі белгілі бір мерзім өткеннен кейін ескерілген соманы
алуға жəне бекітілген мерзімге сəйкес борышкердың қаржылық жағдайына
байланыссыз пайыздар төленуіне құқылы. Əйтпесе борышкер төлеуге шамасы
жоқ деп жариялануы мүмкін. Кейбір жағдайларда облигациялар пайызсыз
болуы мүмкін. Олар дисконтпен (жеңілдікпен) сатылады жəне атаулы құн
бойынша өтеледі. Облигациялар иелерінің үлестірмелі пайдаға жəне
жойылғаннан кейін қоғам активтеріне басымырақ құқығы бар.

Қамсыздандыру түрі бойынша облигациялар мүлікті кепілге салу арқылы,
құнды қағаздарды кепілге салу арқылы жəне кепілсіз бола алады.

Облигация — бұл бəрінен бұрын борышкерлік құнды қағаз, борышкерлік
міндеттеме. Облигациялар, əдетте облигациялық қарыз шегінің ішінде —
мерзімі бір жылдан кем емес сериялар бойынша шығарылады. Облигацияларды
орналастырудан түскен қаражат кəсіпорынның қарыздық капиталын құрайды.
Облигацияның міндетті сипаттамаларына мыналар жатады: эмитенттің
фирмалық атауы жəне оның орналасу орны, иесінің аты (атаулы облигациялар
үшін), оның реттік нөмірі, атаулы құны, шығару күні, облигациялар түрі,
шығарылымның жалпы сомасы, пайыздық мөлшерлеме, сондай-ақ пайыздарды
төлеу шарттары мен реті, өтеу шарттары мен реті.

Корпоративтік облигациялар — бұл борышкерлік құнды қағаз ғана емес,
сонымен бірге қор нарығында өздігінен айналатын облигационер мен эмитент
арасындағы қарыздық, борышкерлік қатынастарды көрсететін ерекше
инвестициялық құн.

Акциялар мен облигациялар акционерлік қоғамдардың бірінші реттегі
қаржылық капиталы болып табылады, олардың айырмашылығы акциялар
меншікті, ал облигациялар қарыздық капитал болуында. Акция — бұл
акционерлік қоғамның меншігіндегі қаражатының үлесіне деген иелерінің
құқығын куəландыратын үлестік құнды қағаз, ал облигация — бұл
облигационер мен эмитент арасындағы қарыздық, борышкерлік қатынастарды
көрсететін борышкерлік құнды қағаз, борышкерлік міндеттеме. Атап өтетін



73

жайт, акциялар бойынша да, сол сияқты облигациялар бойынша да олардың
сертификаттары шығарылуы мүмкін.

Вексель — бұл аталған мерзім өткеннен кейін бекітілген соманы
қайтаруына талап қоюға қандай да бір шартсыз құқығын беретін
борышкерлік міндеттеме. Əдебиеттік көздерге жүгінсек, вексель — бұл
қысқа мерзімді сипаттағы құжатталған инвестициялау. Акция — бұл
кəсіпорынның жарғылық капиталына деген қаржы жұмсау, облигациялар —
бұл кəсіпорынның негізгі қорларына жұмсауға арналған қарыздық қаражат
(негізгі қаражат — капитал), ал вексель, көбінесе — бұл кəсіпорынның
айналымдағы қаражатына деген инвестициялар. Құнды қағаздардың вексельдік
айналымы кең қолданысты таппады.

Құнды қағаздардың туындылары арасында опциондар мен варранттар бар.
Опцион — бұл болашақтағы нақты күні немесе оған дейін басқа құнды қағазды
белгілі бір бағамен сатып алу немесе сатуға құқық тапсыратын құнды қағаз
түрінде рəсімделген міндеттеме. Варрант — бұл белгілі бір бағамен біріншілік
орналастыру кезінде басқа құнды қағаздарды сатып алуға құқық беретін жəне
осын құнды қағаздардың эмитенттері арқылы сатылатын құнды қағаз.

4.4.4 Құнды қағаз нарығының қатысушылары

Құнды қағаз нарығы (қор нарығы) — бұл арнайы қаржы құралдар – құнды
қағаздар айналатын қаржы нарығының құрамдас бөлігі. Құнды қағаздар
нарығы – бұл əр түрлі ұйымдық құрылымдардан, эмитенттерден жəне
инвесторлардан құралатын жүйе. Бұл ретте бір құрылым эмитент ретінде де,
инвестор ретінде де əрекет ете алады. Құнды қағаздар нарығының мақсаты
қаржы ресурстарын топтастыру жəне оларды нарық қатысушылары арасында
қайта үлестіру болып табылады. Құнды қағаздар нарығы құнды қағаздарды
бірінші иегерлеріне сатуды қамтитын біріншілік нарыққа жəне құнды қағаздар
айналатын екіншілік нарыққа бөлінуі мүмкін.

Құнды қағаздар нарығының қатысушылары – құнды қағаздар эмитенттері,
ал сатып алуышылары – инвесторлар мен инвестициялық институттар болып
табылады. Эмитент — бұл құнды қағаздарды шығаратын (эмитеттеуші) жəне
олар бойынша құнды қағаздардың иегерлері алдында міндеттемелер алатын
заңды тұлға (оның ішінде мемлекеттік орган). Инвестор — кəсіпкерлік немесе
эмитенттің өзге қызметіне қаражат салу мақсатында құнды қағаздарды өз
атынан жəне өз қаражатының есебіне сатып алатын заңды тұлға немесе азамат.
Қазақстан KAZSE нарығындағы құнды қағаздар эмитенттері ретінде
келесілерді бөліп көрсетуге болады:

1) Қаржы министрлігі (ҚР Ұлттық банкі) — Қазақстандағы құнды
қағаздардың аса ірі эмитенті;

2) жергілікті билік органдары;
3) акционерлік қоғамдар;
4) банктер — акциялар, вексельдер, депозиттік жəне жинақтаушы

сертификаттар эмитенттері;
5) басқа эмитенттер.
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Инвестициялық институтарға келесі заңды тұлғалар жатады:
• қаржы брокерлері —клиенттің атынан, тапсырмасымен жəне қаражаты

есебінен құнды қағаздарды сату-сатып алу операцияларын орындайтын
заңды тұлғалар;

• инвестициялық кеңесшілер — құнды қағаздардың шығалымы жəне
айналысына қатысты консультацияларды жүзеге асыратын заңды тұлғалар;

• инвестициялық компаниялар — құнды қағаздар нарығындағы
операцияларды өз қаражаты есебінен, оның ішінде олардың бағасын
белгілеуді жүзеге асыратын, құнды қағаздардың шығарылуын
ұйымдастыратын жəне ол бойынша кепілгер болып əрекет ететін заңды
тұлғалар;

• инвестициялық қорлар — меншікті акцияларын шығару жолымен
инвесторлардың ақшалай қаражатын жұмылдыратын жəне оларды өз
атынан банк шоттарына салатын, басқа компаниялардың құнды қағаздарын
сатып алу үшін жұмсайтын заңды тұлғалар.

Инвестициялық компаниялардың құнды қағаздар нарығындағы қызмет
саласы айтарлықтай кең. Бұл инвестициялар да (оның ішінде құнды қағаздарға
қаржы жұмсау, еншілес кəсіпорындарды құру, инвестициялық жобаларды
қаржыландыру), басқа заңды тұлғаларға құнды қағаздарды орналастыруды
ұйымдастыруда көмек көрсету де (орналастыру бойынша кепілдіктер беруге
дейін), дилерлік қызмет те, жəне т. б.

Эмитенттің құнды қағаздар нарығындағы мақсаты – өз бағдарламаларын
қаржыландыру үшін бос ақшалай қаражатты жұмылдыру. Инвестор келесі
мақсаттарды көздейді:

• инвестициялардың қауіпсіздігі;
• инвестициялардың табыстылығы;
• инвестициялардың өтімділігі.
Құнды қағаздар иесінің ауысуы, қағида бойынша, қор нарығындағы

делдалдар арқылы жүзеге асырылады. Құнды қағаздар құрылымындағы ерекше
орынды өзі не эмитенттер (меншікті акцияларды алмағанда), не инвесторлар
болып табылмайтын қор биржалары алады. Қор биржасы — мақсатына құнды
қағаздарға қатысты сұраныс пен ұсынысты шоғырлау жəне олардың нарықтық
құнын белгілеу кіретін ұйым. Қор биржаларына ірі жəне сенімді эмитенттердің
құнды қағаздары жіберіледі. Ол үшін қор биржаларында листинг жəне
делистинг рəсімдері енгізілген. Олар қор биржасы компанияның құнды
қағаздарын баға белгілеуге жіберу үшін өз ережелерін орнататындығында
жатыр. Баға белгілеу ұғымына төмендегілер кіреді:

• баға, бағам;
• биржалық бағаны, бағамды белгілеу;
• құнды қағаздардың биржада айналуы;
• құнды қағаздардың, валютаның, тауарлардың биржалық бағамдары

жөнінде ресми мəлімет.

Брокерлік жəне дилерлік қызмет ұсынатын делдал ұйымдар қызметі құнды
қағаздар нарығының қызмет етуінде маңызды рөл атқарады. Брокер — бұл
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қаржы делдалы. Ол клиентпен жасалған шарт негізінде немесе оның
тапсырмасымен құнды қағаздармен мəмілелер жасайды. Шаруашылық
жүргізуші субъект немесе азамат брокер бола алады. Дилер мəміле бағасын
жария мəлімдеу арқылы құнды қағаздардың сату-сатып алынуын өз атынан
жəне өз қаражатының есебінен жүзеге асырады. Коммерциялық ұйым болып
табылатын шаруашылық жүргізуші субъект қана дилер бола алады.

Тіркеуші немесе тізілім иесі — атаулы құнды қағаздар иегерлерінің
тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын ұйым. Ресейлік заңнама бойынша, саны
500 акционерден жоғары акционерлік қоғамдар өз тізілімін жүргізу бойынша
өкілеттіктерді тəуелсіз тіркеушіге табыстауға міндетті. Депозитарий — құнды
қағаздарды сақтау жəне (немесе) есебін жүргізу жəне оларға деген
құқықтардың өтуі бойынша қызмет көрсететін ұйым. Клирингілік палата —
клирингті, яғни құнды қағаздармен өткізілетін операциялар қатысуыларының
өзара міндеттмелерін анықтау бойынша қызметті, осы міндеттемелердің өзара
есепке алуды жəне нетто-міндеттемелер бойынша есеп жүргізуді жүзеге
асыратын ұйым.
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5 БӨЛІМ. КƏСІПОРЫНДАҒЫ ӨНДІРІСТІК ҮДЕРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

5.1 Өндірістік үдерісті ұйымдастыру жөнінде түсінік

Өндірісті ұйымдастыру — өндіріс барысында жұмыс ітейін адамдар мен
заттай элементтердің кеңістікте жəне уақытта үйлесуін оңтайландыруға
бағытталған шаралар жүйесі. Өндірістік үдерісті ұйымдастыру деп, тиімді
ақырғы нəтижеге жету мақсатында өндіріс элементтерін іріктеу жəне оларды
кеңістік пен уақытта байланыстыру əдістерін түсінеді. Өндірістік үдерісті
(өнімді дайындауды) ұйымдастыру негізінде үздіксіздік, пропорционалдық,
параллельдік, тікелей дəлдік, ырғақтылық, икемділік, мамандандыру жəне т. б.
қағидалары жатыр.

Үздіксіздік. Үздіксіздік қағидасы еңбек затының өңдеу барысында болу
уақытын арттыруды, оның дайындау үдерісінің жаңадан басталуын күтіп,
қозғалыссыз тұру уақытын азайтуды, жанды еңбек пен еңбек құралдарын
қолданудағы үзілістерді қысқартуды көздейді. Өндірістік үдерістің үздіксіздік
қағидасы – «машиналық өндірісті ұйымдастырудың маңызды қағидасы» - еңбек
затының өндімді дайындау барысында болуы үздіксіздігімен жəне еңбек
құралдары мен жұмыс күшін қолданудағы үздіксіздікпен айқындалады.
Өндірістік үдерістің үздіксіздігін сипаттайтын көрсеткіш, — өндірістік циклдің
тығыздық коэффициенті (Кт.):Кт = Т техн.ц/Т өнд. ц,

мұндағы Ттехн. ц— технологиялық циклдің ұзақтығы; Төнд.ц— өндірістік циклдің
ұзақтығы. Кт мəні мүмкіндігінше бірге жақын болуы тиіс, бұл (Кт→1) өндірістік
үдерістің тиімділігін (оңтайлылығын) айғақтайды. Егер Ттехн.ц = Төнд.ц болса,
онда КТ бірге тең болады.

Пропорционалдық. Пропорционалдық қағидасы кəсіпорынның бір-бірімен
өзара байланысты барлық бөлімшелері, жабдықтар топтары, жұмыс орындары
үшін белгілі бір уақыт мерзімі ішінде орындалатын жұмыс көлемінің немесе
өнім шығарылымының салыстырмалы түрде тең болуын, сондай-ақ жабдық
жұмысының уақыт қорының жəне өндірістік бағдарламаның жұмысшы еңбек
сыйымдылығының сəйкестігін талап етеді. Пропорционалдық көрсеткіштерінің
бірі түйіндестік коэффициенті (Кт):Кт= М1/(М2х үу),

мұндағы М1 жəне М2— түйіндестік коэффициенті олар үшін қабылданған
өлшем бірліктерінде анықталатын цехтердің, учаскелердің жəне агрегаттардың
қуаты; Ру — бірінші цех өнімінің екінші цех өнімінің өндірісі үшін үлестік
шығыны.

Параллельдік. Параллельдік өндірістің жеке бөліктерін бір уақытта
орындаудан, технологиялық операцияларды жұмыс орнында шоғырландырудан
жəне негізгі жəне қосымша операцияларды орындау уақыты бойы үйлестіруден
тұрады.

Тікелей дəлдік. Тікелей дəлдік өндіріс барысында еңбек заттарының барынша
қысқа қозғалыс қашықтығын қамтамасыз етеді. Тікелей дəлдік көрсеткіштерінің
бірі тікелей дəлдік коэффициенті (Ктд) болып табылады:
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Ктд   = Тт/Төнд. ц

мұндағы Тт – тасымалдау операцияларының ұзақтығы; Төнд.ц — өндірістік
циклдің ұзақтығы. Тікелей дəлдік коэффициентінің мəні барынша нөлге жақын
болуы тиіс (Ктд→0). Бұған тасымалдау операциялары өндірістік үдерістің
құрамдас бөлігі болып табылатын (Тт→0) жағдайда қол жеткізуге болады.

Ырғақтылық. Ырғақтылық өндіріс үдерісінің бірдей уақыт аралықтары сайын
жүйелік қайталануын көздейді, яғни бұл уақыттың бірдей аралықтарында бірдей
немесе еселі өнім шығарылымын қамтамасыз ету. Өндіріс ырғақтылықтылығын
сипаттайтын көрсеткішті таңдау қиынға соғады. Біршама қателікпен мұндай
көрсеткіш ретінде ырғақтылық коэффициентін (Кырғ) алуға болады.

Икемділік. Өндірістік үдерісті ұйымдастырудағы икемділік — бұл жаңа өнімді
шығаруға жылдам қайта құрылу мүмкіндігі. Өндіріс икемділігін талап ету,
өндірістің үздіксіздігі мен мамандырылуымен қатар, өндірісті тиімді
ұйымдастырудың негізгі талаптарының бірі болып табылады. Нарықтағы
бəсекелестік күрес жағдайларында өндірісті ұйымдастыруға қойылатын талаптар
жоғарылауда. Бұл өнімдің бұдан да жылдам жаңғырмалылығымен, өнімділігі
жоғары техниканың қолданылуымен түсіндіріледі. Осындай жағдайларда
өндірістің ұйымдастырылуы өндірістік үдерістердің тұрақтылығын өндірістік
үдерістің, өнім номенклатурасының жаңғырмалылығымен жəне өзгеруімен
байланысты, бұдан да жылдам өзгеруімен үйлестіруге бағытталуы тиіс.

Мамандыру. Мамандыру өнім (жұмыс) номенклатурасын шектеумен жəне
бір өнім (жұмыс) түрінің жаппай өндірісінің өсуімен сипатталады.
Мамандандыру деңгейін сипаттайтын көптеген көрсеткіштер бар. Жұмыс
орындарының мамандандырылуымен айқындалатын өндірістік үдерістердің
мамандандырылуына қатысты келесі көрсеткіштер барынша лайық болып
табылады:

• сериялық коэффициенті — бір жұмыс орнында орындалатын əр түрлі
операциялардың санымен сипатталады;

• жұмыс орындарының мамандандырылуының орташа деңгейі (оны
сериялықтың орташа коэффициенті деп атауға болады), келесі формула
бойынша анықталады: Ус= п/т,

мұндағы п — өндірістік учаскеде (цехте) бір айда (тəулікте)
орындалатын бөлшектердің-операциялардың жалпы саны; т — жұмыстың
келтірінді бір ауысымды тəртібінде өндірістік бағдарламаны бір ай (тəулік)
ішінде орындап шығу үшін қажетті жұмыс орындарының саны.
Өндірістік үдерісті ұйымдастырудың басқа да қағидалары (талаптары) бар.

Өндірістік үдерістерді ұйымдастыруды жоғарыда келтірілген қағидаларын
(талаптарын) нақты өндірісте жүзеге асыру мүмкін емес екендігін айта кетейік,
өйткені, өндірістік үдерісті ұйымдастыру əдістері, өндіріс түрлері, шығарылатын
өнім номенклатурасы жəне т. б. өзгешеленеді, жоғарыда келтірілген қағидаларды
жүзеге асыруға кедергі жасайтын себептер де бар.
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5.2. Өндірістік үдеріс: сипаттама, жобалау

Өндірістік үдеріс — белгілі бір өнімді дайындауға бағытталған өзара
байланысқан негізгі, қосымша, қызмет көрсетуші жəне табиғи үдерістердің
жиынтығы. Өндірістік үдерістер бірқатар белгілерге қарай өзгешеленеді.

Негізгі үдерістер — бұл, олардың барысында шикізат пен материалдар
дайын өнімге айналатын өндірістік үдерістер. Қосымша үдерістер көбінесе
дербес кəсіпорындарға бөлініп кетуі мүмкін, өндірістік үдерістің жекеленген
бөліктері болып табылады. Олар негізгі өндіріске қажетті өнімді дайындаумен
жəне қызмет көрсетумен айналысады. Оларға аспаптар мен технологиялық
жабдықты, қосалқы бөлшектерді дайындау, жабдықты жөндеу жəне басқалары
жатады. Қызмет көрсетуші үдерістер негізгі үдеріспен тығыз байланысты,
оларды оқшауландыру мүмкін емес. Олардың басты мақсаты – кəсіпорынның
барлық бөлімшелерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету. Оларға цехаралық жəне
цех ішінде тасымалдау, материалдық-техникалық ресурстарды қоймалау жəне
сақтау жəне т. б. жатады.

Дайындау үдерістері шикізат пен материалдарды пішінімен жəне
өлшемдерімен дайын бұйымдарға жақын, қажетті дайындамаларға
айналдырады. Оларға машина құрылысындағы құю жəне темір ұста
үдерістерін, тігін өндірісінде – пішу жəне басқа да үдерістерді жатқызуға
болады. Өңдеуші үдерістер болып, дайындамаларды дайын бөлшектерге
айналдыратын үдерістер табылады (механикалық өңдеуші үдерістер,
гальваникалық, тігін жəне басқа үдерістер). Шығару (жинау) үдерістері дайын
өнімді дайындау, тораптарды, машиналарды жинау қызметін атқарады (жинау,
аспаптық үдерістер, ылғалды-жылулық өңдеу жəне т.  б.).

Үзілмелі үдерістер өнімді дайындауда, жабдық жұмысында өнім сапасына
зиян келтірмейтін үзілістердің бар болуын көздейді. Үздіксіз үдерістер
тоқтаусыз жүзеге асырылады. Үзілістердің болуы көбінесе мүмкін емес немесе
олар өнім сапасының немесе жабдық күйінің нашарлауына əкеледі.

Машиналық механизмдердің көмегінсіз орындалатын үдерістер Қолмен
орындалатын үдерістер деп аталады. Ішінара механикаландырылған үдерістер
кейбір жеке, көбенесе, негізгі операцияларда қолмен орындалатын еңбекті
машиналарға алмастырумен сипатталады. Кешенді-механикаландырылған
үдерістер барлық өндірістік операциялардың орындалуын жəне, машиналар
мен механизмдердің көмегімен орындалатын операцияларды санамағанда,
қолды еңбекті қолданбай орындалуын қамтамасыз ететін машиналар мен
механизмдердің өзара байланысқан жүйесінің бар болуын көздейді.
Автоматтандырылған үдерістер барлық операциялардың, оның ішінде
машиналар мен механизмдерді басқаруды қызметкердің тікелей қатысуынсыз
орындалуын қамтамасыз етеді.

5.3 Өндірістік цикл
Өндірістік цикл — шикізат пен материалдарды өндіріске қосқан сəттен бастап

дайын өнімнің шығарылуына, оның техникалық бақылау қызметімен қабылдануына
жəне дайын өнім қоймасына тапсырылуына дейінгі уақыттың күнтізбелік мерзімі.
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(күнмен жəне сағатпен өлшенеді). Өндірістік цикл (Т екі кезеңге – тікелей өндірістік
үдеріс уақытына жəне өндірістік үдерістегі үзілістер уақытына бөлінеді (7.2-сурет).
Технологиялық цикл немесе жұмыс циклі деп аталатын өндірістік үдерістің өту
уақыты келесілерден тұрады:

• дайындық-қорытынды операцияларға жұмсалатын уақыт шығыны (Тдқ);
• технологиялық операцияларға жұмсалатын уақыт шығыны (Ттехн);
• табиғи технологиялық үдерістердің өтуіне кететін уақыт шығыны (Ттаб үд);
• өндіріс барысындағы тасымалдауға жұмсалатын уақыт шығыны (Ттасым);
• техникалық бақылауға жұмсалатын уақыт шығыны (Ттехн. б).
Өндіріс барысындағы үзілістер уақыты, өз кезегінде, келесілерден тұрады:

• операцияаралық қажетсіздік уақыты(Топер. қаж);
• ауысымаралық қажетсіздік уақыты (Тауыс.қаж).
Өндіріс үдерісінің өту уақыты мен өндіріс барысындағы үзілістер

уақытының құрамдас бөліктерінен өндірістік цикл құралады:
Тц= Тдқ + Ттехн.+ Ттаб үд+ Ттасым+Ттехн.б+Топер қаж+Тауыс қаж

Дайындық-қорытынды уақыт қызметкердің (немесе бригаданың)
өндірістік тапсырманы орындауға дайындалу, сондай-ақ оны аяқтау бойынша
барлық əрекеттер үшін жұмсалады. Ол нарядты, материалды, арнайы аспаптар
мен саймандарды алуға, жұмысты ретке келтіруге жəне т. б. жұмсалатын
уақыттан тұрады.

Технологиялық операциялар уақыты — бұл қызметкердің өзімен, немесе
оның басқаруы арқылы машиналармен жəне механизмдермен еңбек затына
тікелей əсер ететін уақыт, сондай-ақ адамдар мен техниканың қатысуынсыз
өтетін табиғи технологиялық үдерістер уақыты.

Табиғи технологиялық үдерістер уақыты — бұл еңбек заты адам мен
техниканың тікелей əсерінсіз өз сипаттамаларын өзгертетін (боялған немесе
қыздырылған бұйымның таза ауада кебуі немесе салқындауы, өсімдіктердің
өсуі мен жетілуі, кейбір өнімнің божуы жəне т. б.). Өндірісті жылдамдату
көптеген табиғи үдерістер жасанды түрде жасалған жағдайларда жүзеге
асырылады (мысалы, кептіргіш камералардағы кептіру).

Өндіріс барысындағы техникалық бақылау жəне тасымалдау уақыты
техникалық қызмет көрсету уақытын құрайды. Техникалық қызмет көрсету
уақыты келесілерден тұрады:

• бұйымды өңдеу сапасын бақылау;
• машиналар мен жабдық жұмысын бақылау, олады икемдеу, ұсақ жөндеу;
• дайындамаларды, материалдарды əкеп жеткізу, өндімді қабылдау жəне

өңдегеннен соң жинау.
Жұмыстағы үзілістер уақыты — бұл еңбек затына ешқандай əсер

берілмейтін жəне еңбек затының сапалық сипаттамалары өзгермейтін, бірақ
өнім əлі де дайын болып табылмайтын жəне өндіріс үдерісін аяқталмаған
уақыт. Регламенттелетін жəне регламенттелмейтін үзілістерді ажыратады.
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Өз кезегінде, регламенттелетін үзілістер оларға əкелген себептерге
байланысты операцияаралық (ауысым ішіндегі) жəне ауысымаралық (жұмыс
тəртібімен байланысты) үзілістерге бөлінеді.

Операцияаралық үзілістер топтамалылық, күту жəне жиынтықтылау
үзілістеріне бөлінеді. Топтамалылық үзілістері бұйымдарды топтамалап өңдеу
кезінде орын алады: əр бөлшек немесе торап, топтама құрамында жұмыс
орнына келе отырып, екі рет – өңдеу басталғанға дейін жəне аяқталғаннан соң,
бүкіл топтама толығымен берілген операциядан өтпегенше, қажетке аспай
жатады. Күту үзілістері технологиялық үдерістің көршілес операцияларының
ұзақтықтарының үлеспеушілігімен (синхронды еместігімен) түсіндіріледі жəне
алдыңғы операция жұмыс орнының келесі операцияны орындау үшін
босауынан бұрын аяқталады. Жиынтықтылау үзілістері бөлшектер мен
тораптар бір жиынтыққа кіретін басқа бөлшектердің дайындалуының
аяқталмауына байланысты қажетсіз аспай жатқан кезде туындайды.

Ауысымаралық үзілістер жұмыс тəртібімен (ауысымдар санымен жəне
ұзақтығымен) анықталады жəне жұмыс ауысымдары арасындағы үзілістерден,
демалыс жəне мейрам күндерінен, түскі үзілістерден тұрады.

Операция — бір жұмыс орнында орындалатын, бір өндіріс нысанына
(бөлшегіне, торабына, бұйымына) бір немесе бірнеше жұмысшының бірқатар
əсер етуінен тұрады. Операциялар тіркестерінің келесі түрлерін ажыратады:

• кезекті;
• қатарлас;
• қатарлас-кезекті (аралас).

5.4 Өндірісті ұйымдастырудың үлгілері, түрлері жəне əдістері

Өндірісті ұйымдастыру еңбектің өндірістің заттай элементтерімен,
еңбек құралдарымен жəне заттарымен тиімді үйлесуіне бағытталған
шаралар мен ықпалшаралар жүйесі болып табылады. Бұл шаралар жүйесі,
бұдан басқа, жеке өндірістік үдерістердің кеңістікте жəне уақытта өзара
оңтайлы үйлесуіне жəне осының негізінде – өндіріс тиімділігін арттыруға
бағытталған. Қоғамдық өндірісті ұйымдастыру үлгілерін, өндірісті
ұйымдастыру түрлерін жəне өндірістік үдерістерді ұйымдастыру əдістерін
ажыратады.

Өндірісті ұйымдастыру үлгілеріне, жалпы алғанда, шоғырландыру,
мамандандыру, бірлестіру жəне қиыстыру жатады. Шоғырландыру өнім
дайындауды шектеулі кəсіпорындар санына жəне олардың өндірістік
бөлімшелеріне топтастыру үдерісі болып табылады. Шоғырлану деңгейі, ең
алдымен,өнім шығарылымының көлеміне, машиналардың, агрегаттардың,
аппараттардың, технологиялық қондырғылардың бірлік қуатының шамасына,
типтес жабдық санына, технологиялық тұрғыдан біртекті өндірістер санына
байланысты. Шоғырлану деңгейін өлшеу үшін өнім көлемінің, жұмыскерлер
санының, ал бөлек салаларда – негізгі қорлар құнының көрсеткіштері
қолданылады.
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Мамандандыру деп, кəсіпорын пен оның өндірістік бөлімшелерінде
біртекті, типтес өнім шығарылымына немесе технологиялық үдерістің бөлек
кезеңдерін орындауға топталуды түсінеді. Технологиялық, заттық жəне бөлшек
бойынша мамандандыруды ажыратады. Технологиялық мамандандыру –
өндірістік үдерістің белгілі бір операцияларын немесе кезеңдерін орындау
мақсатында кəсіпорындардың, цехтердің жəне учаскелердің жекешеленуі
(мысалы, тоқыма өнеркəсібіндегі жіп иіру, тоқыма жəне өңдеу фабрикалары).
Заттық мамандандыру өндірістің толық дайын өнім түрлерінің (мысалы,
мотоциклдер, велосипед, ыдыс, нан өнімдері жəне т.б.) мекемесінде (цехте)
топтастырылуын айтады. Бөлшек бойынша мамандандыру, заттық
мамандырудың бір түрі бола отырып, дайын өнімнің бөлек бөлшектері мен
бөліктерінің (моторлар, мойынтіректер жəне т. б.) өндірісінде негізделген.

Мамандандыру деңгейін арттырудың алғышарттары үдерістерді
стандарттау, біріздендіру жəне типтендіру болып табылады. Стандарттау
бөлшектердің, тораптардың, дайын өнімнің сапасының, үлгісінің жəне
өлшемдерінің қатаң анықталған нормаларын белгілейді. Ол шығарылатын өнім
номенклатурасын шектеу жəне оның өндірісінің ауқымын ұлғайту үшін
алғышарттар жасайды. Біріздендіру бөлшектер, дайындамалар, тораптар,
қолданылатын материалдар құрылымдарының, үлгілерінің, өлшемдерінің
түрлеріндегі бар сан алуандықты қысқартуды жəне олардың ішінен
технологиялық жəне экономикалық тұрғыдан барынша тиімділерін таңдауды
көздейді. Үдерістерді типтендіру қолданылатын өндірістік операциялардың əр
түрлілігін шектеуден, технологиялық тұрғыдан біртекті бөлшектердің топтары
үшін үлгілік үдерістерді əзірлеуден тұрады. Алайда, мамандандырудың
қарастырылған алғышарттарын жүзеге асыру дайын өнімнің тұтынушылық
қасиеттерін нашарлатпауы, оған деген сұранысты төмендетпеуі тиіс екендігін
назарда ұстаған жөн.

Бəсекелестік жағдайларында шығарылатын өнім номенклатурасын кеңейту
есебінен қызмет ету салаларының əр түрлілігін көздейтін өндірісті
əртараптандыру кəсіпорын үшін бірқатар жағдайларда басымдырақ болады.
Өнімнің анық белгіленген нарық талаптарына бағдарланған шектеулі
сұрыпталымын шығаруда мамандану өлшемі бойынша салыстырмалы үлкен
емес кəсіпорындарға тəн.

Бірлестіру өнім өндірісіне бірге қатысатын кəсіпорындардың, цехтердің,
учаскелердің өндірістік қарым-қатынастарын көздейді. Оның негізінде
мамандандырудың бөлшек бойынша жəне технологиялық үлгілері жатыр.
Зауыт ішіндегі бірлестіру дүмбіл өнімді бір цехтерден басқаларына жіберуде,
негізгі бөлімшелерге қосымша бөлімшелердің қызмет көрсетуінде
айқындалады. Ол өндірістік қуаттардың бұдан да толық жүктеліміне жəне «тар
орындардың» жойылуына жағдай жасайды, жалпы кəсіпорын қызметінің
нəтижелерін жақсартуды қамтамасыз етеді. Бірлестіру деңгейін сипаттайтын
негізгі көрсеткіштерге келесілер жатады: бірлестірілген жеткізілімдер бойынша
алынған бөлшектер мен дүмбіл өнімнің шығарылатын өнімнің жалпы
көлеміндегі үлестік салмағы; берілген кəсіпорынмен бірлесетін кəсіпорындар
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саны; бір тарапқа жеткізілетін бөлшектер мен дүмбіл өнімнің үлестік салмағы
жəне т. б.

Құрамдастыру бір кəсіпорында, кейді əр түрлі салалық, бірақ бір бірімен
тығыз байланысты өндірістердің бірігуі болып табылады. Құрамдастыру
төмендегі жағдайларда орын алуы мүмкін:

• өнімді дайындаудың ретті кезеңдерін үйлестіру негізінде (тоқыма,
металлургиялық жəне басқа комбинаттар);

• шикізатты кешенді қолдану негізінде (мұнай өңдеу, химиялық өнеркəсіп
кəсіпорындары);

• кəсіпорында қалдықтарды өңдеу бойынша бөлімшелерді бөліп шығарған
кезде (орман, былғары жəне өзге өнеркəсіп салаларының кəсіпорындары).
Құрамдастыру деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер комбинатта қайта

өңделетін бастапқы шикізаттан алынатын өнімнің мөлшері мен құны; келесі
өнімге қайта өңделетін (мысалы, шойынның болатқа, болаттың илеуге) шикізат
пен дүмбіл өнімнің олар алынатын жердегі үлестік салмағы; комбинат өнімінің
жалпы көлеміндегі жанама өнімнің үлестік салмағы жəне т. б. болып
табылады.

Кəсіпорындағы өндірісті ұйымдастыру – еңбекті дара бөлу үлгісі.
Өндірісті ұйымдастырудың үш түрін бөліп шығарады:

• элемент бойынша — өндірістік үдерістің барлық элементтері бір біріне
сəйкес болуы тиіс, бұл өндірісті ұйымдастырудың басты тұсы болып
табылады;

• кеңістік — цехтер мен учаскелерді ұйымдастырудың белгілі бір деңгейімен
жəне кəсіпорынның өндірістік құрылымының сəйкес деңгейімен байланысты;

• өндірісті ұйымдастырудың уақыттық кескіні —бір бірімен байланысты
бөлек өндірістік үдерістердің басталуы мен аяқталуының уақытта оңтайлы
үйлесуі.

Өнім өндірісінің маманданыру деңгейі мен ауқымы өндірісті ұйымдастыру
түрін, ал өндірістік үдерісті тиімді ұйымдастырудың негізгі қағидаларын
орындау деңгейі өндірісті ұйымдастыру əдісін сипаттайды. Төмендегідей
өндірістік үдерісті ұйымдастыру əдістерін ажыратады:

• толассыз;
• топтамалы;
• жекелей.
Өндірістік үдерісті ұйымдастыру əдістерінен басқа, өндірісті ұйымдастыру

типтерін ажырату керек, оларға келесілер жатады:
• жаппай;
• сериялық;
• дара өндіріс.

Толассыз өндіріс — технологиялық үдерістің өту барысы бойынша орналасқан
мамандырылған жұмыс орындарындағы негізгі жəне қосымша операцияларды
орындау уақытының ырғақты қайталануына негізделген өндірісті ұйымдастыру
үлгісі.
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Өндірісті ұйымдастырудың топтамалық əдісі өнімнің əр түрлі
номенклатурасын оларды іске-қосу-шығару топтамаларымен белгіленген
мөлшерде дайындаумен сипатталады. Топтама деп, рет-ретімен өндірістік
циклдің əр операциясы кезінде дайындау-қорытынды уақыттың бір мəрте
шығындалуымен өңделетін бірдей бұйымдардың санын айтады.

Өндірісті ұйымдастырудың жекелей əдісі өнімді бірлік данада немесе
кішкентай қайталанбайтын топтамалармен дайындаумен сипатталады.
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6. КƏСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН ЖОСПАРЛАУ

6.1. Жоспарлаудың функциялары мен нысандары, оны ұйымдастыр
қағидалары

Жоспарлаудың мəні, функциялары мен нысандары. Жоспарлау –
менеджменттің немесе кəсіпорынды басқарудың, оны дамытудың стратегиялық
жəне тактикалық мақсаттарын жүзеге асыратын оған негіз қалауышы функция.

Жоспарлау ұйымның өз экономикалық дамуының қандай сатысында
екендігін, қандай қорлары мен мүмкіндіктерге ие болатындығын жəне
болашақта қойылған мақсатқа жетуге қандай əрекеттер септігін тигізетіндігін
анықтайды.

Кəсіпорынның стратегиялық мақсаттары, стратегиялық жоспарлаудың
негізін құрайды жəне мына стратегияларды бейнелейді: маркетинг,
экономикалық, əлеуметтік жəне ғылыми-техникалық даму; өндіру; қаржы;
менеджмент жəне кəсіпорын қызметінің басқа салалары.

Нарықтық экономика жағдайында жоспарлаудың негізгі міндеттері
ретінде шаруашылық жүйе (кəсіпорынның) мен оған қатысты ортаның
қайсыбір қалаулы жағдайы жəне оған қол жеткізуге қажет жүйенің барлық
əрекеттерін бағдарлау тұрғысынан, болашақ өзгерістерін үлгілеу.

Кəсіпорындарда жоспарлау қажеттігі мына жағдайлармен анықталады:
 жоспарлау менеджерлер үшін ұйым қызметінің ақырғы міндеттерін

айқындайды;
 болашақ қолайлы жағдайларды пайдалануға дайындық мүмкіндіг3;
 түрлі мəселелер туыңдаған жағдайда, тезірек бейімделуге мүмкіндік

береді;
           менеджерлерді стратегиялық шешімдер қабылдауға жəне оларды
болашақ жұмыста жүзеге асыруға ынталандырады;

 ұйым ішіндегі əрекеттердің бағдарын жақсартады;
 менеджерлер біліктігін арттыруға арналған алғышарттарды тудырады;
 қажет ақпаратты қамтамасыз етудең фирма мүмкіндіктерін арттырады;
 қорлардың неғұрлым ұтымды бөлінуіне септігін тигізеді;
 ұйым ішінде тиімді бақылауға қажет жағдай тудырады.
Қазақстан экономикасында бүгінде жоспарлаудың шаруашылық

жүргізуші субъектілерінің екі ірі түрін бөліп көрсетуге болады.
1. Шамамен жақын арада құрылған жеке фирмалар. Фирманың өсуі

мен оның ішкі құрылымының күрделенуі, жоспарлау жүйесін қалыптастыру
қажеттілігіне алып келеді. Қызмет түрлерін, қаржыландыру көздерін,
технологиялық қорлардың, т.б. түрлерін алдын ала анықтамастан жедел
басқару, менеджерлер үшін тым ауыр, əрі тиімсіз.

2. Мемлекеттік жəне бұрын мемлекеттік болған, бүгінде
жекешелендірілген кəсіпорындар.  Кəсіпорындардың бұл түріне көбіне
геологиялық барлау ұйымдары да жатады. Олар үшін жоспарлау функциясы,
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дəстүрлі болып саналады. Дегенмен, олардың жоспарлары іс жүзінде салалық
бағдарламаларды дамыту мақсатында құрылған. Демек, құрастырушыдан 
жеке ұйымды дамыту мақсаттарын күрделі талдауды талап етпеген. Осыған
байланысты, бірінші топ ұйымдары тəрізді, мемлекеттік жəне
жекешелендірілген кəсіпорындарға, нарықтық экономикадағы фирманың ішкі
жоспарлау тəсілдерін меңгеріп, жетілдіру қажет.

Өкінішке орай, өтпелі кезең мəселелеріне байланысты, Қазақстан
нарығының жетілмегендігі, отандық жағдайда формальды жоспарлаудың
қолданылуын шектейді. Бұл шектеудің негізгі себептеріне төмендегілерді
жатқызуға болады:

 ең алдымен, елдегі саяси жəне экономикалық өзгерістердің болжамсыз
сипатымен байланысты шаруашылық қызмет нəтижелерінің жоғары белгісіздік
дəрежесі;

 отандық шаруашылық ұйымдарындағы капитал жинақталуының төмен
деңгейі;

 соның салдарынаң ретінде, жоспарлау қызметін тиімді ұйымдастыруға
қажет қаражаттардың жетіспеушілігі;

 кəсіпкерлердің əрекеттерін реттеп отыратын тиімді заң нормаларының
жəне нарықтық қатынас мəдениетінің болмауы.

Белгісіздікпен шартталған тəуекелді азайту жəне сол арқылы
жоспарлаудың дəлдігін арттыру үшін, кəсіпорын түрлі əдістерді қолданады.
Олардың ішіндегі негізгілері:

 тігінен интеграциялау, яғни, жабдықтаушы фирмалар мен
тұтынушыфирмаларды біріктіру немесе бір-бірін басып алу;

 нарықты монополизациялау, маркетингтік зерттеулерді белсендендіру
жəне сұранысқа ықпал етудің басқа да тəсілдері;

 мəмілелік қатынастар жасау немесе өзара сенімге негізделген
кəсіпкерлік одақтар қалыптастыру.

6.2 Жоспарлау қағидалары, сатылары мен əдістері

Тиімді жоспарлау бірқатар қағидаларға негізделуі тиіс. Бұл қағидалар
жоспарлы қызметтің сипаты мен мазмұнын: кешенділігін, жүйелігін,
үздіксіздігін, жоспарлау иілімдігі мен қатысу қағидасын анықтайды.

І. Жоспарлаудың кешенділігі. Бұл жерде оның кəсіпорын қызметінің
барлық болжамды салаларын қамтуы тиіс екендігі меңзеледі.

ІІ. Жоспарлаудың жүйелігі  шаруашылық жүргізуші субъектілердің
барлық элементтері үшін жоспарлы қызмет бағыттарының бірлігін білдіреді.
Оны былайша елестетуге болады: барлық құрылымдық бөлімшелер өз
қызметін, ұйымның жалпы мақсаттары мен стратегияларына негізделе отырып,
жоспарлауы тиіс. Бұл жағдайда, олардың жоспарлары бөлімшелер
иерархиясына сəйкес, бірыңғай жүйеге бірігуі керек. Яғни, бір бөлімше
жоспарындағы қандай да өзгерістер қатар бөлімшелердің жоспарларында да
көрініс табуы қажет.
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ІІІ. Жоспарлаудың үздіксіздігі  кəсіпорындардағы жоспарлау үдерісі
сыртқы ортада, сондай-ақ кəсіпорынның құндылықтарында, мақсаттары мен
мүмкіндіктерінде болған өзгерістерді ескере отырып, тұрақты жүзеге асырылып
отыруы тиіс.

ІV. Жоспарлаудың иілімдігі  жоспарлардың жағдайға қарай жедел
өзгеру мүмкіндігін білдіреді. Бұл қағиданы қамтамасыз ету үшін, кəсіпорын
жұмысында, өнімді сату нарығында, ұйымдастыру құрылымында орын алуы
мүмкін өзгерістер туралы, форс-мажорды қоса санағанда, ықтимал сыртқы
жəне ішкі факторларды ескере отырып, толық түсінік қалыптастыру қажет. Осы
ақпарат негізінде жоспарлардың балама нұсқалары қалыптастырылады.

V. Қатысу қағидасы бойынша жоспарды құруға оны нақты жүзеге
асыратын адамдар, яғни, менеджерлер қатысуы тиіс деп есептеледі. Жоспарлау
үдірісіне жоспарлаушылардан басқа, өндірістік жəне сату бөлімдері
басқарушыларының қатысуы, жоспардың нақты шаруашылық ету жағдайына
неғұрлым толық сəйкес болуын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, кіші буын
менеджерлері, фирманың мақсаттары мен міндеттерін анағұрлым жақсы ұғына
бастайды. Бұл жалпы алғанда, олардың жұмысқа қызығушылығың арттырып,
кəсіпорын ішіндегі ақпаратпен алмасу үдірісін жеңілдетеді.

Түрлі менеджерлердің жоспарлы шешімдерді қабылдауға деген
көзқарастары, бір-бірінен жиі ерекшеленіп жатады. Бұл  шағын
кəсіпорындарға ыңғайлы болатын жоспарлау тəсілдерінің көбіне ірі
компанияларда қолдануға қолайсыз болуымен байланысты. Дегенмен,
жоспарлы шешімдерді таңдау барысында күрделі қателерді болдырмауға
мүмкіндік беретін əдістердің нақты жиынтығы болады. Іс жүзінде мынадай
негізгі əдістер қолданылады:

1. Баланстық əдіс – кəсіпорынның қолда бар қорлары мен оларға деген
қажеттілікті, баланс көмегімен байланыстыруды қарастырады. Баланстық
қатынастар заттай жəне баға түрінде құрылып, материалдық, қаржылық, еңбек,
т.б. баланс түрлерін қамтуы мүмкін. Бұл əдісті пайдаланудың тиімділігі
айтарлықтай дəрежеде кəсіпорында қолданылатын нормативтікк базаның
сапасына байланысты.

2. Жоспарлы есептеулердің аналитикалық əдісі – база ретінде алынатын
көрсеткіштің қол жеткізілген көлемін, жəне оның жоспарлы кезеңдегі өзгеру
индекстерін талдау негізінде, сол көрсеткіштің жоспарлы көлеміның
есептелуінде қамтылады. Жоспарлаудың бұл тəсілі техника-экономикалық
нормативтер болмаған жағдайда қолданылады. Ал көрсеткіштер арасындағы
өзара байланыс жанама түрде – олардың даму қарқыны мен байланыстарының
негізінде анықталуы мүмкін.

3. Нұсқалық əдіс (жоспарлы шешімдерді қолайландыру əдісі) – жоспарлы
есептеулердің бірнеше балама нұсқаларын сипаттауды жəне олардың
арасындағы ең үздігін белгілі ереже бойынша (немесе олардың жиынтығы
бойынша) таңдауды болжайды. Мұндай белгілерге мыналарды жатқызуға
болады: жасалған шығындардың аз болуы; келген табыстың көп болуы;
тəуекелдің аздығы; қосымша капитал салымдарының аз болуы; салынған
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капиталға алынатын табыстың көп болуы, т.б. Нұсқалық əдістер  əсіресе
капитал салымдарын жоспарлауға тəн.

4. Нормативтікк əдіс – шаруашылық жүргізуші субъектіге қажет
қорларды, алдын ала белгіленген түрлі нормалар мен техника-экономикалық
нормативтер негізінде есептеуді қарастырады.  Мұндай нормативтер ретінде 
салық мөлшерлемелері, амортизациялық шығындардың нормалары, түрлі
технологияляқ нормативтер, қызмет көрсету нормалары, материал қорларының
нормалары,  т.б. саналады.

Кəсіпорында негізделген нормалар мен нормативтерді əзірлеу – үздіксіз
жəне көп еңбекті қажет ететін үдеріс. Сонымен қатар, оларға негізделген
нормативтік жоспарлау əдісі неғұрлым қарапайым, əрі жедел болып табылады.

5. Экономикалық-математикалық əдістер – қаржы көрсеткіштері мен
оларды анықтаушы факторлар арасындағы байланыстардың санды өрнегін
сипаттайтын экономикалық-математикалық үлгілерді пайдалануға арналған.
Соңғы кезде бұл əдістер экономикалық нысандардың дамуын болжау жəне
жоспарлау барысында жəне басқарушылық шешім қабылдау барысында да
кеңінен таралып келеді. Экономикалық-математикалық əдістерді қолданудың
жағымды сəттеріне төмендегілерді жатқызуға болады:

 ақпаратты үлгілеу барысында оны дайындап пайдаланған кезде,
ақпаратқа қойылатын талаптар қалыптастыру арқылы, экономикалық
ақпаратты жетілдіру мен реттестірудің жолдарын анықтау;

 есептеу техникасымен бірлесе отырып, ықтимал есептеулер көлемі
айтарлықтай ұлғаяды. Сөйтып, үлгілеу үдірісінің дəлдігі артып, көп еңбек
қажет етуі азаяды. Бастапқы параметрлерді өзгерте отырып, үлгі нұсқаларын
тез қарастыруға, графикалық жəне санды түрде үлгілеу нəтижелерін
салыстыруға мүмкіндік туады;

 ең жақсы шешім нұсқасын автоматты түрде бағалау жəне таңдау
мүмкіндігі, өзара əрекеттесетін көптеген факторларды талдау жəне басқа
тəсілдер көмегімен табу, тым ауыр соғатын қолайлы шешімдерді алу
барысындағы олардың өзгерістерін бағалау негізінде, экономикалық жүйелерді
неғұрлым терең ұғыну.

Қолданыста жүрген экономикалық-математикалық үлгілердің көптеген
əдістерінің ішінде тəжірибе жүзінде ең көп таралғаны  қолайландырудың
желілік үлгілері (желілік бағдарламалау) мен экономикалық үдерістерді
болжаудың экстрапаляциялық үлгілері. Зерттеліп отырған көрсеткішке басқа
факторлар əсерінің дəрежесін жəне олардың болашақта өзгерулерінің ықтимал
салдарын санды талдау үшін, көбіне корреляциялық-регрессивті талдау
аппараты қолданылады.

Əдетте, тəжірибе жүзінде аталған əдістердің жиынтығы пайдаланылады.
Жоспарлау  кəсіпорындардың болжамды экономикалық жағдайындағы

əрекеттерінің сипаттамасы болып табылатындықтан, оның тиімділігі көбінесе
сол жағдай болжамының растылығымен анықталады. Осыған орай, болжамды
кейде менеджменттің жеке функциясы ретінде бөліп көрсетеді. Болжам – бұл
кəсіпорынның сыртқы жəне ішкі орталарының экономикалық, техникалық жəне
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əлеуметтік факторларының болжамды дамуы үрдістерінің   ықтимал бағасы.
Болжам  жоспар құру мақсаттары мен міндеттерінің ортақтылығымен
біріктірілген, бірыңғай жоспарлау жүйесінің элементтері болып табылады.

Болжам жасаудың басты функциясы – басқарушылық шешімдер
қабылдау мақсатында, негізделген алғышарттар қалыптастыру. Болжам
жоспардан бұрын жасалып қана қоймай, ағымдағы жоспарлаумен қатар болуы
мүмкін.

Бүгінде болжам жасаудың көптеген əдістері бар (9-сурет), олардың
таңдалуы  детерминациялану табиғаты мен дəрежесіне жəне болжам
жасалатын нысана өзгерістерінің сипатымен шартталады.

1. Фактографиялық əдістер  болжамданатын нысана немесе оның
бұрыңғы дамуы туралы нақты жинақталған ақпараттық мəліметтерге
негізделеді. Бұл əдістердің мына түрлерін ажыратады:

1.1 Статистикалық əдістер -  болжамданатын нысана туралы санды
ақпаратты өңдеу əдістерінің жиынтығын, болжамды үлгілер алу мақсатында,
онда қамтылған математикалық заңдылықтар мен сипаттамалардың өзара
байланысын анықтау қағидасына сəйкес біріктіреді. Оларға: қарапайым
функцияларды таңдау жолымен экстраполяция, полиномдермен математикалық
таңдау, т.б. экстраполяция жəне интерполяция əдістері; регрессия жəне
корреляция əдістері – авторегрессивті үлгілер, көптік регрессия жəне
корреляция үлгілер, т.б.; факторлық үлгілер – болжамданатын нысананы
басқарудың көпфакторлы үлгілері жатады.

1.2 Аналогиялық əдістер – түрлі үдерістердің даму заңдылықтарында
ұқсастықтарды айқындап, соның негізінде болжам жасауға бағытталады.
Ұқсастықтардың түрлері: математикалық ұқсастықтар  мұнда болжамданатын
нысанаға аналог ретінде даму үдірісінің математикалық сипаттамасына ие
болатын, болжамданатын нысананың сипаттамасына ұқсас, табиғаты басқа
нысаналар қолданылады; тарихи ұқсастықтар  мұнда аналог ретінде
болжамданатын нысана дамуының уақытына қарай, алдыға шығатын ұқсас
физикалық табиғат үдерістері пайдаланылады.

1.3 Алдын алу əдістері – ғылыми-техникалық ақпаратты (ҒТА) арнайы
өңдеу қағидаларына негізделіп, болжамда ғылыми-техникалық үдерістің
айқындалған үрдістерін жүзеге асырады. Олар мыналарды қамтиды: ҒТА
түрлері негізінде санды-сапалы динамикалық қатарлардың құрылуы мен
олардың негізінде сəйкес нысананың болжамдалуын қарастыратын ҒТА даму
қарқынын зерттеу əдістері; техника деңгейін зерттеу жəне бағалау əдістері
(ҒТА санды жəне сапалы талдаудың арнайы əдістері арқылы қолда бар жəне
жобаланған техниканың сапа деңгейінің сипаттамалары анықталады).
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4-сурет. Болжамдау əдістерінің жүйесі

2. Сараптамалық əдістер – жүйелендірілген шаралар барысында
сарапшы-мамандардың ұсынып отыратын ақпаратына негізделеді. Бұл əдістер
болжамданатын нысана туралы айтарлықтай қомақты, əрі шынайы ақпарат
болмай немесе шешім қабылдауға уақыт тапшы болған кезде (төтенше
жағдайларда) қолданылады.

Сараптамалық бағалау əдістері екі үлкен төменгі класқа бөлінеді:
2.1 Тікелей  олар əрбір сарапшының пікіріне басқа бір сарапшылардың

немесе ұжымның пікірі ықпал етпейтіндей жағдайда қабылданған сарапшылар
ұйымының (немесе олардың біреуінің) тəуелсіз жалпыланған пікірін алу жəне
өңдеу қағидасы бойынша құрылады. Олар мыналарға ажыратылады:
сараптамалық сауалнама (ақырғы нəтижені қалыптастыру сарапшылардың
арнайы дайындаған сұрақтарына берілген жауаптарды өңдеуден кейін жүзеге
асырылады); сараптамалық талдау (болжамданатын нысананы жан-жақты
талдау нəтижесінде, сарапшылар қойылған мақсатқа жетелейтін сұрақтар
қойып, оған өздері жауап береді).

2.2 Кері байланыспен – мұндай сараптамалық бағалаулар қай күйінде
болса да, сараптамалық топ (бір сарапшы) бағасына сол топтан немесе оның
мүшелерінен  бұрын алынған пікір арқылы ықпал ете отырып, кері байланыс
қағидасын жүзеге асырады. Кері байланысы бар сараптамалық бағалаулардың
өз аппаратында əдістердің үш тобы болады:

 сараптамалық сауалнама – жоғарыда аталған мағынадағы кері
байланыстармен шектесетін регламенттелген қатынассыз сауалнама
шараларымен сипатталады;

Болжамдау əдістері

Құрама СараптамалықФактографиялық

Статистикалық Аналогиялы Алдын алу Тікелей Кері байланыспен
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 идеяларды генерациялау  əдіс мəселе қарастырылатын кезең бойына
сарапшылардың тікелей қатынас жасау қағидасына негізделеді. Бұл топқа
кеңінен танымал болған «ой шабуылы» жатқызуға болады;

 ойындық үлгілеу  əдіс ойын теориясының аппаратын қолданады.
Əдетте, сарапшылар ұжымы мен есептеу машиналарының өзара қарқынды
əрекеттесуінің үйлесімі арқылы жүзеге асырылады.

3. Құрама əдістер – бастапқы ақпарат ретінде фактографиялық жəне
сараптамалық мəліметтер қолданылатын аралас ақпараттық негізі бар əдістер.

Іс жүзінде əдетте аталған əдістердің жиынтығы қолданылады.
Жоспарларды құрастыру барысында ұйым дамуының басымдылықтарын

айқын ұғына білу қажет. Кез келген жоспар, өзі қолданылатын салалардағы
жоспарлы шешімдердің үйлестірілуін алдын ала қарастыруы тиіс
(кəсіпорынның маркетингтік жəне сату саясатын қалыптастыру барысында,
жекеменшік жəне несиелік қаржы қорларын пайдаланудың бағыттарында,
неғұрлым озық техникалық жəне технологиялық шешімдерді қолдануда,
кəсіпорынның өндірістік бағдарламасын қалыптастыру барысында,
кəсіпорынды материалдық-техникалық қамсыздандырудың неғұрлым ұтымды
сұлбасын талдауда, кадрлық саясатты жүзеге асыру барысында, т.б.).
Кəсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелері өзара байланыста
болғандықтан, олардың біреуіне немқұрайлы қарау, түгел кəсіпорынның
жұмысына əсерін тигізуі мүмкін.

Нарықтық экономика жағдайында жоспарлау үшін жауапкершілік,
толығымен кəсіпорын басшысына артылады, ол өз кезегінде кəсіпорынның
құрылтайшылары алдында есеп береді. Басшы кəсіпорынның таңдаған
жоспарының қолайлылығын, орындалу мүмкіндігін, оны жүзеге асыру
барысында пайда болатын тəуекелдерді бағалап, жоспардың орындалуы үшін
жеке жауап беруі тиіс.

Кəсіпорындағы жоспарлаумен байланысты жұмыс негізгі бес кезеңге
бөлінуі мүмкін (5-сурет).

1. Кəсіпорынның сыртқы жəне ішкі орта факторларын талдау. Бұл
кезеңде кəсіпорынның шынайы жағдайы мен мүмкіндіктерін, сондай-ақ сыртқы
факторларының өзгеру үрдістерін анықтау мақсатында, кəсіпорынның сыртқы
жəне ішкі факторларының негізгі компонеттерін зерттеу мен талдау іске
асырылады. Бұл жерде нарық сұранысы мен мүмкіндіктері, нарықта орын алған
жəне алуы мүмкін бəсекелестері, ғылыми-техникалық ілгерілеудің даму
бағыттары туралы шынайы маркетингтік ақпараттың жеткілікті көлемінің
болуы үлкен рөл атқарады.

Сонымен қатар, қолда бар құрал-жабдықтардың саны мен өндірісділігі,
мамандардың біліктілігі , т.б. туралы мағлұмат беретін ішкі құжаттар да
белсенді түрде пайдаланылады. Осы сатыда кəсіпорынның алдыңғы кезеңдегі
атқарған қызметінің нəтижелері бағаланады.

2. Кəсіпорынның мақсаттары мен оларға жету əдістерін белгілеу. Бұл
кезең, кең мағынасында, стратегиялық жоспарлау болып табылады. Əдетте,
кəсіпорынның миссиясы (тұжырымдамасы) мен мақсаттарын белгілеуге тек
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жоғары топтағы басшылар қатысады. Фирманың миссиясы ретінде, оның
негізгі бағдарламалық міндеттерінің қысқа сипаттамасы, фирманың халық
шаруашылығы дамуының қандай да бір түбегейлі мəселелерін шешудегі
мақсаты мен рөлі қарастырылады. Осының нəтижесінде фирманың нарықпен
өзара əрекеттесу қағидалары да, əлеуетті тұтынушылары да, фирманың
болашақта жұмыс жасайтын нарық сегменттері де анықталады. Кейін бөлек
функционалдық стратегияларды қалыптастыру мақсатында, сəйкес
бөлімшелердің мамандарын да тартуға болады. Бұл кезеңнің негізгі міндеті –
кəсіпорын қызметінің ұзақ мерзімді мүдделі нəтижелерін анықтау жəне оны
дамытудың уақытқа тəуелсіз стратегиялық жолдарын таңдау. Болашақта
жоспарлар жүйесі, осы аталғандарға бағынышты болады. Кейде бұл кезең,
талдау кезеңінің алдына түсуі мүмкін.

3. Нақты жоспарлау – бұл уақыт өлшемінде алғандағы мақсаттарға қол
жеткізу тəсілдерін бірізді сипаттау жəне əр кезеңдегі болжамды нəтижелерді
анықтау. Жоспарлаудың нəтижесі  кəсіпорын жоспарларының жүйесі болып
табылады.

5-сурет. Жоспарлау кезеңдері.

4. Жоспарларды жүзеге асыру. Бұл кезеңде жоспарлы шешімдер
кəсіпорын қызметкерлерінің нақты əрекеттерімен жүзеге асырылып, жəне
фирма қызметінің нақты көрсеткіштері анықталады. Жоспарлардың жүзеге
асырылуының тиімділігі, тек жоспарлаудың сапасы мен объективті
жағдайлармен ғана емес, сондай-ақ менеджерлер жұмысының тиімділігімен де
анықталатыны түсінікті.

5. Нəтижелерді тексеру – қызметтің жоспарлы жəне нақты көрсеткіштері
арасындағы алшақтықтың көлемі анықталып, сəйкессіздік себептері талданады.

Жалпы жоспарлау үдерісі тікелей (тратегияны əзірлеуден →жедел
жоспарларды белгілеуге қарай → жүзеге асыру жəне тексеруге дейін) жəне кері
(орындалу нəтижесін есепке алудан → жоспарды қайта қалыптастыруға дейін)
байланысы бар тұйық айналым болып табылады.

Кəсіпорынның сыртқы жəне
ішкі орта факторларын

талдау
Кəсіпорынның мақсаттары
мен оларға жету əдістерін

белгілеу
Нақты жоспарлау

Жоспарларды жүзеге асыру

Нəтижелерді тексеру
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6.3 Стратегиялық жоспарлау

Ірі кəсіпорындағы жоспарлар жүйесінің түп негізі  стратегиялық жоспар
болып табылады. Ол кəсіпорынның дамуы, мақсаттарға жетуге қажет қолдағы
қорларды пайдалану мен бөлуі тəуелді болатын басты мақсаттар мен
стратегиялық жолдарды анықтайды.

Стратегиялық жоспарлаудың ерекшеліктері.
1. Стратегияны қалыптастыру үдерісі қандай да бір шұғыл əрекетпен

аяқталмайды. Əдетте, ол фирма жағдайының өсуі мен нығаюын қамтамасыз
ететін жалпы бағыттардың белгіленуімен аяқталады.

2. Қалыптастырылған стратегия  жоспарлық шешімдерді іздестіру аясын
тарылту үшін, яғни, белгілі бір учаскелер мен мүмкіндіктерге назар аударту
мақсатында, ал екіншіден, қалғанының бəрін стратегиямен сəйкес келмейтіндер
деп алып тастау үшін қолданылады.

3. Нақты оқиғалар желісі  ұйымды мүдделі нəтижелерге əкелген сəттен
бастап, мұндай стратегияның қажеттілігі жойылады.

4. Балама мүмкіндіктер туралы қосымша ақпарат пайда болған жағдайда,
бастапқы стратегия қайта қаралуы мүмкін (кері байланыс механизмі).

Геологиялық кəсіпорынның стратегиясы оның, аймақтық шекараларына
қарамастан, жалпы елдің геологиялық саласы мен экономикасындағы
атқаратын міндеті (өндірістік-геологиялық миссиясының) негізінде жасалады.
Өндірістік-геологиялық миссияны анықтау мына мүмкіндіктерге жол ашады:
кəсіпорынға геологиялық жұмыстарды жүргізуге қажет шаруашылықтың
стратегиялық аймақтарын бөліп көрсету; екіншіден, баса назар аударылып,
қорлар жұмылдырылуы тиіс геологиялық жұмыстар мен қызметтер аясындағы
басым бағыттарды қалыптастыруға мүмкіндік пайда болады. Басымдылықтар
аясы, ең жоғары сұраныс болжамданатын жұмыс түрлерін көрсететіндей, əрі
шектелген болуы тиіс.

Стратегияларды жоспарлау міндетіне кəсіпорынның болашақ
қызметінің басты бағыттарын анықтау жəне кəсіпорын жұмысының
тұрақтылығын қамтамасыз ету, бəсекеге қабілеттікті арыттыру бойынша
шараларды əзірлеу жатады. Геологиялық кəсіпорын жұмысының тұрақтылығы
деп  оның қаржы-экономикалық ахуалы, жүзеге асырылатын геологиялық
жұмыстары көлемдерінің қолайлы даму қарқыны мен ықпал ету аймағын
(геологиялық қызмет көрсетілетін) сақтап қалу (кеңейту) саналады. Бəсекеге
қабілеттілік, кəсіпорынның геологиялық-өндірістік əлеуетімен: геологиялық
барлау техникасының болуы жəне оның сапасымен, қызметкерлер саны жəне
олардың біліктілігімен, қолда жинақталған геологиялық ақпараттың
мазмұнымен, кəсіпорынның инновациялық мүмкіндіктерімен анықталады.

Кəсіпорында стратегиялық жоспар құру үдірісін кезеңдердің мына
кезектілігі түрінде көрсетуге болады:

1. Қоршаған ортаны талдау: сыртқы орта, ішкі мүмкіндіктер.
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2. Кəсіпорынның саясатын белгілеу (мақсатты болжамдау).
3. Стратегиялық баламаларды қалыптастыру.
4. Функционалдық стратегияларды дайындау:
Қаржылық, ғылыми-техникалық, өндірістік, т.б.
Жоспарлаудың, əсіресе стратегиялық жоспарлаудың итерациялық үдеріс

екендігін есте сақтаған жөн. Яғни, ол кейінгі кезеңде қанағаттанарлықсыз
нəтиже орын алған кезде немесе бастапқы ақпарат өзгертілген жағдайда,
алдыңғы кезең шешімдерін қайта қарау мен нақтылауды қарастырады.

Кəсіпорын жоспарын құрудың жоғарыда келтірілген сұлбасы бойынша
жүзеге асырылатын қызметтің нəтижесі ретінде, «Кəсіпорынның стратегиялық
жоспары» деп аталатын құжат болады. Əдетте, ол мына негізгі бөлімдерден
тұрады:

І. Кəсіпорын (ұйым) қызметінің мақсаттары.
ІІ. Ағымдағы жəне ұзақ мерзімді міндеттер.
ІІІ. Кəсіпорын стратегиясы (негізгі стратегия жəне негізгі стратегиялық

баламалар).
ІV. Функционалдық стратегиялар.
V. Неғұрлым маңызды жобалар.
VІ. Күтпеген жағдайларды жоспарлау (резервтік стратегияларды

қалыптастыру).
Стратегиялық жоспар мен стратегиялық жоспарлау көкжиегінің

мазмұнын анықтайтын негізгі факторлар: 1) кəсіпорын меншігінің нысаны; 2)
кəсіпорынның түрі; 3) кəсіпорынның салалық қатыстылығы; 4) кəсіпорын
көлемі.

Барлық кəсіпорынға жалпы бірдей стратегиялық жоспарлау көкжиегі
болмайды. Оның көлемі көптеген факторларға байланысты. Олардың
негізгілеріне тоқталып өтелік:

А. Жаңа идеяның пайда болуынан, оның ендірілуіне дейінгі орташа
уақыт. Бұл уақыттың, мысалы тамақ өнімдерін өндіретін кəсіпорындарға
қарағанда, минералды-шикізат кешеніне қарайтын кəсіпорындар үшін бірнеше
есе артық болатыны түсінікті.

Б. Қабылданатын шешімдердің ұйымға ықпал етуінің ұзақтығы. Ірі
кəсіпорындарға  ұсақтарына қарағанда, басқарушылық шешімдердің
инерттілігі анағұрлым тəн. Геологиялық ұйымдар бұл жағынан жеткілікті
дəрежеде ұтқыр саналады.

В. Болжамдану дəрежесі. Геологиялық өндіріс – қоғамдық өндірістің
маңызды салаларының бірі, оны дамыту, көбіне ұзақ мерзімді мемлекеттік
бағдарламалармен белгіленеді.

Геологиялық кəсіпорындардағы стратегиялық жоспарлаудың орташа
көкжиегі əдетте 5 жəне одан да көп жылды құрайды. Кəсіпорын өз
стратегиясын бірнеше ықтимал нұсқалардан таңдайды. Шынайы өмірде
кездесетін стратегиялардың алуан түрлілігі, бірнеше негізгі стратегия
модификацияларының жиынтығы болып табылады. Олардың əрқайсысы
сыртқы жəне ішкі ортаның белгілі бір жағдайларында тиімді.
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Шектелген өсу стратегиясын тұрақты технологиясы бар салаларда жұмыс
жасайтын көптеген ірі кəсіпорындар қолданады. Бұл жағдайдағы даму
мақсаттары «қол жеткізілгеннен бастап» белгіленіп, жағдайдың өзгеруіне қарай
түзетіліп отырады. Егер кəсіпорынның жағдайы тұрақты болса, келешекте оның
басшылығы бұрын таңдалған стратегияны ұстанатын болады. Себебі, бұл
стратегия ең қарапайым жəне тəуекелі анағұрлым аз əрекет түрі болып
саналады.

 Өсу стратегиясы көбіне технологиясы тез өзгеріп отыратын, қарқынды
дамып келе жатқан салаларда қолданылады. Оған кəсіпорын дамуы деңгейінің
алдыңғы жылдағы деңгейден айтарлықтай асып түсуін жоспарлау тəн. Өсу
стратегиясының негізгі модификациялары 6-суретте келтірілген.

Қысқарту стратегиясын кəсіпорындар соңғы тəсіл ретінде қарастырып,
оны өте сирек таңдайды. Бұл стратегия үшін мақсаттарды, бұрын қол

жеткізілген деңгейден анағұрлым төмен деңгейде белгілеу тəн. Қысқарту
стратегиясына, қызмет көрсеткіштері тұрақты нашарлау үрдісін танытқан
жағдайда жəне ешбір шара бұл үрдісті өзгерте алмаған кезде жүгінеді.

Құрама стратегия қарастырылған баламалардың – шектелген өсудің, даму
мен қысқартудың кез келген үйлесімі болып табылады. Құрама стратегияларды,
əдетте бірнеше салада белсенді жұмыс жасап келе жатқан ірі компаниялар
ұстанады. Мəселен, кəсіпорынның өз өндірістерінің біреуін сатуға немесе
таратуға жəне орнына бір немесе бірнеше басқа өндіріс сатып алуға мүмкіндігі
бар. Бұл жағдайда екі негізгі стратегияның – қысқарту мен өсудің үйлесімі
орын алады.

Негізгі стратегиялар  жалпы стратегияның нұсқалары болып табылады.
Олар кəсіпорын мақсаттарына жауап беріп, тауардың өмірлік айналымының
сəйкес кезеңдерімен, түрлі маркетингтік факторлармен (сұраныс, бəсекелестік,
нарық мүмкіндіктері, орнын толтырушы-тауарлардың даму қарқыны, т.б.) жəне
технология деңгейімен келісілген болуы тиіс.

Аталғандармен қатар, мақсатқа жету барысында шешу қажет болатын
стратегиялық міндеттер қалыптастырылады. Міндеттерді шешу мерзімдері
(кезең бойынша) белгіленеді, жалпылама түрде қажетті қорлар анықталады.
Стратегиялық баламаларды жоспарлау мен оларды бағалаудың қатысты
бірнеше əдістемелік тəсілі бар. Кəсіпорынның жеке тауар түрлеріне қатысты
стратегиясын қалыптастыруда негіз болатын тəсілдердің біреуін қарастырып
көрелік (3-кесте).
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6-сурет. Кəсіпорынның өсу стратегияларының нұсқалары.

3-кесте
Тауар жəне нарық мүмкіндіктерінің матрицасы

НарықтарТауарлар
қолданыстағы жаңа

Қолданыстағы I."Жасап жатқаныңды арыттыр"
стратратегиясы

II. Нарықты дамыту
стратегиясы

Жаңа III. Жаңа өнім жасау стратегиясы IV. Диверсификациялау
стратегиясы

Осындай матрицаның көмегімен жасалған стратегиялар болашақта
кəсіпорынның мақсаты мен тұжырымдамасына толық сəйкес болуына алып
келеді. Матрицада өнімдер мен нарықтардың бар-жоқтығына немесе тек
болашақта болатындығына қарамастан, барлық түрлері келтірілген.
Матрицаның əрбір квадранты қандай да бір нақты стратегияны, кəсіпорын
жұмыс жасап жатқан немесе болашақта жасап шығаратын, қолданыстағы

Интеграциялық өсу

· Саланың басқа
кəсіпорындарымен
интеграциялану мүмкіндігі

· Регрессивтік интеграция
(жабдықтаушылармен
бірігу немесе оларды қатал
бақылауға алу)

· Прогрессивтік интеграция
(бөлу жүйесін иелену
немесе қатал бақылауға
алу)

Қарқынды өсу

· Қызметтің қалыптасқан
ауқымдарындағы
кəсіпорын мүмкіндіктері

· Нарықта терең ендіру
· Нарық шектерін кеңейту
· Тауарды жетілдіру

Диверсификациялық өсу

· Сала сыртында
ашылатын мүмкіндіктер

· Центрлес
диверсификация
(ассортиментті
кəсіпорынның
шығаратын тауарларына
ұқсас тауарлармен
толтыру)

· Көлденең
диверсификация
(ассортиментті
кəсіпорынның
шығаратын тауарларына
ұқсамайтын, бірақ
қалыптасқан
тұтынушыларды
қызықтыратын
тауарлармен толтыру)

· Конгломеранттық
диверсификация
(ассортиментті
қолданыстағы тауарлар
мен технологияларға
қатынасы жоқ
өнімдермен толтыру
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немесе дайындық үстіндегі тауары мен нарығының сипаттамасы негізінде
анықтайды.

Квадрант І ұйым стратегиясының қолданыстағы өнімдер мен нарықтарға
бағытталғандығын көрсетеді. Бұл стратегияны шығындарды үнемдеу немесе
«жасап жатқаныңды арттыр» деп атайды. Бұл стратегияны кəсіпорын нарықта
көп таралмаған тауарларға немесе дамып келе жатқан нарықтардағы тауарларға
қатысты таңдай алады. Кəсіпорын дəстүрлі нарықтарда шығарылатын
тауарлардың сатылуын бəсекеге қабілетті баға қою, бірізді жарнама,
жеңілдіктер жүйесі, т.б. жолдар арқылы кеңейтуге тырысады.

Квадрант ІІ нарық дамуы стратегиясының сипатын, яғни біршама
уақыттан бері шығарылып келе жатқан өнімге арналған жаңа нарықтар құруды
білдіреді. Бұл стратегия жаңа географиялық нарықтарға, соның ішінде басқа
елдердегі нарықтарға да ену есебінен өз нарығын кеңейтуді; жаңа нарыққа
қолданыстағы нарық сегменттерін ендіру жəне белгілі өнімнің жаңа қолданылу
аялары анықталған кезде, түбегейлі жаңа нарықтарды меңгеруді қарастырады.
Бұл стратегияға, маркетингтік зерттеулердің үлкен көлемі мен жарнаманың
ақпараттық түрі тəн болады.

Квадрант ІІІ стратегиясы əбден қалыптасқан жəне бұрыннан меңгерілген
нарықтарға арнап, жаңа өнімдер жасауға бағытталуын білдіреді. Бұл стратегия,
кəсіпорынның тұтынушылардың ықыласына бөленген бірқатар табысты өнім
үлгілері болған кезде қолданылады. Ал кəсіпорын, жаңа өнім түрін жасап
немесе ескі тауарды модификациялап, оны өң көзқарас танытатын клиенттерге
сатады.

Квадрант ІУ  диверсификациялау стратегиясы. Бұл стратегия
кəсіпорынды өзінің бір шаруашылық бөлімшесі қызметінің нəтижелеріне
немесе өнімнің бір ассортиментті жиынтығына тым тəуелді болдырмау үшін
қолданылады. Сонымен қатар,  диверсификациялау стратегиясы, фирма
ықшамдалып жатқан немесе тоқырау күйіндегі нарықтарды тастап кетуді
қалаған жағдайда қолданылады. Бұл стратегия капитал мен тəуекелді неғұрлым
көп қажет етеді. Себебі, тұтынушылық көзқарасты алдын ала болжау мүмкін
болмайтын жаңа нарықтар үшін жаңа өнімдер жасауды қарастырады.

Стратегияны жоспарлау – уақыт шығындары мен айтарлықтай күш
салуды талап ететін басқарушылық қызметтің бір түрі. Стратегиялық
жоспарлау жүйесінің жұмыс жасауының тиімділігі ең алдымен, жоғарғы
басшылардың оған деген тұрақты назар аударуына байланысты.

6.4 Ұйымдардағы маркетинг

Геологиялық ұйымдардағы маркетингтік қызметтің мəні. Геологиядағы
маркетинг, жалпыға бірдей идеялардан  əлеуетті тұтынушылардың
қажеттіліктерін ескере отырып, өндіруші мүдделерін қанағаттандырудан еш
ерекшеленбейді. Бұл мақсатта, кəсіпорын орындайтын жұмыс түрлері мен
қызметтеріне қатысты сұранысты, геологиялық зерттеулер нəтижелерін



97

зерттеуге бағытталған жұмысты ұйымдастырып, маркетингтік қызметті жүзеге
асырады. Нарықты зерттеу  тұтынушылардың өнім сапасына, техника-
экономикалық параметрлеріне, жаңашылдығына, дизайнына қатысты
сұраныстардың мұқият ескерілуін де қамтиды. Нарық пен тұтынушылар
сұранысын кешенді зерттеу негізінде ғылыми-техникалық, ассортименттік,
технологиялық, сату, ресурстық саясаттар қалыптастырылады; өндірістің
қолайлы құрылымы мен жұмыс нəтижелерін жүзеге асырудың барынша тиімді
жолдары анықталады.

Геологиялық кəсіпорын жағдайында маркетингті екі бағытта жүргізген
дұрыс: мемлекеттік қажеттіліктерге қатысты жұмыс пен дербес шаруашылық
қызмет түрінде орындалатын жұмыстар бойынша. Бірінші жағдайда,
кəсіпорынның республикалық геологиялық бағдарламаны жүзеге асыруға
болашақ қатысуының бағасын алу, болашақ жұмыстардың құрамы мен көлемін,
конкурстың өткізілу орнын, тəртібі мен шарттарын анықтау үшін əрекет
жасалады. Алынған мəліметтерді ескере отырып, өндірістік қорларды
инвентаризациялау, мамандарды біліктендіру арқылы кəсіпорын жағдайы мен
мүмкіндіктерінің бағалануын жүзеге асыру қажет. Мұндай инвентаризацияны
өткізу, кəсіпорынға мемлекеттік тапсырыс алу үшін қажет болуы мүмкін
нəрселер туралы нақты түсінік береді.

Конкурстық негіздегі мемлекеттік тапсырыстарды орналастыру,
келешекте осындай тапсырыстарды алу аясындағы маркетинг қызметінің
ерекше сипатын болжайды. Мұнда, ең бастысы – дайындауға жоспарланып
отырған жəне əзірленіп жатқан геологиялық бағдарламалар туралы кеңінен
хабардар болу жəне оларды орындау барысына қатысу мүмкіндігін алдын ала
анықтау. Бұл жағдайда назар аударылып, зерттелетін нысана ретінде тек
ықтимал тапсырыстың ауқымдары ғана емес, сондай-ақ оның уақытқа қарай
бөлінуі де болуы тиіс. Экономикалық жағдай мен əлеуетті бəсекелестердің
болуын білу де өте маңызды. Осы негізде кəсіпорынның тапсырыс берушіге
өзара тиімді мəміле жасасуды ұсына отырып, конкурсқа қатыса алатындай
талаптарды анықтап, əзірлеуі қажет.

Конкурс барысында жағдайға байланысты, тапсырыс беруші өзіне онша
тиімді болмайтын нұсқалардан неғұрлым тиімділеріне жедел өту мүмкіндігіне
ие болу үшін, бұл талаптарды «минимум – максимум» қағидасы бойынша
қалыптастырған жөн.

Кəсіпорын аумақтық геологиялық комитеттер жəне аймақтық
геологиялық орталықтармен (басқармалармен), ал мүмкін болған жағдайда,
өздерінің сəйкес өкілеттіктері бар арнайы уəкілдері арқылы тікелей
министрліктің салалық басқармалары мен бөлімдерімен жүйелі қатынас жасап
отыруы керек.

Дербес шаруашылық қызметтегі табыстар көбіне геологиялық, өндірістік
қызметтерге деген тұтынушылық сұранысты білумен жəне білікті
ұйымдастырылған жарнамамен шартталады. Бас геолог пен бас инженер
қызметтері, кəсіпорынның геологиялық жəне өндірістік қызметтеріне тұрақты
сұранысты қамтамасыз ету үшін, тапсырыс берушілерге ұсына алатын
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жұмыстары мен зерттеулері туралы ақпаратты үнемі дайындап, орналастырып
отыруы тиіс.

Геологиялық ұйымдардың қызметін пайдаланатын өндіруші, т.б.
кəсіпорындардың мамандарына сауалнама өткізу жөнінде іс шара да пайдалы
болуы мүмкін. Оның негізінде жұмысқа деген болашақ сұраныс дəрежесіне
қарай үш топ қалыптастыруға болады: 1) мамандардың бағалаулары бойынша
сұранысы артатын жұмыстар; 2) сұранысы төмендемейтін, тұрақты бір
деңгейде қалатын жұмыстар; 3) сұранысы төмендеуі мүмкін деп күтілетін
жұмыстар.

Алынған мəліметтер кəсіпорын жұмысындағы басым бағыттарды
анықтауға, тапсырыс берушілермен келісім жасасу жүйесін реттеуге,
кəсіпорынның аман қалуына бағытталған өндіріс пен баға құрау саясатын
қалыптастыруға септігін тигізе алады.

Нарықты сегментациялауда қолданылатын маркетингтік ақпарат жүйесі
төмендегідей сұлбамен берілуі мүмкін (7-сурет).

7-сурет. Маркетингтік ақпарат жүйесі

1. Ішкі есептілік мыналардан тұрады:
 тапсырыстың жоспарды құру сəтінде қолданыста болған жəне

келешектегі көлемі;
 тау-кен-геологиялық тапсырыстарды жүзеге асырумен байланысты

өндіріс шығындары;
 есепті кезеңдегі тапсырыс көлемдері мен оларды орындау көлемдерінің

жоспарлы жəне нақты көрсеткіштері ақшалай жəне заттай көрсеткіш түрінде;
 негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың күнтізбелік уақытының

құрамы, құрылымы, техникалық сипаттамасы;
 материалдық қорлар жəне өнім, жұмыс, қызмет түрлерін орындаудың

аяқталмаған көлемі;
 еңбек пен еңбекақыны пайдаланудың көрсеткіштері;
 кəсіпорынның қаржылық жағдайының көрсеткіштері.
2. Сыртқы ақпарат мыналарды қамтиды:
 тау-кен-геологиялық кəсіпорындарға əлеуетті тапсырыстар беру туралы

инвестициялау бағыттары бойынша мəліметтер;

Маркетингтік орта
Маркетингтік

ақпарат жүйесі Маркетингтік іс-
шара

Ішкі
есептілік

Ішкі ақпарат
Маркетингтік
зерттеулердің
мəліметтері

Ақпараттарды
талдау
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 тау-кен-геологиялық кəсіпорындардың жұмыс, қызмет, өнім
жасауларына қалыптасқан бағалар;

 нақты кəсіпорынға қол жетерлік нарық əлеуеті мен нарық сегменттері.
3. Маркетингтік зерттеулер – мына ақпарат қалыптасады:
 сату нарығының болжамды сипаттамалары;
 нақты кəсіпорын жұмыс жасайтын, кəсіпорындар арасында нарық

үлестерін бөлуді талдау нəтижелері;
 бəсекелестер танытатын іскери белсенділік үрдістерін, сондай-ақ

олардың жасайтын тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін талдау
нəтижелері;

 тау-кен-геологиялық кəсіпорындардың өнімі, жұмысы мен қызметінің
бағаларын зерттеу нəтижелері.

Сұлбадан көрініп тұрғандай, маркетингтік ақпарат жүйесі төрт кіші
жүйеден тұрады.

4. Ақпаратты талдау арнайы əдістерді (корреляциялық, регрессиялық,
факторлық, т.б.) қолдану негізінде жасалады. Оның мақсаты  басқарушылық
шешімдерді қабылдау үшін ақтық нұсқауларды дайындау. Осы бағыттағы
жұмыстардың нəтижелері бойынша, кəсіпорын статистикалық, маркетингтік
ақпарат банкін құрайды немесе оны толықтырады.  Сондай-ақ үлгілер банкі деп
аталатын банкті қалыптастырады (баға жасау, өнім тапсырыстарын бөлу, т.б.
үлгілер).

Нарықтың негізгі сипаттамаларын зерттеу кезеңдері.
1. Нарықтың санды параметрлерін бағалау (бұл кезеңде нарық

сыйымдылығы, қаныққандылық дəрежесі, жақын болашақтағы сыйымдылық
пен қаныққандылықтың өзгеру үрдісі, жобаланатын өнім, жұмыс, қызметтердің
ерекшеліктері, сұраныс үрдістерін зерттеу).

2. Нарықты сегменттеу мыналарды қамтиды:  кəсіпорынның өнімі,
жұмысы, қызметтеріне арналған нарық сегменттерін негіздеу; нарықтың
неғұрлым келешегі зор сегменттерін бағалау, өнім, жұмыс пен қызмет
сипаттамаларын бағалау; осы өнім, жұмыс пен қызмет түрлеріне деген алдын
ала сұраныс.

3. Неғұрлым келешегі зор нарықтарды анықтау – бұл кезеңде өнім,
жұмыс жəне қызмет түрлерін сатудың неғұрлым келешегі зор нарықтары
анықталады; оларға өнімді тасымалдау жəне оны сату жағдайы; сатудың
сыртқы нарықтары.

4. Жұмыс пен қызмет түрлеріне қатысты тапсырыс көлемдерінің, оларды
сатудың деңгейін болжамдау - өнім түрлері мен олардың сатылу көлемдері
жоспарланатын кезеңнің бірінші жылына жобаланады; бизнес-жоспар құру
кезеңінде (3-5 жыл) сатылымдардың немесе өнімді сатудың болжамды өсуі
анықталады; өнім бағалары болжамданады.

5. Əлеуетті сатып алушылар  өнімді ықтимал сатып алушылардың
шеңбері анықталады. Жоспарланатын кезеңнің бірінші жылына арнап, нақты
сатып алушылар немесе тапсырыс берушілер, сондай-ақ тапсырыс көлемдері
белгіленеді.
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6. Өнім, жұмыс жəне қызмет түрлерін сатуды ұйымдастыру – тап сондай
аймақта жұмыс жасайтын жəне ұқсас жұмыс, қызмет түрлерін орындайтын
кəсіпорындарды бағалау жүзеге асырылады; аталған кəсіпорынның
мүмкіндіктері, бəсекелес-кəсіпорындардың өндірістік жəне өндірістік емес
мүмкіндіктерімен қатар талданады; тұтынушылардың таңдаулары зерттеледі.

Маркетингтік зерттеу  ақпарат жинаудан басқа, оны жүйелендіру мен
талдауды да жүргізеді. Бұл жағдайда екі негізгі міндет шешіледі: нарық
конъюнктурасын (геологиялық қызметке сұраныстың деңгейі мен
номенклатурасын) бағалау жəне геологиялық қызмет түрлерінің əлеуетті
тұтынушыларын анықтау (нақты тапсырыс беруші  кəсіпорындарды,
геологиялық жұмыстардың номенклатурасы мен көлемдерін, сондай-ақ оларды
өндірудің ықтимал бағаларын анықтау).

Маркетингтік зерттеу үдерісі мына төрт кезеңнен тұрады: зерттеу
мəселесі мен мақсаттарын анықтау; зерттеу жоспарын дайындау; зерттеу
жоспарын жүзеге асыру; алынған нəтижелерді интерпретациялау жəне оларды
басшылық назарына ұсыну.

Зерттеу мəселесі мен мақсаты ретінде негізінен, геологиялық нарықты
зерттеу жəне геологиялық жұмыстарға тапсырыс берушілерді анықтау.

Зерттеу жоспарын əзірлеу мына операциялардан тұрады:
 кəсіпорынның геологиялық қызмет нарығының жағдайы туралы

қажетті ақпаратқа деген сұранысын анықтау;
 ақпаратты жинаудың əдістері мен құралдарын таңдау. Алғашқы жəне

қосымша ақпараттарды ажыратады: алғашқы – бақылау, тексеру, сауалнамалық
сұрақ-жауап алу, сұхбаттасу (жеке жəне телефон бойынша) арқылы жиналған
мəліметтер; қосымша – маркетингтік зерттеу мəліметтерінің мақсатынан басқа
мақсатта, бұрын сыртқы жəне ішкі дереккөздерден жиналған мəліметтер.
мысалы, үкіметтік басылымдардан, биржалық бюллетеньдерден, статистикалық
жинақтардан, мерзімді баспасөзден, фирмаішілік есептерден, атап айтқанда,
жер қойнауын пайдаланушылардың аумақтық геологиялық комитеттерге
тапсыратын есептерінен;

 зерттеулерді өткізуге жұмсалатын қаржы шығындарын, олардың
өткізілу кезегін, зерттеудің қайсыбір бағытына жауаптыларды анықтау.

6.5 Кəсіпорнындағы жоспарлар жүйесі

Кəсіпорнындағы жоспарлау – бұл нəтижесінде кəсіпорын мақсаттары,
оларға қол жеткізу тəсілдері жəне уақыт пен кеңістіктегі нақты əрекеттермен
байланысатын үдеріс.

Жоспарлау нəтижесінде жоспарлар жүйесі пайда болады. Кəсіпорындары
мен ұйымдарының жоспарлар жүйесі бірқатар белгілер бойынша ажыратылады.

І. Қабылданатын жоспарлау кезеңінің ұзақтығына қарай: ұзақмерзімді
негізгі жоспарлар, бағдарламалар, болжамдар (10, одан да көп жыл); орта
мерзімді болашақты жоспарлау (5 жылға дейін); қысқа мерзімді немесе жылдық
(1 жыл); жедел.
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Ұзақмерзімді жоспарлар мен болжамдар, мемлекеттік басқару
органдарының республикалық немесе аймақтық деңгейлерінде, елдің
минералды-шикізат базасы дамуының ұлттық міндеттерін жүзеге асыру
мақсатында жүргізіледі. Сондай-ақ, ірі бірлестіктерде немесе компанияларда
дербес ұзақмерзімді міндеттерді шешу үшін əзірленеді. Мұндай жоспарлардың
мақсаты – экономикалық дамудың ғаламдық мақсаттарын анықтау.

Орта мерзімді жоспарлар  кəсіпорын қызметінің аумағы немесе
нысаналары шегінде жұмыстарды жүзеге асыру жəне дамыту үшін жасалады.
Жоспарлаудың бұл түрі, кəсіпорынның экономикалық, техникалық жəне
əлеуметтік дамуының орта мерзімді міндеттерін анықтауға бағдарланады.
Сонымен қатар, бұл жоспарлар шаруашылық қызметтің негізгі өндірістік-
экономикалық пропорцияларын орнатады. Орта мерзімді жоспарларды əзірлеу
мемлекеттік тапсырыстар (минералды-шикізат базасы дамуының мемлекеттік
немесе аймақтық бағдарламалары аясында алынған) негізінде, өнеркəсіптің
өндіруші салаларының тапсырыстары, т.б. негізінде  жүзеге асырылуы мүмкін.

Жоспарлау үдерісі үздіксіз болып екі бесжылдық жоспар арасында
алшақтық пайда болмауы мақсатында, көптеген геологиялық ұйымдар
жылжымалы (өтпелі) жоспарлар құрады. Жылжымалы жоспарда өткен жылдың
орнына əркез жаңа жыл қосылып отырады (мəселен, 1994-1998 жж. жоспарда
1994 ж. аяқталғаннан кейін, 1999 ж. қосылып, жаңа бесжылдықтың шектері
анықталады – 1995 жылдан 1999 жылға дейін). Бұл жерде нарық, технология,
саясат, кəсіпорынның ішкі факторлары жағдайында алдыңғы (1994) жылы
болған өзгерістер ескеріліп, жаңадан құрылған жоспарларға қажет өзгерістер
енгізіледі.

Жылдық жоспарлар неғұрлым толық болып келеді. Олар кəсіпорынның
өндірістік бағдарламасын анықтайтын бөлімдерді (əрбір нақты өндірістік
бөлімшеге арналған бағдарламалар), инвестициялық саясатты, материалдық-
техникалық жабдықталуды, техникалық даму бағыттары мен кадрлық саясатты
қамтиды (8-сурет).

Жедел өндірістік жоспарлау  жылдық жоспарлаудың жалғасы, əрі аяғы
болып табылады. Ол іс жүзінде өндірісті жоспарлау мен ағымдағы басқару
арасындағы байланыстырушы буын болып табылады.

Жедел-өндірістік жоспарлау жүйесі ретінде, тікелей орындаушыларға
жылдық жоспардың міндетті тапсырмаларын жеткізу мен олардың орындалуын
қамтамасыз ету бойынша міндеттер кешенін шешу əдістері мен жолдарының
жиынтығы саналады. Жедел жоспарлар бір тоқсанның əрбір айына бөлек
əзірленеді.

ІІ. Шығарылатын өнімнің – жұмыс немесе қызмет түрінің – ақырғы
нысанына сəйкес, жоспарлар былай бағдарлануы мүмкін: пайдалы қазба
қорларының өсімі немесе неғұрлым жоғары санаттарға ауыстыру; геологиялық-
түсіру немесе карта құрастыру жұмыстары; гидрогеологиялық жəне
инженерлік-геологиялық жұмыстар; мұнай мен газға арналған терең іздестіру-
барлау жəне эксплуатациялық ұңғымалар құрылысы есебінен, негізгі өндірістік
қорларды құру; ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыстар;



102

геологиялық немесе өнеркəсіптік сипаттағы қызметтер; басқалары
(геологиялық ақпарат банктерін құру мен жүзеге асыру бойынша жоспарлар,
т.б.).

ІІІ. Жұмыстың қойылуы мен жоспарға енгізілуіне қажет негіздемелерге
сəйкес, олар былай ажыратылады:

1) мемлекеттік мақсатты жоспарлар мен бағдарламалар;
2) жұмыстар дамытудың салалық бағдарламалары;
3) маркетинг нəтижелеріне негізделген бизнес-жоспарлар, жобалар.
Кəсіпорындағы жоспарлауға жауапты тұлғалар, жоспарлар жүйесін

қалыптастыру үдірісінің мазмұны (негізгі элементтері) мен бірізділігін
анықтайды. Бұл мақсатта, жоспарлау үдірісін құрастыратын сұлбаларды
пайдалану (мүмкіндігінше, күнтізбелік кезекте), өте пайдалы. Жоспарлау
сұлбаларына сəйкес, жоспарлау бойынша нақты операциялар (мысалы,
бюджетті құрастыру) тұрақты түрде, шамамен жылдың бір мезгілінде жүзеге
асырылады. Бұл, аталған үдерістің үздіксіз болуын қамтамасыз етеді.
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8-сурет. Ккəсіпорнының жылдық жоспары

Кəсіпорынның өндірістік-шаруашылық
қызметінің жылдық жоспар-бағдарламасы

ГБЖ, өнімді табиғи жəне бағамдық өлшемде
өндірудің қаржыландыру көздеріне қарай
бөлінген көлемдері (бюджет, келісімдер,

Өнімді табиғи жəне бағамдық өлшемде өткізу

Негізгі қорлар (жаңарту жəне пайдалану)

Айналымдық қорлар (нормативтікк қажеттілік
жəне пайдалану)

Айналымдық қаражаттар (жекекменшік жəне

Еңбек қорлары (категориялар бойынша
қызметкерлер саны)

ГБЖ өзіндік құны

Еңбек өндірісділігі

Өндіру

Өткізу көлемі

Пайда, рентабельділік

Еңбекақы қоры

Бюджетке төлемдер

Несиелерді (қарыздарды) жəне пайыздарды
төлеу

Өндірістік емес салаларды дамыту

Өнім өндіру

Қормен
қамсыздандыру

Бағалау
көрсеткіштері

Қаржылық
көрсеткіштер

Əлеуметтік даму

Кадрлар саясаты

Еңбек ету жағдайын жақсарту, еңбекті қорғау

Табиғат қорғау
шаралары
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    6.6 Кəсіпорын қызметінің бизнес-жоспары

Бизнес-жоспардың құрылымы, əзірленуінің бірізділігі мен мазмұны.
Бизнес-жоспарлау  басқарылатын нысананың даму мақсаттарын, оған жетудің
əдістерін, тəсілдері мен құралдарын анықтау, түрлі дəрежеде нақтыланған
əрекеттердің жақын араға жəне келешекке арналған жоспарын жасау үдерісі
болып табылады.

Қалыптасқан экономикалық теорияға сəйкес, бизнес-жоспар үш негізгі
функцияны қамтиды (9-сурет).

9-сурет. Бизнес-жоспар функциялары

Бизнес-жоспарлар үздіксіз кəсіпкерлік үдерістер үшін де, жеке мəмілеге
арналып та жасала береді. Сол себепті, оларды жиі кəсіпкерлік жобалар деп
атайды.

Кəсіпорындардың қызметті бизнес-жоспарлауға көшуінің алғышарттары:
1) заңнамаға сəйкес, кəсіпорын өзінің ұйымдастыру-құқықтық нысаны

мен жарғысына қайшы келмейтін кез келген əрекет ету жоспарлары мен
бағдарламаларын жүзеге асыруға жəне сатуға құқығы бар;

2) кəсіпорын нарықтық экономика жағдайында тапсырыс берушілерді өз
бетімен іздестіріп, кəсіпорынның техникалық, экономикалық жəне əлеуметтік
дамуының бағдарламаларын қаржыландыруға мəжбүр болады;

3) орталықтандырылған жоспарлаудың, сəйкесінше жұмысты
қаржыландырудың болмауы жағдайында кəсіпорын, əсіресе капиталды көп
қажет ететін жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру барысында инвестор
іздестірумен айналысуы қажет; бұл жағдайда бизнес-жоспар əлеуетті
инвесторларды тартудың құралы ретінде бола алады;

4) тау-кен-геологиялық кəсіпорындардың өніміне тапсырыс берушілер
мен əлеуетті тұтынушылардың, нарықтық конъюнктураның өзгеріп отыруы
жағдайында, бизнес-жоспар кəсіпорынның жұмыс бағыттарын, олардың
көлемдері мен номенклатурасын, өндірісті дамытудың басымдылықтарын,
кадрлық, ғылыми-техникалық жəне қаржылық саясатын таңдау барысында,
кəсіпорын қызметінің қысқа жəне орта мерзімді стратегияларын негіздеу
құралы болып табылады;

БИЗНЕС-ЖОСПАР

Жоспарлау функциясы -
қызметті дамыту

мүмкіндіктерін бағалау,
алынған нəтижелерді

бақылау құралы

Ақшалай қаражаттар
ды (несиелер,

ссудалар) жəне
əлеуетті

серіктестерді тарту

Бизнес
тұжырымдамасын

əзірлеуде, қызметтің
жаңа бағыттарын

дайындауда қолдану
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5) бизнес-жоспарлау – геологиялық барлау жəне тау-кен-өндіруші
кəсіпорындардың құрылымдық бөлімшелерінің қызметін фирмаішілік
жоспарлаудың тиімді құралы.

Бизнес-жоспардың негізгі міндеттері:
1. Кəсіпорында өндірісті дамытудың негізгі бағыттарын таңдау жəне

негіздеу.
2. Өндіріс номенклатурасы мен көлемдерін белгілеу.
3. Өндірістік, ғылыми-техникалық, т.б. бөлімшелер қызметінің жалпы

көрсеткіштерін қалыптастыру.
4. Тəуекел дəрежесін анықтау жəне тиімділікті бағалау, кəсіпорындарды

немесе нысаналарды дамытуға немесе қайта құруға инвестиция салудың
тиімділігін негіздеу.

5. Осы жоспарды жүзеге асыра алатын қызметкерлерді немесе команданы
таңдау. Бизнес-жоспарлау нысанасы ретіндегі бизнес-жоспар ұғымының алуан
түрлігі мен екі ұштылығына байланысты, қойылған мақсаттарға қарай, мыналар
қарастырылады: ұзақ мерзімді болашақ; кəсіпорын бөлімшелерінің біреуі
немесе кəсіпорын қызметінің жаңа бағыты; қаражат салуды кəсіпорындарда
жаңа өндірістер ашуға немесе көне өндірістерді қайта құруға бағыттау; меңгеру
жобалары, лицензия алудың экономикалық тиімділігін негіздеу, т.б.

Жоспарды құру жəне жүзеге асыру – бұл төмендегідей сұлбамен
көрсетуге болатын үздіксіз үдеріс (10-сурет).

10-сурет. Бизнес-жоспарды құру жəне жүзеге асыру сұлбасы

Бизнес-жоспар болашақ кəсіпорынның негізгі аспектілері мен кездесетің
кейбір мəселелерді сипаттай отырып, кəсіпорын дамуының мақсаты мен
стратегияларын, ықтимал тұтынушылар шеңбері мен сатылатын өнім, жұмыс,
қызмет көлемдерін анықтайды, Өндірістік қызметке тартылатын өндірістік
факторлардың қолайлы көлемдерін бағалайды. Бизнес-жоспар ағымдағы (1
жыл) немесе болашақ (3-5 жыл) жоспар сипатында болуы мүмкін. Соңғы
жағдайда, жоспарлы көрсеткіштерді есептеу  бірінші жылда бөлшектенген
жəне кейінгі жылдары – ірілендірілген түрде жүзеге асырылады. Бизнес-
жоспарды құрудың бірізділігі 11-суретте көрсетілген.

Жоспар (мақсаттар,
міндеттер, жүзеге
асыру құралдары)

Əрекет ету
(шешім

қабылдау)

Бақылау
(жоспардың жұмыс
жасауын тексеру)

Бағалау
(нəтижелерді
жоспармен
салыстыру)
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Бизнес-жоспардың құрамы, құрылымы мен көлемі, жоспарланатын
нысананың сипаты, жоспардың құрылу мақсаты, салалық қатыстылығының
құрылымы жəне кəсіпорын қызметінің түрімен, кəсіпорын көлемдері, т.б.
анықталады.

Геологиялық барлау саласындағы бизнес-жоспарлар ПҚКО меңгерудің
инвестициялық жобаларын бағалау үшін, сондай-ақ ағымдағы жəне орта
мерзімді жоспарлаудың негізгі əдісі ретінде құрылады.

Аталған міндеттерді шешуде, бизнес-жоспарларды құрудың өзіндік
ерекшелігі бар. Бірінші жағдайда, бизнес-жоспар – бұл жобаның өмірлік
айналымының үш фазасын: жоба алды, инвестициялық жəне өндірістік
фазаларын қамтитын инвестициялық жобалаудың негізгі құралы. Инвестиция
алды фазасында бизнес-жоспар құру барысында, ПҚКО немесе геологиялық
денелерді меңгерудің болашақ жобасының мүмкіндіктері зерттеліп жəне
инвестициялау туралы шешім қабылданады. Өндірістік фаза жобаны
эксплуатациялау фазасы ретінде қарастырылады. Сөйтіп, ПҚКО меңгерудің
бизнес-жоспары – бұл сəйкес жобаны əзірлеудің инвестициялық фазасы
барысында жүргізілетін жұмыстар нəтижесінің формальды сипаттамасы.
Мұндай жағдайда, бизнес-жоспарддың мақсаты – ПҚКО меңгеру жобасын
инвестициялаудың тиімділігі мен көлемі туралы шешім қабылдау үшін ақпарат
дайындау. ЮНИДО əдістемесінің талаптары мен банк саласында қалыптасқан
халықаралық тəжірибеге сəйкес келетін ПҚКО меңгерудің бизнес-жоспарының
стандартты құрылымдары төмендегідей:

Құпиялылық меморандумы (1-12 бөлімдер):

11-сурет. Бизнес-жоспарлау кезеңдері

1 – кəсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметін талдау жəне
кəсіпорынның жоспарлы кезеңде даму мақсаттары мен стратегияларын
белгілеу; 2 – кəсіпорынның өндірістік, консалтинтік , т.б. мүмкіндіктерін
талдау, нарықты сегментациялау жəне маркетингтік стратегияны анықтау;
3 – жоспарды жүзеге асырудың мақсаты болып табылатын өнім, жұмыс,
қызмет түрлерінің басым түрлері мен көлемдерін бағалау; 4 – маркетинг
жоспарын құру жəне өнімді сату; 5 – сату көлемдеріне болжам жасау; 6 -
кəсіпорынның өнім, жұмыс, қызмет түрлерінің болжамды көлемдерін сату
бойынша өндірістік мүмкіндіктерін бағалау; 7-11 – жоспарларды əзірлеу (7, 8 -
өнім, жұмыс, қызмет түрлерін өндіру жəне сатудың; 9 – ұйымды дамытуды;,
10 – кəсіпорын қызметінің жоспарлы кезеңдегі экономикалық-құқықтық
сұлбасының; 11 – инвестициялық қызметтің); 12 – жоспардың орындалу есебі
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мен бақылауын ұйымдастыру мəселелерін шешу, сондай-ақ оны табысты
жүзеге асыру жөнінде іс-шараларды дайындау; 13 – кəсіпорынның қаржылық
жоспарын əзірлеу; 14 – бизнес-жоспардың негізгі түрлерін қалыптастыру
жəне оның орындалуының экономикалық тиімділігін бағалау

ЮНИДО талаптарына сай келетін, ПҚКО меңгеру бизнес-жоспарының
стандартты құрылымы:

1. Резюме.
2. Жобаның қысқаша сипаттамасы.
3. Жоба өнімінің сипаттамасы.
4. Нарық талдауы.
5. Маркетинг жоспары.
6. Жобаны жүзеге асырудың өндірістік жоспары.
7. Жобаны жүзеге асыруды ұйымдастыру жоспары.
8. Жобаның жүзеге асырылуы мен жұмыс жасауына əсер ететін заңдар

мен мемлекеттік іс-шаралар.
9. Жобаның құқықтық қамсыздандырылуы.
10. Жобаны жүзеге асырудың қаржылық жоспары.
11. Экономикалық тиімділік пен тəуекел факторларын бағалау.
12. Қосымша.
Бизнес-жоспардың экономикалық тиімділігі мен тəуекел факторларын

бағалау  инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін, тау-кен-
геологиялық кəсіпорындарының ерекшеліктерін ескере отырып бағалау
жөнінде əдістемелік нұсқауларға сəйкес жүргізіледі.

Тау-кен-геологиялық кəсіпорындардың өндірістік-шаруашылық қызметін
ағымдық жəне орта мерзімді жоспарлау үшін, бизнес-жоспардың мына
құрылымын ұсынуға болады:

1. Титулды парақ.
2. Жалпы бөлім.
3. Маркетингтік, сату жəне өндірістік-шаруашылық қызметтің талдауы.
4. Тау-кен-геологиялық кəсіпорынның өндірістік жоспары.
5. Басқаруды ұйымдастыру, еңбек, мамандар.
6. Кəсіпорынның ғылыми-техникалық даму жоспары.
7. Қызметтің негізгі түрлерін қаржыландырудың көздері мен бағыттары.
8. Қаржы жоспары.
9. Жоспарға қосымша.
Бизнес-жоспарды құрудың мақсаттары мен көлемдеріне байланысты,

жоспардың негізгі бөлімдерінің қарастырылу дəрежесі əр түрлі болуы мүмкін.
Мақсаттар мен стратегиялар. Бұл бөлімде тау-кен-геологиялық

кəсіпорын дамуының жалпы тұжырымдамасы мен талдауының нəтижелері
негізінде, кəсіпорынның жоспарланатын кезеңде орындауға тырысатын
мақсаттары мен оларға жетудің жалпы стратегиясы белгіленеді. Мақсаттар мен
стратегияларды қалыптастыру, кəсіпорын қызметінің басымдылықтарын
бағалауға негізделген формальды емес іс-шара болып табылады. Бұл жерде
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кəсіпорын дамуының мақсаттары мен стратегиялары жоспарды жүзеге асыру
барысында да, оны қалыптастыру барысында да түзетілуі мүмкін екендігін
ескерген жөн. Жете əзірлеудің нəтижелері төменде ұсынылып отыр (5-кесте).

5-кесте
Кəсіпорынның түрлі қызмет аяларындағы мақсаттары мен

стратегиялары

Кəсіпорынның қызмет аясы Мақсаты Мақсатқа жету
стратегиясы

1. Нарық (өнімге тапсырыс берушілер жəне оны
    тұтынушылар)
2. Өндіріс
3. Кəсіпорынның қаражат айналымы мен қаржылық
   жағдайы
4. Ғылыми-техникалық саясат жəне өндірісті
    ұйымдастыру
5. Еңбек жəне кадрлар
6. Баға қалыптастыру жəне сату саясаты
7. Материалдық-техникалық қамсыздандыру
8. Өнім, жұмыс, қызмет түрлерін бөлу
9. Қоршаған ортаны қорғау

Нарықты талдау жəне сегментациялау, өнім, жұмыс, қызмет түрлерінің
сатылу көлемдері, баға, келісімшарттары жəне өнімнің əлеуетті тұтынушылары
туралы кəсіпорын қолында жинақталған, сондай-ақ жалпы қолданыста жүрген
маркетингтік ақпарат негізінде жүргізіледі.

Нарықтың неғұрлым келешегі зор сегменттері мен кəсіпорынның
маркетингтік жұмысының одан əрі келешегі бар бағыттарын бағалау, бизнес-
жоспардың осы бөлімі бойынша жүргізілетін жұмыстың нəтижесі болып
табылады.
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7.БӨЛІМ. КƏСІПОРЫН ҚЫЗМЕТТІҢ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ

Қорлар – мемлекеттік бюджеттегі қаражаттар, артық өнімдер, табыс
көздері. Қорларды  экономикалық (материалдық, еңбек, қаржы) жəне табиғи
түрлерге ажыратады. Қорлар өндіріс құралдарынан (еңбек заттары мен еңбек
құралдарынан) жəне тұтыну заттарынан тұрады.

Материалдық қорларға жататындар: ғимараттар, құрылыстар, жабдықтар,
машиналар, аспаптар, шикізат, материалдар, отын, жанармай, электр қуаты, т.б.

Еңбек қорлары – 15 жастан жоғары, еңбекке қабілетті халық саны.
Қаржылық қорлар – мемлекет, сала, кəсіпорын , т.б. құзырындағы барлық

ақшалай қаражаттардың жиынтығы.
Табиғи қорлар – жер қойнауында жатқан пайдалы қазбалар, орман, су

қорлары, жер.
Геологиялық барлау ұйымдарына арналған табиғи қорлар – геологиялық

барлау жұмыстары нəтижесінде барланған пайдалы қазбалар қорларына
айналатын еңбек заттары.

Геологиялық ұйымдардың материалдық қорлары, олардың өндірістік
қорларын құрайды.

7.1 Негізгі қорлардың экономикалық мəні, жіктелуі жəне құрылымы

Кəсіпорынның өндіріс құралдарының құрамы екі бөлімнен тұрады:
1. Еңбек заттары (шикізат, материалдар, жартылай өнімдер, т.б.).
2. Еңбек құралдары (машиналар, жабдықтар, ғимараттар мен құрылыстар,

т.б.), олардың көмегімен адам еңбек заттарына əсер ете отырып, оларды дайын
өнімге айналдырады.

Өндірістік үдеріске қатысу рөліне сəйкес, еңбек құралдары негізгі
қорлардың, ал еңбек заттары – айналымдық қорлардың нысанын қабылдайды.

Негізгі қорлардың экономикалық мəні  негізгі еңбек құралдарының
өндірістік айналымдарға қатысқан кезде, табиғи нысанын сақтап
қалатындығында. Ал олардың бағасы  көнеру дəрежесіне қарай, дайын өнімге
ауыстырылатындығында.

Өндірістің маңызды факторларының бірі, капитал. Кəсіпорынның
капиталы кез келген өндірістік үрдісті бастауға қажет ақшалай қаражаттардың
жалпы сомасын көрсетеді (12-сурет).

Негізгі қорлар  өндіріс жəне өндірістен тыс болып екіге бөлінеді.
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                                                                    12-сурет. Негізгі капитал  элементтер
                                                                    інің (негізгі құралдарының)  1993ж.
                                                                   СНА халықаралық стандартына

                 сəйкес жіктемесі

Капитал өндіріс ерекшелігіне қарай, түрлі нысандармен берілуі мүмкін.
Бұл еңбек құралдары (НӨҚ – негізгі өндіріс қорлары), еңбек заттары (АҚұр –
айналым құралдары), материалдық емес активтер (МеА), айналым қорлары
(АҚор) жəне айналыс қорлары (АсҚ). Еңбек заттары мен айналыс құралдары
кəсіпорынның айналымдық құралдары болып табылады. Бұдан:

АҚұр
АсҚАҚорМеАНӨҚК +

++=

Капитал  барлық құрамдас бөліктері өндіріс үшін бірдей маңызды.
Себебі, олар оның материалдық-техникалық базасын, өнім шығару құқығын,
пайдаланылатын технологияларды, оның нарық бəсекелестігі жағдайындағы
қаржылық əлеуеті мен тəуелсіздігін білдіреді.

Өндірістің түрлі салаларындағы НӨҚ пен АҚор құны арасындағы
қатынас бір-бірінен қатты ерекшеленуі мүмкін. Бұл шығарылатын өнімнің

Негізгі капитал

Материалдық негізгі капитал Материалдық емес негізгі капитал

Тұрғын үйлер

Басқа ғимараттар мен құрылыстар

Тұрғын емес ғимараттар

Басқа құрылыстар

Машиналар, жабдықтар

Көлік құралдары

Таратқыш құрылғылар

Өсірілетін активтер

Асыл тұқымды, сүтті,
жегетін, т.б. малдар

Жүзімдіктер, жеміс
бақшалары, бірнеше
мəрте өнім беретін басқа
ағаш плантациялары –
көпжылдық ағаштар

Пайдалы қазбаларды барлау

ЭЕМ программалық жасағы

Бірегей өнер шығармалары

Басқа түрлері
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спецификасымен, өндірістің технологиясымен, сондай-ақ жұмыс жүргізілетін
орындардағы бірқатар экономикалық-географиялық факторлар.

6-кестеден көрініп тұрғандай, көп жағдайда өндірістік қорлардағы негізгі
үлесті НӨҚ құрайды. Өндірістік үдерістегі НӨҚ рөлі өте үлкен. Себебі,
олардың ғылыми-техникалық жағдайына өндірістің тек экономикалық
тиімділігі ғана емес, сондай-ақ өнім шығару мүмкіндігі де байланысты.

6-кесте
Түрлі салалардағы негізгі жəне айналымдық қорлар арасындағы

қатынас, олардың жалпы құны, %

Салалар НӨҚ МеА АҚұр

Барлық өнеркəсіп 70-75 3-5 25-27

Оның ішінде: көмір өнеркəсібі 85-87 4-5 13-15

мұнай өндіруші 92-95 4-5 6-10

Химиялық 70-76 4-5 20-24

қара металлургия 80-88 3-4 12-15

Машинажасау 50-55 4-5 43-45

Зергерлік 8-10 2-3 90-92

геологиялық барлау 68-72 2-3 28-30

Негізгі өндіріс қорлары еңбек құралдарын білдіреді. Олар өндірістік
үдеріске бірнеше қайтара қатысады, өзінің заттай-табиғи нысанын сақтап
қалады. Ал олардың бағасы  дайын өнім (жұмыс, қызмет) бағасына бірте-
бірте, көнеру жылдамдығына қарай, ауысып отырады. Еңбек құралдарының
көмегімен, кəсіпорын қызметкерлері еңбек заттарына əсер етіп, оларды жаңа
өнімге айналдырады. Кəсіпорын пайдаланатын еңбек құралдары, олардың
құрамы, техникалық жетілгенділігі жəне олардың өндірістік үдеріске
қаншалықты тиімді қатысатындығы, кəсіпорынның тұрақты, əлі жоғары
рентабельді жұмысының маңызды шарттары болып саналады.

Еңбек құралдарын дамыту, өндірісті ұйымдастыру мен басқаруға қатысты
біліктілік пен кəсіби талаптарға тікелей əсер етеді.

НӨҚ  еңбектің көптеп саналатын алуан түрлі құралдарын қамтиды.
Салаларда əдеттегідей, НӨҚ жеке түрлерінің 15тен  20 мыңға жуық атаулары
болады. Басқа экономикалық міндеттерді есептеу, жоспарлау, салық салу жəне
шешу үшін, НӨҚ жіктелуі өткізіледі. Жіктемелік белгілеріне байланысты,
барлық НӨҚ мына топтарға бөлінеді:
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І. Қатыстылығына қарай:
 жеке НӨҚ;
 жалға алынған НӨҚ.
П. Мақсатына қарай:
 өндірістік;
 өндірістік емес;
 басқа салалардың қорлары.

Геологиялық барлау ұйымдарындағы негізгі қорлардың қомақты бөлігін
негізгі өндірістік емес қорлар құрайды. Олардың қатарына тұрғын үй қоры,
əлеуметтік-мəдени мақсаттағы нысаналар, мектепке дейінгі мекемелер,
мектептер, т.б. жатады.

ІІІ. Қолданылуына қарай:
 жұмыс жасайтын, жұмыс жасамайтын (жұмыс орындарында

болатын, бірақ өндіріске қатыстырылмайтын);
 артық қордағылар;
 консервацияланған;
 жалға берілген.

Геологиялық барлау ұйымдарында, басқа өндірістерге қарағанда, НӨҚ
қолданылуы мүлдем өзгеше. Мерзімді жұмыстар, еңбек құралдарының өндіріс
барысында технологиялық жағдайлар бойынша бос болатын біршама уақытты
алдын ала болжайды. Сонымен қатар, жабдықтардың тез көнеруі, олардың
түрлі жөндеу жұмыстарына негізгі қаражаттардың неғұрлым жиі бөлінуін талап
етеді. Бұл олардың өндірістік жүктемесін объективті түрде қысқартып,
жабдықтардың бос тұратын уақытын ұлғайтады.

Геологиялық ұйымдарда, əсіресе шалғай, қатынау қиын аудандарда
біршама артық жабдық қорын сақтау қажет. Бірқатар аудандарда артық
жабдықтар өндірістік қажеттіліктердің 15-20%-ын құрайды. Бұл көлікпен
қамсыздандырудың тіпті аса ауыр жағдайларында да геологиялық
тапсырманың орындалуын тоқтатпай, барлық қажет геологиялық ақпараттын
толығымен алынуын қамтамасыз етеді. Жұмыстың тоқтатылуы кəсіпорынды
артық жабдық ұстауға қарағанда, он есе артық шығынға ұшыратады.

Геологиялық ұйымдар үшін «консервацияланған негізгі қорлар» ұғымы
аса өзектімəселе. Консервацияланған негізгі өндірістік қорлар қатарына бүгінде
қолданылуы экономикалық тұрғыдан тиімсіз болатын түрлері жатады.
Консервацияланған негізгі қорлардың құны, кəсіпорын мүлігінің құнынан
шегеріліп оған салық салынбайды. Қорларды консервациялау тек кейбір ғана
жағдайларда үкімет, жергілікті басқару органдарының шешімі бойынша, ал
1998 жылдан бастап кəсіпорын басшылығының шешімі бойынша өткізіледі.
Соңғы аталған жағдайда, нақты бір кезең бойына қолданылуы, техникалық
тұрғыдан мүмкін болмайтын негізгі қорлар консервациялануына болады.
Мысалы, дүкенде жөндеу жұмыстарын өткізген жағдайда, мұздатқыш
камералар, кассалық аппараттар, т.б. конверцияланады. Геологиялық
ұйымдарда консервацияланған негізгі қорлар қатарына  дебеттік ұңғымалар,
тау-кен қазбалары, өндіруші кəсіпорындардың балансына өткізілмеген
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құрылыстар жатқызылады. Бұл қорлар əсіресе мұнайгазбарлау ұйымдарының
қомақты бөлігін құрайды. 1998 жылдың аяғына қарай геологиялық барлаудағы
консервацияланған қорлардың құны орташа жылдық бағасының 10%-ын
құраған.

IV. Өндірістік функциялар бойынша:
Бұл жіктеме өндірістік қызметтің барлық түрлеріне толассыз болып

саналады жəне оның оншақты позициясы бар, ал өнеркəсіп үшін – тек 8. Əрбір
сала тек қабылданған топтар шегінде ғана өз НӨҚ жіктемесін қабылдайды.
Төменде өндірістің бірқатар салаларының жіктемесі мен НӨҚ құрылымы
келтірілген (7-кесте).

7-кесте
Негізгі қорлар құрылымы

Негізгі қорлар топтары Өнеркəсіп Өнеркəсіптің тау-кен-
өндіруші салалары

Геологиялық
барлау салалары

Ғимараттар 29,0 8-10 32
Құрылыстар 18,0 4,0-70 28
Таратқыш құрылғылар 11,0 2,0-10,0 0,1

Күшті машиналар 8,0 7,0
Жұмыс машиналары 26-27 20-30 26
Өлшеу аспаптары 1,0-2,0 0,5-8,0 1,5
Көлік құралдары 2,0 2,0-5,0 5,3
Құрал, жабдықтар 2,0 0,5-0,3 4,2

НӨҚ жалпы құнындағы жеке топтардың үлесі НӨҚ құрылымы деп
аталады. Геологиялық барлаудағы негізгі өндірістік қорлардың құрылымы
басқа салалардағы өндірістік қорлардың құрылымынан ерекшеленеді. Сонымен
қатар, орындалатын геологиялық барлау жұмыстарының жылдамдылығы мен
байланысты, сол ұйымдардағы негізгі қорлардың құрылымы да өзгеруі мүмкін.

Геологиялық барлаудағы басқа салалардың қорларына, негізінен,
өндіруші кəсіпорын балансына өткізілгенге дейін, геологиялық барлау
ұйымдарында есепте болатын мұнай жəне газ өнеркəсіптерінің
консервацияланған қорлары жатады. Сондай-ақ бұл топқа сауда ұйымдары,
денсаулық сақтау, білім беру қорлары да жатуы мүмкін. Əдетте, қорлардың бұл
түрлері шалғай, игерілмеген аудандарда орналасқан геологиялық ұйымдарда
болады.

Уақыт өткен сайын, НӨҚ жіктемесі өзгеріп, ғылыми-техникалық
үдерістің дамуын көрсетеді.

Барлық НӨҚ өндіріс барысына əрқилы қатысады. Біреулері тікелей өнім
көлемі мен сапасына, қызметкерлер еңбегінің өнімділігіне əсер етеді. Ал
басқалары, тек өндірістік үдерістің қалыпты барысын жанама түрде қамтамасыз
етеді.  Бірінші бөлікке  машиналар, жабдықтар, аспаптар, екіншісіне –
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ғимараттар, құрылыстар жатады. Өндірістік үдерістің барысы мен
нəтижелеріне, негізінен өнім көлемі мен сапасына, еңбек өнімділігінің
деңгейіне тікелей əсер ететін НӨҚ бөлігі  «НӨҚ актив бөлігі» деп аталады. Ал
өнім шығарумен тікелей байланысы жоқ, оған тек жанама түрде қатысатын
НӨҚ бөлігін, «НӨҚ пассив бөлігі» деп атайды. Дегенмен, түрлі салаларда НӨҚ
актив жəне пассив бөліктеріне əр түрлі еңбек құралдары, жатқызылуы мүмкін.
Мəселен, геологиялық барлау кəсіпорындарындағы көлік құралдары актив
бөлігі болады. Себебі, көлік құралдарының түріне орындалатын ГБЖ көлемі
соған байланысты болады. Геологиялық барлаудағы құрылыстар мен таратқыш
құрылғылар  пассив бөлікке, ал мұнай мен газөндіруші ұйымдарда – актив
бөлікке жатады.

НӨҚ актив бөлігінің үлесі жоғары болған сайын, қандай да басқа тең
жағдай барысында, кəсіпорын НӨҚ пайдаланудың жақсы көрсеткіштер мен
неғұрлым жоғары экономикалық нəтижелерін көрсетеді.

7.2. НӨҚ есептеу жəне бағалау

Барлық НӨҚ табиғи жəне бағамдық көрсеткіштерде ескеріледі. НӨҚ
табиғи көрсеткіш түрінде есептеу кəсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін,
қолданыстағы машиналардың, механизмдердің, аспаптар мен басқа да НӨҚ
түрлерінің ғылыми-техникалық ілгерілеудің бүгінгі деңгейіне сай болуын
анықтау үшін қажет.

Табиғи көрсеткіштермен берілген негізгі қорлардың болуы, геологиялық
тапсырманы орындауға қажет техника бірліктерін енгізуді жоспарлауға
мүмкіндік береді. СБА-500 бұрғылау станогының болуы, 700 м тереңдіктегі
ұңғымаларды бұрғылауды қамтамасыз ете алмайды. Түрлі диаметрмен
бұрғыланатын ұңғымаларда геофизикалық зерттеулер өткізу үшін, əр түрлі
геофизикалық жабдықтар қажет. Бірақ, олардың ақырғы нəтижесі, бəрібір
бірдей болады. Кəсіпорында НӨҚ табиғи есепке алынуы, тек өндірістік
мүмкіндіктерді анықтап қана қоймай, өндірістік бағдарлама талап еткен
жағдайда, жаңа еңбек құралдарын сатып алуға да негіз болады.

Ақшалай есептеу  табиғи есептеумен тығыз байланысты, ол нақты қолда
бар НӨҚ негізінде анықталады. НӨҚ бағамдық бағалауы амортизация, салық
төлеу, шығындарды есептеу, орындалатын жұмыстардың өзіндік құнын
қалыптастыру, капиталдық салымдарды жоспарлау үшін қажет. Сонымен қатар,
НӨҚ құндық бағалауы мүлдем бөлек өндірістік кəсіпорындардың
экономикалық көрсеткіштеріне талдау жасауға жəне еңбек құралдары
бағасының аймақ, сала жəне жалпы ел бойынша көрсеткіштерін жалпылауға
мүмкіндік береді.

Негізгі қорларды ақшалай бағалаудың бірнеше əдісі бар:
1) Бастапқы құны бойынша бағалау, НӨҚ сатып алынған бағамен

өткізіледі. Сатып алу бағасына НӨҚ жеткізіліміне (тасымалдау), монтаж жəне
қондыруға кеткен шығындар қосылады. Техникамен жабдықтаушыдан түрлі
қашықтықта орналасқан немесе НӨҚ өндірісінің түрлі жағдайында болған
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ұйымдарда,  НӨҚ бастапқы құны əр түрлі болуы мүмкін. Мəселен, орталық
аудан мен Заполярьедегі типтік өндірістік ғимараттың 1 м өндірістік көлемінің
бағасы бірдей емес.

НӨҚ қызмет ету мерзімдері айтарлықтай қомақты болуы мүмкін, олар 5
жылдан 50 жылға дейін жəне одан да көке созылды. Осы уақыт ішінде елде тек
жұмыс жасау технологиясы ғана емес, еңбекақы көлемі де, бағалар да өзгеруі
мүмкін. Əсіресе, инфляциялық кезеңдер бастан өткен болса. Бұл жағдайда түрлі
уақытта сатып алынған НӨҚ бағасын салыстыру мүмкін бола бермейді.

2) Қалпына келтіру құны  қазіргі қалпына келтіру жағдайындағы НӨҚ
бағасын анықтап тек НӨҚ қайта бағалау барысында пайда болады.
Бухгалтерлік құжаттардағы НӨҚ бастапқы құны қайта бағалаудан кейін,
қалпына келтіру құнымен ауыстырылады. Сөйтіп, бухгалтерлік құжаттарда,
құралдардың бір бөлігі қайта бағалаудан кейін сатып алынған жағдайда,
бастапқы бағасы бойынша, құндық бағалау да, еңбек құралдары қайта бағалау
басталғанға дейін алынған кезде, қалпына келтірілген баға бойынша құндық
бағалау да қатар көрсетілуі мүмкін.

Бухгалтерлік құжаттарда өтетін барлық НӨҚ бағасы, НӨҚ баланстық
құны деп аталады. НӨҚ қайта бағалауды жүзеге асыру  көп уақыт пен
көптеген экономика саласының мамандарын тартуды талап ететін күрделі, əрі
ұзақ үдеріс. Тіпті тұрақты экономика кезеңдерінде негізгі қорларды қайта
бағалауға деген қажеттілік əрбір 8-10 жыл сайын артып отырады. Инфляция
кезеңдерінде, аталған мерзім күрт қысқарады. Іс жүзінде НӨҚ қайта бағалау,
жеке салалар немесе жабдық, аспап, көлік құралдарының түрлері бойынша
өткізілуі мүмкін.

Қазіргі кезде елдегі кəсіпорындар негізгі өндірістік қорлардың қалпына
келтірілген бағасын, олардың қайта бағалау сəтіндегі нарықтық бағасына
негізде отырып белгілеуге құқылы. Кəсіпорынды қайта бағалау уақытын да
кəсіпорын өз бетімен белгілейді.

Дегенмен, бастапқыда қалпына келтірілгенде, құн бойынша бағалаулар
НӨҚ жасы жəне олардың қанша уақыттан бері жұмыс жасап келгендігі туралы
түсінік бермейді. Бұл үшін қалдық құн бойынша бағалау жасалынады. НӨҚ
қалдық құны  бағаның дайын өнімге əлі ауыстырылмаған бөлігі. Қалдық құн
мына тəсіл бойынша анықталады: бастапқы (қалпына келтірілген) бағадан,
қорларды пайдаланудың бүкіл кезеңі үшін амортизация шығындарының бағасы
шегеріледі.

Жалпы түрде НӨҚ қалдық құны, олардың жас құрамын сипаттайды.
Қалдық құн жоғары болған сайын, жалпы түрдегі НӨҚ де жасырақ, яғни, өнім
шығаруға көп қатыса қоймаған болып саналады. Ал керісінше қалдық құн
олардың жалпы бағасындағы үлесі неғұрлым төмен болса, солғұрлым қорлар
ескірек болады. Бұл жағдайда, кəсіпорын оларды жаңарту мен
модернизациялауға қаражат салуға мəжбүр болады. Ұйымның НӨҚ жағдайын
сипаттайтын аса маңызды көрсеткіш ретінде, тозу коэффициентін (Ктозу)
санауға болады:



116
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қалдбаст
тозу С
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=

Кəсіпорындар мен салалар экономикасында соңғы жылдарда орын алған
қиындықтар, НӨҚ енгізу жəне шығару коэффициенттерін күрт қысқартты, ал
бұл тікелей Ктозу -ға əсер етеді.

Тозу коэффициенті пайызбен берілді де, экономикалық жұмыс
тəжірибесінде кеңінен қолданылады. Бұл көрсеткіш жалпы түрде, өндірістің
материалдық-техникалық базасының шынайы жағдайын сипаттайды. Ең
маңызды көрсеткіштер қатарында саналатын осы көрсеткіш бойынша,
кəсіпорынға қаражат салу қажеттілігі анықталады. Ктозу да, банкроттық
мəселелерді шешу барысында кəсіпорынның маңызды сипаттамасы болып
табылады. Егер тозу көрсеткіші орташа салалық көрсеткіштерден төмен болса,
кəсіпорын санациялау механизмдеріне үміт арта алады. Бірқатар салалар
бойынша НӨҚ тозу деңгейлері туралы мəліметтер төменде келтірілген (8-
кесте).

8-кесте
Өнеркəсіп салалары бойынша тозу көрсеткіші

Қызмет түрлері Ктозу, %

Өнеркəсіп 31,8
Жылжымайтын мүлік операциялары 17,2
Нарықтың жұмыс жасауын қамтамасыз ету бойынша
жалпы коммерциялық қызмет

22,8

Геология жəне жер қойнауын барлау, геодезиялық
 жəне гидрометеорологиялық қызметтер

39,7

Тұрғын үй шаруашылығы 34,2
Коммуналдық шаруашылық 41,0
Халыққа тұрмыстық қызмет көрсетудің өндірістік емес түрлері 43,6
Денсаулық сақтау, дене тəрбиесі жəне əлеуметтік қамсыздандыру 32,2
Халыққа білім беру 29,4
Мəдениет пен өнер 36,5
Ғылым жəне ғылыми қызмет көрсету 39,4
Қаржы, несие, сақтандыру жəне зейнетақымен қамсыздандыру 8,1
Басқару 27,6
Қоғамдық бірлестіктер 25,3

Көрініп тұрғандай, геологиялық барлау ұйымдарында техниканы
пайдалану мерзімдері өте қысқа болған кезде, Ктозу өте жоғары болған. Егер
жеке ұйымдарды қарастыратын болсақ, геологиялық барлауда НӨҚ тозуы
орындалатын жұмыстардың бейне бойынша айтарлықтай ерекшеленеді.
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Негізгі қорлардың құны жыл бойына өзгерістерге ұшырап отырады.
Себебі, қорлардың өндірістен шығарылуы (шығынға жазылуы, сатылуы,
тапсырылуы) жəне жаңа негізгі қорлар сатып алынуы мүмкін. Өндірістегі
негізгі құралдардың енгізілу жəне шығарылуының біркелкі болмауы, негізгі
өндірістік қорлардың орташа жылдық құнын есептеу қажеттілігін тудырады.
Бұл көлемді анықтаудың бірнеше əдістемесі бар, олар бір-бірінен тек жете
қарастырылу дəрежесімен ерекшеленеді. Негізгі қорлардың орташа жылдық
құнын анықтаудың мына əдісі неғұрлым жиі қолданылады:

å å ×-×+= шығенг
б
бастжорт СМСМСC

1212
21

.. ;

мұндағы Сбаст
б– негізгі қорлардың жыл басына дейінгі бастапқы құны; М1 жəне

М2 – негізгі қорлар нысанын енгізу (шығару) сəтінен басталатын сəйкес толық
айлар саны; Сенг – жыл бойына енгізілген негізгі қорлардың құны; Сшығ -  жыл
бойына шығарылған негізгі қорлардың құны.

Негізгі қорлардың аса маңызды сипаттамасы ретінде, олардың
қозғалысының көрсеткіштері саналады: енгізу коэффициенті (Кенг) мен шығару
коэффициенті (Кшығ), олар мына формулалар бойынша есептеледі:

..сж

енг
енг С

СК = ;

..бж

шығ
шығ С

СК = ;

мұндағы Сенг – қайта енгізілген негізгі қорлардың құны; Сшығ – шығарылған
(жойылған) негізгі қорлардың құны; Сж.с – негізгі қорлардың тексерілетін жыл
соңындағы құны; Сж.б. - негізгі қорлардың тексерілетін жыл басындағы құны.

Негізгі қорлардың енгізілу жəне шығарылу көрсеткіштері пайызбен
берілуі мүмкін. Енгізілу мен шығарылудың жоғары көрсеткіштері (10%-дан
жоғары) негізгі қорлардың тез жаңаруын, өндірістің қазіргі ғылым мен техника
деңгейіне сəйкес болу мүмкіндігін жəне керісінше сипаттайды. Кенг-нің Кшығ -
нен жоғары болуы, негізгі қорлардың кеңейтілген ұдайы өндірілуін көрсетеді.
Егер  Кшығ  Кенг-нен жоғары болса, ұйымның негізгі қорларының құны
қысқарады.

Кенг жоғары болған сайын, кəсіпорынның жаңа, неғұрлым технологиялық
жетілдірілген жабдықтарды, құралдарды, өлшеу техникасын, соңғы, жана
компьютерлер сатып алу мүмкіндігі көбірек болады. Кенг көлемдері НӨҚ
қызметінің мерзімдерімен тығыз байланысты; аталған мерзімдер төмен болған
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сайын, Кенг де, Кшығ де жоғары болуы тиіс. Жаңа НӨҚ енгізген кезде жəне Кшығ
төмен болған жағдайда, кəсіпорын өзінің жұмыс жасау мерзімдерін өтеп
шыққан еңбек құралдарын жинақтайды десе де болады.

Геологиялық барлаудағы жана НОҚ енгізудің орташа коэффициенттері 8-
10% болуы тиіс, ал геофизикалық жəне мұнайгазбарлау ұйымдары үшін – 12-
18%. Қазіргі кезде сала бойынша жаңа жабдықтарды енгізу коэффициенттері
жалпы 1,5-2%-ды құрайды. Оның ішінде түсіруге – 1,4, мұнай мен газға
бұрғылауда – 1,5%. Кшығ сəйкесінше 30,8, 14,2 жəне 13,6% құрайды.
Шығарылудың мұншалық жоғары көрсеткіштері қатты пайдалы қазбаларды
геологиялық барлау жұмыстары мен 19941999 жж. аралығындағы аймақтық
жұмыстардың қысқаруымен байланысты.

7.3 НӨҚ тозуы мен амортизациясы

Өндіріс барысында НӨҚ ескіріп тозады. НӨҚ-ның физикалық жəне
моральдық тозулары ажыратылады. Физикалық тозу еңбек құралдарының
маңызды табиғи-заттай қасиеттерінің жойылуы болып табылады. Оларға
беріктілік, жылдамдылық, дəлділік, қауіпсіздік, т.б. жатқызуға болады.

Физикалық тозудың жылдамдылығы бірқатар жағдайларға байланысты:
1) негізгі қорлар жұмысының уақыты мен қарқындылығына;
2) негізгі қорлардың жасалатын конструкциялық материалдары
сапасына;
3) негізгі қорлардың стационарлығына;
4) оларды пайдаланудың табиғи жағдайларына;
5) техникалық қызмет көрсету жағдайларына;
6) өндірісте жұмыс жасайтын жұмысшылардың біліктілік деңгейіне.
НӨҚ тозуына əсер ететін жағымсыз факторлар орын алатын өндірістер

мен салаларда, еңбек құралдарының қызмет жасау мерзімдері ұзақ болмайды.
Мəселен, геологиялық барлау мен өндіруші салаларда негізгі жабдықтардың,
аспаптардың, көлік құралдарының қызмет жасауының нормативтікк мерзімдері
57 жылды құрайды. Бірақ, 23 жыл, тіпті одан да аз уақыт жұмыс жасайтын
негізгі құралдар да болады. Бірқатар НӨҚ үшін, қызмет жасаудың нормативтікк
мерзімі емес, нормативтікк жұмыс көлемі белгіленуі мүмкін. Мұндай көлем
орындалғаннан кейін, НӨҚ жаңа құралдармен ауыстырылуы тиіс. осы
қорлардың неғұрлым көп таралған өкілі  автокөліктер болып саналады.
Олардың қызметінің норматив-көрсеткіші, жүрілген жолының көлемі
қабылданады. Физикалық тозудан басқа, НӨҚ моральдық тозуға да бейім
болады. Моральдық тозудың екі түрі болады:

1) тап сондай қорларды неғұрлым төмен бағаға сатып алу мүмкіндігі;
2) бағасы бірдей, бірақ жаңа, неғұрлым озық НӨҚ-ның пайда болуы.
Негізгі қорлардың тозу құнын, сол құнды дайын өнімге пайдалану

арқылы орнын толтыру  амортизация деп аталады. Амортизация тозудың тек
экономикалық тұрғыдан орнын толтырады, негізгі құралдарды ауыстыру үшін
ақшалай қор қалыптастырады. Осындай жолмен жинақталған қаражаттар,
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қорларды модернизациялауға немесе жаңа негізгі қорларды сатып алуға
бағытталады. Қорлар ауыстыруды талап еткен уақытқа қарай, бұл сома
жинақталып болуы тиіс.

Амортизациялық шығындардың сомасы мына формула бойынша
анықталады:

норм

Тбаст

Т
ЛРМСА -++

=

Сбаст – негізгі қорлардың бастапқы құны, теңге; М – модернизацияға
жұмсалатын шығындар, теңге; Рт – таратуға жұмсалатын шығындар; Л –
таратылу бағасы, теңге; Тнорм – НӨҚ қызметінің нормативтік мерзімі немесе
НӨҚ көмегімен орындалатын жұмыстардың нормативтік көлемі.

Амортизациялық шығындардың сомасы ай сайын есептеліп, өнімнің
(жұмыстың) өзіндік құнына қосылады. Амортизациялық шығындардың есебін
негізгі қорлардың əрбір есептік бірлігі бойынша өткізіп жатпас үшін,
соңғыларын өндірістік мақсаты мен өндіріс технологиясының бірлігімен
сипатталатын топтарға біріктіреді. Мысалы, бұрғылау жабдықтары, метал
кескіш станоктар, өлшеу құралдары, т.б. Мұндай топтар үшін амортизация
нормалары (На) төмендегідей есептеледі:

%100×=
пер

а С
АН .

Геологиялық барлау жабдықтары үшін амортизациялық шығындардың
төмендегі нормалары қолданылады, %:
Геологиялық барлау, геофизикалық жəне іздестіру-құрылымдық
бұрғылауға арналған бұрғылау қондырғылары 20
Бұрғылауға арналған керн су көлігі бар
жинақтар, мотобұрғылар                     33,3
Электрлік барлау, магнитті барлау,
аэрогеофизикалық аппаратура мен құралдар
(каротажды қондырғыларды қоса санағанда), аналитикалық
зерттеулерге арналған аспаптар.  20
Тау-кен-жарғыш жабдықтар  33,11
Энергетикалық жабдықтар жəне тау-кен-барлау
жұмыстарында қолданылатын аспаптар
аймақтық жəне іздестіру зерттеулеріне арналған
сейсмобарлау аппаратурасы 22,2
ССК жəне КССК жинақтары 50
Турбобұрғылар 40
Мұнай мен газды терең бұрғылау қондырғылары 14,3
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Егер амортизациялық шығындардың жылдар бойынша (жұмыс көлеміне)
сомасы бірдей болып жəне келтірілген формула бойынша есептелсе, онда тек
негізгі қорлардың физикалық тозуы есептелген болады.

Нарықтық қатынастарға көшу жəне капиталдық салымдардың
орталықтандырылған жоспарлануынан бас тарту, негізгі қорлардың моральдық
тозуын есепке алуды талап етеді. Моральдық тозу   негізгі қорлардың
құнында соңғылардың ғылыми-техникалық ілгерілеудің қазіргі деңгейіне
сəйкес болуын есепке алуды қолдайды. Өз қорларын осылайша бағалауға
мұндай көзқарас таныту, кəсіпорынды амортизацияны пайдаланған жылдар
бойынша есептеуді біркелкі жүргізбеуге мəжбүр етеді: пайдаланудың алғашқы
жылдарында – неғұрлым жоғары, ал кейінгі жылдары – неғұрлым төмен
мөлшерлемелер бойынша. Геологиялық барлау жабдықтарына бөлінетін
амортизациялық шығындардың нормалары баланстық құны бойынша (9- кесте).

9-кесте
Геологиялық барлау жабдықтарына бөлінетін амортизациялық

шығындардың нормалары, баланстық құны, %

       Оның ішіндеЖабдық Амортизация 
лық шығындар
дың жалпы
нормасы

толық
қалпына
келтіруге

бөлшектеп
қалпына
келтіруге
(ірг. жөндеу)

Барлау бұрғылауына арналған жабдық жəне
карьерлерде бұрғылау жабдықтары 27* 20 7
Геофизикалық жабдықтар мен құралдар
(каротаждық қондырғыларды қоса
санағанда)

26 20 6

Тау-кен-барлау жəне геологиялық барлау
жұмыстары барысында қолданылатын
жабдықтар (энергетикалық жабдықтарды
қоса санағанда) мен құралдар

30* 20 10

БТС типті бұрғылау машиналары 23,9 12 11,9

Аэрофотограмметриялық жəне топографо-
геодезиялық құралдар мен жабдықтар 17,4 16,7 0,7

Зертханалық жабдықтар мен құралдар 20 20

Қазіргі кезде кəсіпорындар экономикалық жұмыс тəжірибесінде
амортизацияны есептеудің қай əдісін қолданатындығын өздері шешеді. Бір
жағынан, кəсіпорын үшін жеделдетілген амортизация тиімді болады. Себебі,
есептелген сомалар кəсіпорынға қайтып келеді жəне уақытша бос болып
саналады. Бұл инфляция жағдайында кəсіпорынға өндірісті қымбат
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несиелерсіз-ақ жалғастыруға септігін тигізе алады. Ал екінші жағынан,
амортизация тұрғысынан шығындардың ұлғаюы, əсіресе көп қорды қажет
ететін өндірістерде, шығындарды күрт өсіріп жіберіп, өзін-өзі ақтамайтын
жұмысқа əкелуі мүмкін.

7.4. НӨҚ пайдалану көрсеткіштері

Негізгі қорлардың құны  жарғылық капиталдың негізін, кəсіпорын
меншігінің көлемін құрайды. Жұмыстың нəтижелі болуы үшін, негізгі қорлар
жағдайының заттай жəне баға түріндегі нысандары өндіріс көлемдерінің өсуіне,
шығарылатын өнімнің сапасы мен ассортиментінің жақсаруына, өндіріс
шығындарының төмендеуіне септігін тигізуі əрқашан тиімді. Сонымен қатар,
негізгі қорлар өндірістің неғұрлым консервативті, өзгеруі қиынға түсетін
факторлары болып саналады. Жұмысшыларды жұмысқа қабылдауға, босатуға,
объектілер бойынша бөлуге болады; ғимараттар мен жабдықтарды ұлғайту
немесе азайту ойлағандай оңайға түспейді. Бұл үшін уақыт та, қаражат та
қажет. Нарық жағдайында, сұраныс пен ұсыныстың ауытқуы барысында, негізгі
қорларды дұрыс пайдалану кəсіпорын, экономикасы үшін анағұрлым маңызды
фактор болып табылады. НӨҚ пайдаланудың экономикалық тиімділігін талдау
үшін, пайдаланылу деңгейін сипаттайтын көрсеткіштердің екі тобын
ажыратады. Бірінші топ – жалпылауыш көрсеткіштер, олар көбіне бағалық
болып келеді.

Қор қайтарымдылығы – негізгі қорлардың рубльге шаққандағы
сметалық бағамен берілген дайын өнім көлемі:

..жорт

c
қ НӨҚ

QҚ = ;

мұндағы Qc — сметалық бағамен берілген дайын өнім, жұмыс, қызмет көлемі,
рубль; НӨҚорт.ж. — негізгі өндіріс қорларының орташа жылдық бағасы, теңге.

Қор сыйымдылығы — жұмыс бірлігін орындау үшін пайдаланылатын
негізгі қорлардың көлемі:

c

жорт
с Q

НӨҚ
Қ ..= .

Қормен жабдықталу — қолданыстағы өндірістік қорлардың орташа
жылдық бағасының негізгі өндірістегі жұмысшылардың орташа тізімдік санына
(Сорт.т)қатынасы ретінде есептеледі:

..

..

торт

жорт
ж С

НӨҚ
Қ = .

Экономикалық жұмыс тəжірибесі барысында барлық жалпылауыш
көрсеткіштер, алдыңғы жұмыс кезеңімен салыстырылады. Себебі,
көрсеткіштердің нормативтік мəндері болмайды. Қор қайтарымдылығы ұлғаюы
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тиіс, ал қор сыйымдылығы – төмендеуі керек. Қормен жабдықталу көрсеткіші
еңбек өндірісділігінің көрсеткіші арасындағы өзара қатынасында қарастырылады.
Өндірісті жетілдіруге жəне НӨҚ ұлғайтуға салынған қомақты қаржылар тек еңбек
өндірісділігінің өсуі, нақты іс-шара есебінен қормен жабдықталудың өсуінен
артық болған кезде ғана тиімді деп есептеледі.

10-кестеде кейбір геологиялық ұйымдарда НӨҚ пайдаланудың
көрсеткіштері келтіріледі.

10-кесте

Геологиялық ұйымдарда НӨҚ пайдаланудың көрсеткіштері

Геологиялық ұйымдар Ққ Қс

Жалпы геологиялық барлау бойынша $$$1 0,75

Оның ішінде: геологиялық түсіру 2,0 0,5

Мұнайгазбарлау 0,85 1,1-1,3

Геофизикалық 1,0 0,9-1,1

Белсенді бөлікті, əсіресе жабдық, құрал, көліктерді пайдалану дəрежесін
сипаттау үшін арнайы көрсеткіштер қарастырылған:

 жабдық паркінің жұмысқа дайын болу дəрежесінің көрсеткіші (К):
дұрыс жабдықтардың орташа жылдық саны/баланста бар деп есептелетін
жабдықтардың орташа жылдық саны;

 жабдық паркін пайдалану коэффициенті (Кип): жұмыс жасап
жатқан жабдықтардың орташа жылдық саны/ баланста бар деп
есептелетін жабдықтардың орташа жылдық саны;

 жабдықтарды экстенсивті пайдалану коэффициенті (Кэ): жабдық
жұмысының нақты мерзімі/ жұмыс жасап жатқан жабдық жұмысының
күнтізбелік мерзімі; Кэ күнтізбелік Тк, жоспарлы Тж жəне тəртіптік Тт мезгілге
қатысты есептеле алады;

 жабдықтарды интенсивті пайдалану коэффициенті (Кэ):
жабдықтардың нақты өндірісділігі/ жабдықтардың техникалық өндірісділігі
(Өт).

Жабдықтарды пайдалану көрсеткіштерінің басты экономикалық міндеті 
олардың кəсіпорынның өндірістік мүмкіндіктерін анықтау үшін негіз болуында.
Жабдықтар да, адам сияқты, үзіліссіз жұмыс жасай алмайды. Жабдықтардың
жиі орын ауыстыруы, олардың жаңа учаскелерде монтаждалуы, климат
жағдайлары мен геологиялық зерттеулердің ұйымдастырушылық ерекшеліктері
кесірінен жұмыстың тұрып қалуы тəн, геологиялық ұйымдарда жоғарыда
келтірілген көрсеткіштерді пайдалану аса өзекті.

Негізгі қорлардың белсенді бөлігін пайдалану деңгейі, кəсіпорынның
өндірістік қуаттылығына ең тікелей əсерін тигізеді. Кəсіпорынның геологиялық
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тапсырмамен қарастырылған жұмысты орындау мүмкіндігі, техникалық
құралдардың болуы жəне оларды тиімді пайдалану мүмкіндігімен тығыз
байланысты.

Жөндеу. НӨҚ жұмыс күйінде сақтау үшін, жөндеу жұмыстары қажет.
Жұмыс мерзімдері мен жөндеу жұмыстарының құрамы жəне оларды өткізу
мерзімдері бойынша нұсқаулар, техниканы құрастырып жасаушылармен
əзірленеді. Əрбір сала қолданылатын техниканың ерекшеліктерін негізге ала
отырып, жабдықтарды жоспарлы алдын ала жөндеу туралы ереже шығарады.
Бұл құжат кəсіпорындардың жөндеу жұмыстарының бағасын, жабдықтардың
жөндеуде болу мерзімдерін жоспарлау үшін пайдаланатын ірілендірілген
көрсеткіштерден тұрады.

Жөндеудің түрлері:
1) əрбір кезектен кейін өткізілетін техникалық күтім;
2) шағын жөндеу. Ол кейбір бөлшектерді ауыстыру, тазалау, майлау,

реттеу, сырлауды қамтиды;
3) орташа жөндеу. Ол біршама көбірек бөлшектерді ауыстыру, тораптар

мен агрегаттарды жинау мен бөлшектеуден тұрады;
4) іргелі жөндеу. Қомақты уақыт пен қаражат шығындарын талап етеді.

Тораптар мен агрегаттарды ауыстырудан, жабдықтардың жұмыс бөліктерін
жөндеу, реттеу, бөлшектеу жəне қайта жинаудан тұрады.

Жөндеу жұмыстарын өткізумен байланысты барлық шығындар,
өндірістің ағымдағы шығындары есебінен жүзеге асырылады. Ол геологиялық
барлау жұмыстары мен қызметтерінің өзіндік құнына кіргізіледі.
Бақылау сұрақтары.

1. Негізгі қорлар қалай жіктеледі?
2. Негізгі қорлар құнының түрлерін атаңыз.
3. Негізгі қорлар тозуының қандай түрлерін білесіз?
4. Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің негізгі көрсеткіштерін

атаңыз.
5. Кəсіпорынның негізгі қорларының пайдаланылуын жақсарту жолдары?

6.5 Материалдық емес активтер жəне олардың геологиялық кəсіпорындар
үшін маңызы

Өндірістік үдерісті жүзеге асыру үшін кəсіпорын НӨҚ-дан басқа,
материалдық нысаны жоқ өндіріс құралдарына капитал салуы тиіс. Бұл 
материалдық емес активтер (МеА). Материалдық емес активтердің болуы
кəсіпорынның неғұрлым табысты жұмысына, заманауи өнімдердің
шығарылуына септігін тигізіп қана қоймайды. Ол көбіне кəсіпорындарда
материалдық емес активтер болмаған жағдайда, өндірістің тіпті болмауы да
мүмкін. Материалдық емес активтерге: ғылыми еңбектерге, əдебиет пен өнер
шығармаларына, аралас құқық нысаналарына, ЭЕМ-ге арналған
бағдарламаларға, мəліметтер базасына, т.б. қатысты жасалған авторлық, т.б.
келісімдерден; жаңалық патенттерінен; пайдалы үлгілер мен тауарлық белгілер
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(қызмет көрсету белгілері) куəліктерінен немесе оларды пайдалануға
лицензиялық келісімдерден; ноу-хау құқықтарынан , т.б. пайда болатын
құқықтар жатады. Сонымен қатар, МеА қатарына жер телімдерін, табиғи
қорларды пайдалану құқықтары мен ұйымдастырушылық шығындары да
жатады.

МеА  амортизацияланатын жəне амортизацияланбайтын болып екіге
бөлінеді. Соңғыларына  кəсіпорындарды құруға қатысты ұйымдастырушылық
шығындар жатады. Материалдық емес активтердің қалған бөлігі, негізгі
қаражаттар сияқты амортизацияланады. Бірақ МеА амортизациялану тəртібінің
өз ерекшеліктері болады: кəсіпорын нысананың (МеА) табыс əкелетін мерзімін
немесе жолдама құжаттарда белгіленген қызмет мерзімін негізге ала отырып,
амортизация мерзімдерін өз бетімен белгілейді; егер МеА бойынша пайдалану
мерзімін анықтау мүмкін болмаса, ол 10 жылдан аспауы тиіс (бірақ кəсіпорын
қызметі мерзімінен аспайтын болуы керек).

НҚ құрылымы. НҚ өндірістік құрылымы НҚ əрбір тобының кəсіпорын
бойынша жалпы құн құрамындағы үлесімен сипатталады. Өндіріс саласының
техникалық деңгейі, т.б., НҚ-дағы күрделі қаржы салымдарды пайдаланудың
тиімділігі, НҚ өндірістік құрылымын жəне сол құрылымның даму қарқынын
сипаттайды. Белсенді механикаландырылған, автоматтандырылған,
инновациялық жабдықтар көп болған сайын, НҚ құрылымы да жақсарады.
Геологиялық барлау ұйымдарындағы НҚ құрылымының тапсырмаға
байланысты өзіндік сипаты болады: орындалуы қажет іздестіру, барлау немесе
геофизикалық жұмыстар.

Геологиялық барлау жабдықтарының паркін пайдалану коэффициенті Кп,
жабдықтардың жалпы күнтізбелік мерзімнің қандай бөлігінде жұмыс
жасайтындығын көрсетеді. Бұл коэффициент жабдыққа деген мұқтаждықты
есептеу барысында қолданылады. Жабдықтың əрекет ету (жұмыс жасау немесе
бос жүріс) уақыты  машина мерзімі деп аталады. Машина мерзімінің,
машинаның жұмыс жасау уақытына қатынасы  жабдықты машина мерзімі
бойынша пайдалану коэффициенті Км болып табылады (11-кесте).

11-кесте
Жабдықты пайдалану коэффициенті

Пайдалану коэффициенті
Жабдықтар
паркін, Кп

Жабдықты машина
мерзімі бойынша, Км

Бұрғылау станоктары мен қондырғылар 0,52-0,80 0,55-0,78

Бұрғылау жабдықтары 0,50-0,85 0,46-0,75

Сораптар 0,61-0,76 0,45-0,60

Іштен жану қозғалтқыштары 0,60-0,78 0,42-0,86
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Тау ішімен өту жабдықтары 0,60-0,93 0,48-0,70

Электржабдықтар 0,71-0,75 0,86-0,90

Есептеулер көрсетіп отырғандай, бұрғылау станоктары мен жабдықтары
60-78-%, тау ішімен өту жабдықтары 48-70-%-ға қолданылады.

Мұнайгаз өндірудегі өндірістік үдерістердің ерекшелігі, табиғи
факторларға байланысты жəне ол осы көрсеткіштің анықталуын қиындатады.
Мəселен, бұрғылау қондырғыларында белгіленген номиналды қуаттылық
болмайды. Олар жүк көтерулері бойынша жіктеледі. Дегенмен, бұл да олардың
негізгі өндірістік міндеттерін толық көрсетпейді. Бұрғылау қондырғыларының
өндірісділігі көптеген табиғи факторлармен анықталады (бұрғылау тереңдігі,
тау кендерінің қаттылығы мен бұрғылануы, т.б.). Сол себепті, бұл жерде
бұрғылау қондырғыларын пайдалану қарқындылығының дəрежесін тау ішімен
өтетін жердің нақты көлемінің осыған ұқсас ұңғымадағы барынша ықтимал
жердің көлеміне қатынасы арқылы бағалауға болады: бұрғылаудың орташа
техникалық жылдамдығы:

Кэ.б.=vk/vт

мұндағы vk – бұрғылаудың коммерциялық жылдамдығы;
vт – бұрғылаудың техникалық жылдамдығы.
Дегенмен, бұл бұрғылау қондырғыларының экстенсивті пайдаланылуын

сипаттайды; пайдаланудың қарқындылығы, нақты жылдық өндірісділіктің ең
озық бұрғылау бригадасындағы ұқсас көрсеткіштерге қатынасы арқылы
бағаланады:

Ки.б.= vk/vпер ;

мұндағы vk – бұрғылаудың орташа коммерциялық жылдамдығы, м/ст.-ай;
vпер – озық бригаданың коммерциялық жылдамдығы, м/ст.-ай.
Ұңғымаларды пайдалану қарқындылығы; олардың дебиттерін

сипаттайды. Кенорнының таусылуына қарай, қабат қысымы бірте-бірте
төмендеген сайын, ұңғыманың дебиттері де азаяды.
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8. ҰЙЫМДАРДЫҢ АЙНАЛЫМДЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ

8.1 Айналымдық құралдардың экономикалық мəні, құрамы, құрылымы

Өнеркəсіптік кəсіпорынның айналымдық құралдары – ақшалай түрдегі
айналымдағы өндірістік қорлар мен айналыс қорларының жиынтығы.

Өндірістік айналымдық қорларға  шикізат, материал, отын қорларынан
басқа, аспап, құрал-сайман, т.б. заттаржатады. Оған қоса, аяқталмаған өндірісті,
қорларды, дайын өнімдерді, есептеулер қаражаты мен ақшалай қаражаттарды
жатқызады.

Айналымдық құралдардың заттай көрінісі ретінде өндірістік үдеріске
қатысатын жəне айналымдық өндірістік қорлар деп аталатын еңбек құралдары
(шикізат, материалдар, отын, т.б.) саналады.

Айналымдық өндірістік қорлар толығымен өндірістік айналым
барысында қолданылып, өзінің түрін өзгертеді немесе мүлдем жойылады да, өз
құнын түгелдей өндірілетін өнімге ауыстырады.

Əрбір өндірістік айналымнан кейін орнын толтыруды талап ететін еңбек
құралдары, АҚ-дың заттай мəні болып табылады (13-сурет).

13-сурет. Айналымдағы құралдардың құрамы мен құрылымы

Қаржы менеджментінде қаржы көздерінің түрлі жіктемелері қалыптасқан.
14-суретте қаржы көздерінің жалпы топтамасы көрсетіледі.

Кəсіпорынның айналымдық құралдары

Айналымдық өндірістік қорлар Айналыс қорлары

Өндірістік
қорлар

Аяқталмаған
өндіріс

Болашақ
кезеңдердің
шығындары

Дайын өнім Тиелген
тауарлар

Шикізат,
негізгі

материалдар

Қосымша
материалдар

Отын Ақшалай
қаражаттар

Дебиторлық
қарыз

Басқа есептеулердегі
қаражаттар

Мөлшерленбейтін
айналымдық құралдарМөлшерленетін айналымдық

құралдар

Құндылығы төмен тез тозатын
заттар

Қосалқы жөндеу
бөлшектері

Ыдыс
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14-сурет. Кəсіпорынның қаражат көздерінің құрылымы

Келтірілген сұлбаның негізгі элементі жеке капитал болып табылады,
оның құрылымы 15-суретте көрсетілген.

15-сурет. Кəсіпорынның жеке капиталының құрылымы

Жеке қаражаткөздері:
· жарғылық капитал (акцияларды сатудан түскен қаражаттар жəне

қатысушылардың пайлық жарналары);
· кəсіпорын жинақтаған қорлар;

Кəсіпорынның қаржы көздері

Қысқа мерзімді мақсаттағы қаражат
көздері

Авансталған капитал
(ұзақ мерзімді)

Несиелік капитал Жеке капитал

Кəсіпорынның жеке капиталы

Меншік иесі ұсынатын
капитал

Заңды жəне заңсыз
тұлғалардың басқа

жарналары

Кəсіпорынның жинақтаған
қорлары

Жарғылық
капитал

Акционерлік
қоғам

акцияларына
сыйақы

Резервтік
капиталы

Қосымша
капитал

Жинақталған
табыс

Таратылмаған
табыс

Жинақтау
қорлары

Жарналар мен
қайырымдылық

тартулар

Мақсатты
жинақтаулар
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· заңды жəне заңсыз тұлғалардың басқа да жарналары (мақсатты
қаржыландыру, қайырымдылық тартулар, қайырымдылық
жарналар, т.б.).

Сырттан алынатын (несиелік) қаражаттардың негізгі көздері: банк
ссудалары; несиелік қаражаттар, облигациялар, т.б. құнды қағаздарды сатудан
түскен қаражаттар, несиелік қарыз.

Айналымдық қаражаттардың қалыптасу көздері баланс пассивінде
көрсетіледі. Айналымдық өндірістік қорлар екі бөліктен тұрады: өндірістік
үдеріске қосылуын тосып тұрған еңбек заттары (өндірістік қорлар) мен
өндірістік үдеріске қосылған еңбек заттары (аяқталмаған өнім). Айналымдық
қаражаттардың немесе өндірістік қорлардың жиынтық тобы: материалдар,
отын, қосалқы бөлшектер.

1) Қосымша материалдар дайын өнімнің материалдық негізін құрамайды.
Олар өндірістік үдеріске жұмысты қамтамасыз ету үшін (бұрғылау бытырасы,
жарылғыш заттар) жəне еңбек етуге қолайлы жағдай қалыптастыру үшін (отын,
қуат, т.б.) қатысады; 2) Құндылығы төмен жəне тез тозатын заттар, арнайы
жұмыс киімі, аяқ киім, т.б.; 3) аралас жабдық; 4) өнеркəсіптік жəне өндірістік
тауарлар.

ГБЖ ерекшелігі  геологиялық ұйымдардың айналыс қорларында да
көрініс табады, олар мыналердан тұрады: 1) орындалған, бірақ ақысы
төленбеген ГБЖ жұмыстары; 2) шалғай аудандарда ГБЖ-на бөлінген есепті
қаражаттар; 3) авансылық қарыз (берілген аванс бойынша мердігерлердің);
4) өнеркəсіптік өндірістің дайын өнімі (жөндеу-механикалық
шеберханалардың, т.б.); 5) төлеу мерзімі келмеген геологиялық
тапсырмалардың орындалған бөліктері; 6) касса, банк, т.б. ақшалай қаражаттар;
7) дебиторлық қарыз.

Айналымдық қаражаттарды талдауға арналған мəлімет көздері:
өнеркəсіптік кəсіпорындардың бухгалтерлік баланстары жəне олардың
қосымшалары.

Жоғарыда көрсетілгендей, айналымдық қаражаттар айналымдық
қорлардан (АҚор) жəне айналыс құралдарынан (АҚұр) турады. АҚор-на
өндірістік үдерісті қамтамасыз ететін шикізат, материалдар, отын, жартылай
өнім, т.б. материалдық құндылықтар жатады. Айналымдық қорлар өндірістік
үдерісте басты функциялардың бірін орындайды, олар өнімнің шығарылуы мен
сатылуын, табыс əкелуін қамтамасыз етеді. АҚор, болашақ өнімнің негізі
болып табылады.

АҚор  өндірістік қорлар, яғни, өндірістік үдеріске əлі қосылмаған
материалдық қорлар түрінде болуы мүмкін. Олар əлі өз нысандарын
өзгертпеген түрде бола тұра, əлі жолда немесе қоймада не болмаса
жабдықтаушының қолында болады.

Өндірістік қорлар мына топтардан тұрады: материалдар, шикізат,
жартылай өнім, қосымша материалдар, отын, қосалқы бөлшектер, кезектік
жабдық. Жаңа өнім шығару үшін, барлық айналымдық қорлардың негізі ретінде
шикізат пен жартылай өнім, яғни, өндіріс барысында жаңа өнімге айналатын
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материалдық құндылықтар болады. Дəл осы үдеріс кəсіпорын қызметінің мəні
болып табылады. Геологиялық барлау саласындағы айналымдық қорлардың
маңызды ерекшелігі олардың аса маңызды бөліктерінің болмауында.
Геологиялық барлау жұмыстарын өндіру үшін шикізат пен жартылай өнімдер
қажет емес. Себебі, геологиялық ұйымдар қызметінің нəтижесі, жер
қойнауының құрылысы туралы ақпарат алу.

Өндірістік қорларда қосалқы бөлшектер, кезектік жабдық, ал геологиялық
ұйымдарда оған қоса бұрғылау мен қаптама құбырлар сияқты құраушылардың
болуы. Ал негізгі қорлардың жұмыс жасау мерзімі 1 жылдан аспайтын немесе
құны 100 ең төмен еңбекақы көлемінен артық болмайтын бөлігі. айналымдық
қорлар құрамында есеп жүргізу мен амортизацияны есептеу жеңілдігі мен
түсіндіріледі.

Сонымен қатар, АҚор, технологиялық цикл бойынша өз нысандарын
өзгерткен, бірақ жаңа өнім əлі алынбаған кезде де өндірістік үдерісте болуы
мүмкін. Бүкіл технологиялық циклдің басынан бастап, дайын өнім алғанға
дейін қалыпты өткізілуін қамтамасыз ететін материалдық немесе қаржы
қорларына деген қажеттілік  аяқталмаған өндіріс деп аталады.
Технологиялық циклдің ұзақтығына байланысты, мұндай қаражаттар көп не
азырақ көлемде қажет болуы мүмкін.

Геологиялық барлау жұмыстары үшін, «аяқталмаған өндіріс» ұғымы 
оның басқа салалардағы экономикалық мазмұнынан біршама өзгешеленеді.
Геологиялық тапсырмаға қатысты жұмыстарды орындау мерзімі бірнеше
жылдан тұруы мүмкін. Бұл жағдайда жұмыс ақысын ақырғы нəтиже бойынша
төлеу «аяқталмаған өндіріс» сатысындағы жұмыстарды қамтамасыз ету үшін,
орындаушыдан қомақты қаржыларды талап ететін болады. Қаржы қорларының
қозғалысын жеделдету үшін, геологиялық тапсырма бойынша орындалатын
жұмыстардың ақысы. жобамен қарастырылған жұмыс түрлерінің орындалуына
қарай төленеді.  Төлем «Орындалған жұмыс туралы актілер» негізінде айына
бір рет жасалады. Бірақ, еңбекақысы тіпті аралық төленген жағдайда да,
«аяқталмаған өндіріс» мерзімі 30-35 күнді құрайды.  Бұл, геологиялық
ұйымның осы уақыт аралығында үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз етуге
мүмкіндік беретін ақшалай қаражаттары болуы қажет екендігін білдіреді.
Мысалы: бірқатар салаларда бұл мерзім 12 күнді құрайды, ал электр
энергетикасында аяқталмаған өндіріс мүлдем болмайды.

Құрылыс, өндіруші өнеркəсіп сияқты салаларда тек болашақ өндірісті
ғана қамтамасыз ететін жұмыстар үшін, қомақты материалдық жəне қаржылық
қаражаттарға деген қажеттілік пайда болады. Мысалы, сыртқа шығару
жұмыстары, экологиялық шаралар, т.б. Бұл жұмыс түрлеріне арналған қорларға
қатысты қажеттілік болашақ кезеңдердің шығындары деп аталады.

Кəсіпорынның үздіксіз жұмыс жасауын, шикізат, материал, машина жəне
болашақ өндіріске қажет жабдықтардың уақытылы алынуын қамтамасыз ету
үшін, кəсіпорынның АҚор-дан басқа, бос ақшалай қаражаттардың белгілі бір
көлемі болуы тиіс. Қаражаттар мамандарды жалдау мен даярлау үшін қажет.
Кəсіпорынның бос қаржылық қаражаттарының сомасы, айналыс құралдары
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болып табылады. Бос ақшалай қаражаттар кассада, есептік, т.б. шоттарда,
дебиторлық қарыздарда, құнды қағаздарда, т.б. жатуы мүмкін.

Айналымдық қаражаттар  өндіріс факторларының неғұрлым қозғалмалы
бөлігі. Айналымдық қорлар, олардың жеке топтары жəне айналыс құралдары
арасындағы өзара қатынас  АҚұр құрамы деп, ал жеке топтардың АҚұр жалпы
құнының пайызы түрінде көрсетілетін бағасы – құрылым деп аталады. Əр түрлі
өндіріс бойынша айналымдық қаражаттардың құрылымы қатты ерекшеленеді.
АҚұр өндіріс технологиясын, жабдықталу жағдайын жəне шығарылатын өнім,
жұмыс, қызмет үшін қажет шикізатқа қалыптасқан бағаларды білдіреді.

12-кестеде өнеркəсіп пен геологиялық барлаудағы айналымдық
қаражаттардың құрылымы туралы салыстырмалы мəліметтер келтірілген.
Геологиялық барлау ұйымдарының ерекшелігі ретінде, аяқталмаған өндірістің
жоғары үлесін, сондай-ақ өндірістік қорлардың мүлдем басқа құрамын атауға
болады.

12-кесте

Айналымдық қаражаттардың құрылымы, нəтижесі, %

Айналымдық қаражаттардың құрамы Жалпы өнеркəсіп Геологиялық барлау

I. Өндірістік қорлар 55-65 42-43

Оның ішінде:

Шикізат, материалдар 38-42

Отын 1,5-2,0 10-12

электр қуаты 1,8-2,2 3-4

Қосалқы бөлшектер, кезектік
жабдық

12,5-17,7 15-16

басқа заттар 1,0-1,5 14-15

оның ішінде, бұрғылау құбырлары - 10-13

II. Аяқталмаған өндіріс 15-20 52-55

III. Болашақ кезеңдердің шығындары 3-5

IV. Айналыс құралдары 4-5 4-5
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8.2 Айналымдық құралдарды мөлшерлеу

Ұдайы өндіріс үдірісінде айналымдық қаражаттарды орналастыру,
оларды айналымдық өндірістік қорлар мен айналыс қорларына белгілейді.
Айналымдық өндірістік қорлар өндіріс үдірісінде, ал айналыс қорлары –
айналыс үдірісінде, яғни дайын өнімді сату жəне тауарлық-материалдық
құндылықтарды сатып алу барысында қолданылады. Ең көп үлес бағаны
қалыптастыруға қатысатын айналымдық өндірістік қорлар. Айналыс
қорларының көлемі ширақ, əрі қарқынды айналыс үдірісін қамтамасыз ету үшін
жеткілікті болуы тиіс.

Өндіріс пен айналысты ұйымдастыру жəне реттеу қағидаларын негізге
ала отырып, айналымдық қаражаттарды  мөлшерленетін жəне
мөлшерленбейтін деп екіге бөлуге болады. Мөлшерленетін айналымдық
қаражаттар – бұл экономикалық тұрғыдан негізделген мөлшерлемелер
бойынша есептелген жеке меншік айналымдық қаражаттар. Мөлшерленбейтін
айналымдық қаражаттар, айналыс қорларының элементі болып табылады
(тиелген тауарлар, ақшалай қаражаттар, дебиторлар, т.б.). Бұл топтағы
қаражаттарды басқару олардың негізсіз ұлғаюының алдын алады. Сонымен
қаиар қаражаттардың айналымға түсуін жылдамдатуға септігін тигізеді.

Айналымдық қаражаттарды мөлшерлеу əдістері: есептеу-аналитикалық,
тəжірибелік жəне статистикалық болып бөлінеді..

Есептеу-аналитикалық əдіс  жұмыстың ұтымды технологиялық
тəсілдері мен əдістерін зерттеуге негізделеді. Шығындардың мөлшерлі көлемін
есептеу дəлдігі, мөлшердің өзі бөлінетін мөлшерленетін элементтердің санына
байланысты: элементтер саны көбірек болған сайын, ол дəлірек болады.

Мөлшерлеудің тəжірибелік əдісі, тəжірибе мен эксперимент өткізуді
болжайды. Мөлшерлеудің статистикалық əдісі, базистік кезеңдегі материалдық
қор шығындарының көлемі туралы статистикалық мəліметтерге негізделеді.

Айналымдық қаражаттарды мөлшерлеу олардың жеке элементтері
бойынша айналымдық қаражаттардың мөлшері мен мөлшерлемелерін
белгілеуде қамтылады.

Айналымдық қаражаттардың мөлшері, өз күшімен орындалған
геологиялық барлау жұмыстарының жылдық көлеміне қатысты пайызбен
есептеледі. Жеке меншік айналымдық қаражаттардың мөлшерлемесі ақшалай
түрде белгіленіп, ГБЖ жылдық көлемін айналымдық қаражаттардың сəйкес
мөлшеріне көбейту арқылы анықталады.

Өндірістік қорларды мөлшерлеу. АҚұр-ға деген қажеттілік
айтарлықтай дəрежеде өндірістің материалсыйымдылығымен анықталады.
Материал сыйымдылық  материалдық қорлардың өнім, жұмыс, қызмет
бірліктерін шығаруға жұмсалған шығын болып табылады. Материал
сыйымдылық заттай жəне бағамдық көрсеткіштермен анықталады. Шығару
технологиясымен қарастырылған өнімнің материал сыйымдылығы, шығын
мөлшері немесе мөлшерлемелік материал сыйымдылық деп аталады. Өндірістік
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қорлар мен аяқталмаған өндіріске деген қажеттілік, мөлшерленеді. Сонымен
қатар, айналыс құралдарының құрамында орындалған, бірақ ақысы əлі
төленбеген жұмыстардың көлемі мөлшерленеді.

Кəсіпорындағы заттай жəне баға түріндегі өндірістік қорлардың мөлшері
төмендегідей формула бойынша анықталады:

Қ = Қа+ Қд + Қс,

мұндағы Қа – материалдың ағымдағы қорының орташа көлемі (мөлшері); Қп –
материалдың нақты түрінің дайындық қорының мөлшері (пішу, кептіру,
жинақтау, т.б.); Қс – материалдың сақтандыру (кепілділік) қоры.

Материалдық қорлар мөлшері (жалпы) Джалпы күнмен көрсетіліп,  мына
мөлшерлемелердің жиынтығымен анықталады:

Джалпы = Дж + Дпп + Дт + Дос;

мұндағы Дж – кəсіпорынмен төленген материалдық қорлардың жолда болу
уақыты (көлік қоры), күнмен; Дпп – материалдарды кəсіпорын қоймаларына
түсіріп алу, жеткізу, қабылдау жəне жинап қою уақыты, сондай-ақ
материалдарды өндіріске дайындау мерзімі  (дайындық қоры), күнмен; Дт –
материалдық қорлардың ағымдағы қор құрамында болу мерзімі, күнмен; Дос –
материалдық қорлардың сақтандыру қоры құрамында болу мерзімі, күнмен.

Қаржы қаражаттарын қоймаға жеткізу жəне сақтау мерзімінің ұзақтығы
есебінен арттыру факторы, геологиялық барлау ұйымдарында негіз қалаушы
факторына айналған. Геологиялық барлау жұмыстарын қатынауға қиын,
шалғай аудандарда өткізу, сақтау мерзімін бірнеше есе арттырып қана қоймай,
материалдық қорлардың құнын да күрт өсіреді. Бұл айналымдық
қаражаттардың негізгі құраушысы (шикізат пен жартылай өнім) болмаған
кезде, өндірістік қорларға деген қажеттіліктің өнеркəсіп салаларына жақын
болуына алып келеді.

Аяқталмаған өндіріске деген қажеттілік мына формула бойынша
анықталады:

АӨ = Сд Тцикл ;

мұндағы Сд – кəсіпорындағы 1 күнгі жұмыстардың өзіндік құны; Тцикл - өнім
шығару технологиясы бойынша қарастырылған аяқталмаған өндіріс кезеңі.
Геологиялық барлаудағы Тцикл, жоғарыда көрсетіліп кеткендей, бұл жұмыстың
басталуы мен төлем жасалуы арасындағы кезең. Іс жүзінде барлық геологиялық
тапсырмалар кезеңдерге бөлінеді. Əрбір кезең белгілі бір жұмыс кешенінен
тұрады. Осы жұмыстар аяқталғаннан кейін, төлемдер жасалады. Кезең
бойынша жұмыстардың орындалу мерзімі Тцикл-ды құрайтын болады.

«Дайын өнім» бөлімі бойынша қажеттілікті мөлшерлеу геологиялық
барлау жұмыстарының орындалатын кезеңдерінің жалпы бағасы жəне банк
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құжаттарының орындаушы мен тапсырыс беруші арасында өту мерзімі
бойынша анықталады.

Жұмыс құрылымы қалыптасқан, жабдықталуы тұрақты кəсіпорындар
үшін АҚұр мөлшерлеудің іріленген көрсеткіші – АҚұр мөлшерлемесі
қолданылады. АҚұр мөлшерлемесі – орындалатын жұмыс көлеміне қатысты
пайызбен берілетін, АҚұр-ға жұмсалатын қаржыларға деген қажеттілік.

Мысалы, геологиялық ұйымдарда АҚұр мөлшерлемесі соңғы жылдар
аралығында ұлғайып, 23%-ды құраған. Бұл кəсіпорынның қалыпты жұмыс істеп
тұруына қажет 10 500 мың теңге көлемінде жұмыс болған жағдайда, АҚұр
2 415 мың теңгеден төмен болмау қажеттігін білдіреді.

Геологиялық ұйымның айналымдық қаражаттарының негізгі бөлігі,
өндірістік қорлармен беріледі. (40-45%). Өндірістік қорлар ағымдағы, мерзімдік
жəне сақтандыру (кепілдік) болып бөлінеді.

Мерзімдік қорды орташа тəуліктік тұтынуды маусымдағы күндер санына
көбейту арқылы анықтайды.

Ағымдағы қор:
Қағым = Қот tж;

мұндағы қағым – заттай бірлікпен берілген ағымдағы қор; Қот – орташа тəуліктік
қажеттілік; tж – қойылымдар арасындағы жоспарлы интервал.

Геологиялық ұйымдардағы өндірістік қорлар мөлшері жеке элементтер
(материалдар мен отын, қосалқы бөлшектер , т.б.) бойынша есептеледі.

Материалдар мен отын: бұларға қатысты айналымдық қаражаттардың
мөлшері пайызбен анықталады:

%100
365

×
×

=
ДgН м ;

мұндағы g – өз күшімен орындалған ГБЖ жылдық көлемінде жұмсалатын
материалдар мен отын үлесі; Д – айналымдық құралдармен қамтамасыз етілу
мөлшері, күнмен; 365 –жыл ішіндегі күндер саны.

Жеке айналымдық қаражаттардың мөлшерлемесі «материалдар мен
отын» бабы бойынша, теңгемен:

100
' QНН м
м

×
= ;

мұндағы Q – өз күшімен орындалған геологиялық барлау жұмыстарының
жылдық көлемі, теңгемен.

Қосалқы бөлшектер: жеке айналымдық қаражаттарды мөлшерлеу (Нзч)
тура есептеу əдісімен жүзеге асырылады. Баға түріндегі қажеттілікті анықтап
алып, айналымдық қаражаттардың мөлшерін анықтайды:

Q
СНқб

100×
= ;
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мұндағы С – қосалқы бөлшектердің жалпы бағасы, теңгемен.

8.3 Айналымдық қаражаттарды пайдаланудың көрсеткіштері.

Айналымдық қаражаттарды пайдаланудың тиімділігі, экономикалық
көрсеткіштер жүйесімен сипатталады. Олар өндіріс пен айналыс аясында
орналастырудың өзара қатынасы аталған көрсеткіштердің бірі болып табылады.
Айналымдық қаражаттар өндіріс аясына  өндірістік циклғе неғұрлым көбірек
қызмет көрсететін болса (тауарлық-материалдық құндылықтардың
мөлшерлемеден тыс қорлары болмаған жағдайда), солғұрлым олар ұтымдырақ
қолданылатын болады.

Айналымдық қаражаттарды пайдалану деңгейі, ұйымның өндірістік-
шаруашылық қызметінің көрсеткіштеріне тікелей əсерін тигізеді. Айналымдық
қаражаттардың артылуы, олардың жетіспеуі сияқты ұйымның өндірістік жəне
қаржылық көрсеткіштерін нашарлатады. Айналымдық қаражаттар жетіспеген
жағдайда, өндірістік үдерістің қалыпты барысын ұйымдастыруда қаржылық
қиындықтар мен мəселелер туындайды. Жұмыстың тұрып қалуына байланысты
шығындар ұлғаяды, технологиялық үдерісте ауытқулар пайда болады. Бұл
шығарылатын өнімнің немесе орындалатын жұмыстардың сапасының
төмендеуіне, сондай-ақ өндіріс көлемдерінің азаюына алып келуі мүмкін.
Айналымдық қаражаттардың артылуы, өндірістік-шаруашылық қызметтің
техника-экономикалық көрсеткіштерінің нашарлауына алып келеді. Ол табыс
көлемін, тиімділік деңгейін төмендетіп, шығындарды ұлғайтады.

Айналымдық қаражаттарды пайдалану дəрежесі туралы, айналымдық
қаражаттар қайтарымдылығының көрсеткіші бойынша болжауға болады. Ол
сатудан түскен пайданың айналымдық қаражаттардың орташа жылдық
бағасына қатынасы ретінде анықталады:

С
ПН АҚұр = .

Айналымдық қаражаттарды пайдалану қарқындылығының маңызды
көрсеткіші олардың айналу жылдамдығы болып табылады. Айналымдық
қаражаттарды пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер ретінде,
айналымдық қаражаттардың айналу көрсеткіші Ка мен айналымдық
қаражаттарды толтыру көрсеткіші (Кз ) саналады.

Айналымдық қаражаттардың айналу жылдамдығы өзара байланысқан
үш көрсеткіш арқылы есептеледі: бір айналымның күнмен берілетін ұзақтығы;
бір жыл ішіндегі айналымдар саны (жарты жылдық, тоқсан); сатылған өнімнің
бір бірлігіне тиесілі айналымдық қаражаттардың көлемі.

Бір айналымның күнмен берілетін ұзақтығы мынадай формула бойынша
анықталады:

Q
ДС

О
×

= 0 ;
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мұндағы О – бір айналымның ұзақтығы, күнмен;
С0 – берілген кезеңдегі айналымдық қаражаттардың орташа жылдық
сомасы, теңгемен;
Q – ГБЖ көлемі;
Д – есепті кезеңдегі күндер саны.
Мысалы, есепті жылдағы  айналымдық қаражаттардың сомасы С0 = 5000

млн теңге болғанда, Q= 45000 млн теңге ГБЖ. Бір айналымның ұзақтығы 40
күнді құрайды: 40

45000
3655000

=
×  күн.

Айналу коэффициенті, айналымдық қаражаттардың бір жыл (жарты
жылдық, тоқсан) ішінде орындайтын айналымдар санын көрсетіп төмендегі
формула бойынша анықталады:

.9
5000
45000 айн

С
QК

а
а ===

Айналу коэффициенті 1 теңге айналымдық қаражат көмегімен, қандай
ГБЖ көлемі орындалатынын сипаттайды. Демек, айналымдық қаражаттар
жылына 9 айналым жасаған. Бұл көрсеткіш айналымдық қаражаттардың əрбір
теңгесіне орындалған ГБЖ 9 теңгесі келетінін көрсетеді.

Орындалған ГБЖ-ның 1 теңгесіне келетін айналымдық қаражаттардың
көлемі – айналымдық қаражаттарды толтыру коэффициенті – айналу
коэффициентіне кері көрсеткіш:

.11,0
45000
5000

===
Q
СК а

т

Демек, орындалған ГБЖ-ның 1 теңгесіне айналымдық қаражаттардың 0,11
теңгесі келеді. Айналымдық қаражаттарды пайдалану көрсеткіштері 13-кестеде
көрсетілген.

13-кесте
Айналымдық қаражаттарды пайдалану көрсеткіштері

Көрсеткіштер Жалпы өнеркəсіп Геологиялық барлау
жұмыстары

Айналу коэффициенті 8-10 3-3,5

Толтыру коэффициенті 0,12 0,32

Бір айналымның ұзақтығы 35-40 100-120

Айналымдық қаражаттардың айналуының ұлғаюы мен толтыру
коэффициентінің төмендеуі, қосымша айналымдық қаражаттарды
қатыстырмай-ақ, өндірістің үлкен көлемін орындауға мүмкіндік береді.

Айналымдық қаражаттар сомасына қатысты қажеттіліктің өзгеруіне
бірқатар факторлар əсер етеді.
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І. Ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметіне байланысты факторлар:
кейбір жұмыс түрлерінің материал сыйымдылығының өзгеруі; тауарлық-
материалдық құндылықтардың мөлшерлемеден тыс қорларының болуы; өнімді
сату жəне жұмыстарды орындау мерзімдерін сақтау; материалдық-техникалық
жабдықталудың деңгейі; төлем-есептік жəне қаржылық тəртіптің деңгейі.

ІІ. Ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметінің деңгейіне байланысты
емес факторлар: материал, электр қуаты, отын, т.б. бағаларының өзгеруі;
ауыстырылатын жабдық, құндылығы төмен жəне тез тозатын заттар бағасының
өзгеруі; өнімді шығару мен сатудың экономикалық-географиялық
жағдайларының өзгеруі.

Өнім шығаруға бағытталған өндірістік үдерістердің материал
сыйымдылығының деңгейі өзіндік құн, табыс пен тиімділік деңгейімен тікелей
байланысты. Материалдың жұмсалуымен байланысты шығындар толығымен
өзіндік құнға кіргізіледі. Сондықтан, материалдық қорларды пайдаланудағы
үнемдеу немесе асыра жұмсау, табыс мөлшерін сол сомаға арттырады немесе
кемітеді.

Айналымдық қаражаттарға қатысты қажеттілікті төмендетудің маңызды
тəсілі ретінде, жұмыс өндіру үшін экономикалық тұрғыдан тиімді материалдық
құралдарды пайдалану қарастырылады. Геологиялық барлау жұмыстарын
өндірудің нақты жағдайларында, материалдық қорлардың қандай да бір түрін
пайдаланудың экономикалық қолайлығын мынадай формуламен анықтауға
болады:

Э=(Н1Ц1 – Н2 Ц2) А,;

мұндағы Н1,  Н2 – материалдық қорлардың өнім немесе жұмыс бірліктеріне
бірінші жəне екінші нұсқалар бойынша шығыны; Ц1,  Ц2 — материалдық
қорлардың бір бірлігіне бірінші жəне екінші нұсқалар бойынша бағасы; А —
орындалатын жұмыстардың көлемі.

Материал сыйымдылықтың төмендеуі, өндірістік циклдің жеделдеуі,
мөлшерлемеден тыс қорлардың қысқаруы, өндірістің табыстылығы мен
рентабельділігінің өсуіне септігін тигізіп қана қоймай сонымен қатар,
айналымдық қаражаттарға қатысты қажеттілікті азайтуға, өндірістік қорларды,
аяқталмаған өндірісті, бос ақшалай қаражаттарға қажеттілікті де азайтуға
мүмкіндік береді. Бұл  айналымдық қаражаттардың абсолютті жəне
салыстырмалы босатылуына алып келеді. Абсолютті босатылған жағдайда,
жұмыстарды жүргізуге қажет айналымдық қаражаттардың сомасы, алдыңғы
кезеңдегіден төмен болады; ал салыстырмалы босатылған кезде – айналымдық
қаражаттарға қажеттілік шығарылатын өнім бірлігіне қысқарады. Жұмыс
көлемдерінің өсуіне байланысты айналымдық қаражаттардың салыстырмалы
қысқаруы барысында, оларға деген қажеттіліктің ұлғаюы да байқалуы мүмкін.
Бұл жағдайда айналымдық қаражаттардың айналуының, айналымдық
қаражаттардың толтырылуы мен олардың айналу уақытының  көрсеткіштері
неғұрлым көрнекі түсінік бере алады.
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Айналымдық қаражаттарға қатысты қосымша қажеттілік,
қаржыландырудың жеке өзіндік көздері мен несиелік көздері есебінен
қанағаттандырылуы мүмкін.

8.4 ГБЖ саласы қаржыларын қалыптастыру ерекшеліктері

1. ГБЖ-да өндірістің ерекшелігіне байланысты (14-кесте), айналымдық
қорлардың шикізат, негізгі материалдар жəне сатып алынатын жартылай
өнімдер сияқты элементтері, өндірістік үдеріске қатыспайды. Себебі, жер
қойнауындағы пайдалы қазбалардың кендері «өзіндік зат» болып табылады.
Олар тек өндірілгеннен кейін ғана, минералдық шикізатқа айналады.

14-кесте
Негізгі жəне айналымдық қорлардың ерекшеліктері

Айрықша белгілер Негізгі қорлар Материалдық емес
активтер

Айналымдық қорлар

Өндірістік үдеріске
қатысу түрі

Еңбек құралдары
ретінде

Еңбек құралдары
ретінде

Еңбек заттары
ретінде

Өндірістік үдеріске
қатысу сипаты

Көпқайтара, бірнеше
өндірістік циклде
жұмыс жасайды

Көпқайтара, бірнеше
өндірістік циклде
жұмыс жасайды

Əрбір жаңа
өндірістік циклде
толығымен, яғни,

біррет
пайдаланылады

Бағаны дайын өнімге
ауыстыру тəсілі

Өз бағасын барлық
қызмет еткен мерзім
бойына бөлшектеп

ауыстырады

Өз бағасын барлық
қызмет еткен мерзім
бойына бөлшектеп

ауыстырады

Өз бағасын əрбір
өндірістік циклде

дайын өнімге
толығымен
ауыстырады

Өндіріс барысында
табиғи нысанының

өзгеруі

Өзгермейді, өзінің
табиғи нысанын

сақтайды

Материалдық
нысаны болмайды

Өзгереді жəне
толығымен жаңа
өнімге ауысады

2. «Дайын өнім» деген бап жоқ, себебі ГБЖ ақырғы өнімі пайдалы
қазбалардың барланған қорлары болып табылады.

3. Айналымдық қорлар айналыс қорларынан 4,5 есе дерлік артық: бұл
ГБЖ ерекшелігіне байланысты.

4. ГБЖ АҚ-ның айтарлықтай бөлігі (жалпы сомасының 50%)
жұмыстардың таралу аумағының кеңдігіне, мерзімділігіне, қамсыздандыру
жағдайының ауырлығына байланысты, өндірістік қорларда қолданылады.

5. Дала құрал-саймандары мен төсек жабдықтары есебінен, құндылығы
төмен жəне тез тозатын заттардың үлесі жоғары болады.

6. АҚ құрамына кіреді: құрылыс-монтаждау жабдығы, құрылғылар,
қаптама құбырлар.

7. Аяқталмаған өндіріс АҚ-да 50-52%-ды құрайды.
8. АҚ-ны патрия бастығы еңбекақыны төлеуге үшін қажет есепті, сомалар

ретінде пайдаланады.
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Бақылау сұрақтары.

1. Айналымдық қаражаттардың экономикалық мазмұны неде
қамтылады?
2. Айналымдық қаражаттардың құрамы мен құрылымы қандай?
3. Айналымдық қаражаттарды мөлшерлеу не үшін қажет?
4. Айналымдық қаражаттарды пайдаланудың негізгі көрсеткіштері
қандай?
5.Айналымдық қаражаттарды пайдалануды жақсарту жолдарын
атаңыз.
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9. БӨЛІМ. ҰЙЫМДАРДЫҢ ЕҢБЕК ҚОРЛАРЫ

9.1. Қызметтегі қызметкерлер құрамының жіктелуі

Кадрлар (қызметкерлер) – кəсіпорын, сала немесе қызмет аясында жұмыс
жасауға арнайы даярланған қызметкерлердің негізгі тұрақты құрамы.
Геологиялық барлау кадрларын олардың кəсібі, мамандығы мен біліктілігі
бойынша жіктеудің маңызы өте зор.

Кəсіп  жұмыстың орындалуына қажет білімдер мен ерекше
дағдылардың арнайы жиынтығын талап ететін өндіріс салаларының біріндегі
жұмыстың белгілі бір түрін сипаттайды. Кəсіптің өзін белгілі бір өндіріс
саласының жеке учаскесінде жұмысты орындауға қажет қосымша білім мен
дағдыларды талап ететін мамандықтарға ажыратады. Мысалы, тау-кен
инженер-геологы кəсібіне қатысты мына мамандықтар: геология жəне пайдалы
қазбалар кенорындарын барлау, геологиялық түсіру жəне   пайдалы қазбалар
кенорындарын іздестіру, гидрогеология жəне инженерлік геология, ал ұста
кəсібінде – электр ұстасы, бұрғылау жəне тау-кен жабдығын жөндеу бойынша
ұста, т.б.

Біліктілік деп  жеке өндіріс учаскелеріндегі күрделілігі əр түрлі
жұмыстарды орындауға қажет білімнің, білік пен дағдылардың болуын
ұғынады. Жіктеменің міндетті, əрі маңызды элементі ретінде  белгілі бір
мамандыққа қатысты өндірістік дағдылармен қатар, қызметкерге жалпы білім
беру мен жалпы техникалық дайындық саналады. Өндірістің техникалық
деңгейі жоғары болған сайын, қызметкердің біліктілігіне қойылатын талаптар
да жоғары болады. Ол тек өз жұмысын орындап қана қоймай, өзі басқаратын
машиналардың құрылысын, өндірістік үдерістің технологиясын, өндіріс
экономикасы мен оны ұйымдастыруды да білуі тиіс. Мысалы, кезекті
басқаратын бұрғылау шебері геология негіздерін, бұрғылау ісі мен машина
жүргізу негіздерін білуі тиіс. Ол бұрғылау мұналарын жинап, қайта
бөлшектеуді, бұрғылау агрегаттарын құрастыру мен қайта ажыратуды,
ұңғымаларды бұрғылауды жүзеге асырып алып, белгіленген бұрғылау тəртібін
орындауы тиіс.

Орындалатын жұмыстардың күрделілігінің дəрежесіне қарай,
геологиялық барлау өндірісіндегі білім, білік жəне өндірістік дағдылардың
болуына байланысты, біліктілік бөлінісін алты разрядқа ажыратады.
Орындалуы үшін арнайы дайындықты талап етпейтін жұмыстарда еңбек ететін
жəне 2- разрядты жұмысшыларды біліксіз жəне біліктілігі төмен жұмысшылар
деп атайды. Білікті жұмысшыларға (3 жəне 4-разрядты) сəйкес разрядтарды алу
үшін 2-2,5 жыл қажет. Жоғары білікті жұмысшылардың (5 жəне 6- разрядты)
көпжылдық оқу мен өндірістік тəжірибе барысында жинақтайтын білігі кирліғі
болады. Жалпы алғанда, геологиялық барлау өндірісінде тау-кен-барлау жəне
бұрғылау жұмыстарымен айналысатын білікті жұмысшылар басым болады.
Дегенмен, геологиялық барлау өндірісінің жан-жақта орналасуы мен
мерзімділігіне байланысты, біліксіз жұмысшылардың үлесі де баршылық.
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Соңғы аталғандар жұмысшылардың жалпы санының 1/3 бөлігін құрайды. Олар
негізінен іздестіру-түсіру, геофизикалық жəне ашық тау-кен жұмыстарында
еңбек етеді. Біліксіз жұмысшыларды əдетте, дала жұмыстарына.

Геологиялық барлау өндірісі кадрларының құрамы мен құрылымының
сипаттамасы негізінде, жұмыс жасаушы жеке топтардың геологиялық
ұйымдардың өндірістік қызметіне қатысу қағидасы жатады. Геологиялық
барлау өндірісі жұмысшыларының жалпы саны арасында, ең алдымен,
өндірістік қызметкерлер тобын мен өндірістік емес жұмыстарда еңбек ететін
жұмысшылар тобын бөліп көрсетеді. Өндірістік қызметкерлер құрамы,
геологиялық барлау қызметкерлерінің негізгі бөлігін (90%-дан астам) құрайды.
Олардың қатарына мына қызметкерлер жатады:

1) тікелей геологиялық барлау жұмыстарын орындаумен айналысатын
геологиялық барлаудың барлық топтарының қызметкерлері; 2) геологиялық
кəсіпорындардың қызмет көрсететін, көмекші жəне қолжеке цехтардың
қызметкерлері; 3) саланың ғылыми жəне өндірістік қызметінде жұмыс
жасайтын зертханалардың, зерттеу, жобалау жəне тəжірибелік ұйымдардың
қызметкерлері; 4) геологиялық ұйымдар мен кəсіпорындарын басқару
аппаратының қызметкерлері; 5) барлық күзет түрлерінің қызметкерлері.

Өндірістік қызметкерлер құрамына жатады: ИТҚ, жұмысшылар,
қызметкерлер, кіші қызметкерлер құрамы (КҚҚ).

Өндірістік емес қызметкерлер құрамына  тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылықта жұмыс жасайтын қызметкерлер, геологиялық ұйымдардан тыс
көлік, мектеп жасына дейінгі балалар мекемелері, амбулаториялар, клубтар,
жеке шаруашылықтары, т.б.

Орындайтын міндеттеріне қарай, барлық жұмысшыларды мына
санаттарға топтастырады: жұмысшылар, басшылар, мамандар, қызметкерлер,
КҚҚ, оқушылар, күзет жəне өрт қорғанысының қызметкерлері.

Жұмысшылар қатарына  геологиялық барлау жұмыстарын орындау
бойынша өндірістік үдерістерге тікелей қатысатын жəне өндірістік үдерістердің
қалыпты барысын қамтамасыз ететін (қызмет көрсететін) тұлғалар жатады.
Орындайтын қызметтерінің сипатына қарай барлық жұмысшыларды негізгі
төрт топқа бөлуге болады: 1) геологиялық түсірумен, барлау ұңғымаларын
бұрғылаумен, тау-кен-барлау жұмыстарын жүргізумен, геологиялық жəне
гидрогеологиялық зерттеулермен, топографиялық-геофизикалық жұмыстармен
айналысатын жұмысшылар; 2) негізгі қорларды жөндеуді, машиналар мен
жабдықтарды алдын ала тексеруді, жөндеуге қажет бөлшектерді дайындауды
жүзеге асыратын жұмысшылар; 3) бұрғылау балшығын, тіреу жəне құрылыс
ағаштарын дайындаумен, жүктерді тасымалдаумен, т.б. көмекші жұмыстармен
айналысатын жұмысшылар; 4) уақытша ғимараттар мен құрылыстар
құрылысын жүзеге асыратын жұмысшылар.

Бірінші топтың жұмысшылары, негізгі өндірістік жұмысшылар қатарына
жатқызылса, қалған үш топтың жұмысшылары – көмекші жұмысшылар болып
саналады. Соңғылардың қатарына: кəсіпорындардың жылуэнергетикалық
шаруашылығында жүмыс жасайтындарды, зертхана қызметкерлерін жəне
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геологиялық ұйымдардың аумақтарын тазарту жəне көркейтумен айналысатын
кіші қызметкерлер құрамын жатқызады.

Басшылар мен мамандар қатарына  өндірістік-шаруашылық қызметке
техникалық, өндірістік жəне экономикалық басшылықты жүзеге асыратын
тұлғалар жатады. Олар партия мен экспедиция басшылары, бас инженер-
геологтар, геофизиктер, жоспарлаушылар, т.б. Геологиялық барлау өндірісінің
ерекшеліктері басшылар мен мамандарға үлкен талаптар қояды. Басқа
салалардағы дəл сондай қызметкерлермен салыстырғанда, олар өндіріс пен
шаруашылықты басқарып қана қоймай, көпшілік жағдайда геологиялық
тапсырмаларды негізгі орындаушылар болып табылады. Орындайтын
жұмыстардың сипатына қарай, геологиялық барлау өндірісінің басшылары мен
мамандарының тау-кен инженер-геологы, геофизик, маркшейдер гидрогеологы,
экономист, т.б. мамандықтары болады.

Қызметкерлер қатарына əкімшілік-шаруашылық жұмыстың есептеу,
жабдықтау, өтім, қаржыландыру, кеңселік, т.б. қызмет түрлерін орындайтын
тұлғалар – бухгалтерлер, есепшілер, кассирлер, жабдықтау жəне өтім жөніндеғі
инспекторлар, т.б. жатады.

Кіші қызметкерлер құрамына  еден тазалаушылар, күзетшілер, аула
сыпырушылар, курьерлер, от жағушылар, гардеробшылар жатады.

Оқушылар – білікті жұмысшы қатарына өту үшін, кəсіпорында оқып
үйренуші тұлғалар.

Кадрлар құрылымы түрлі санаттағы қызметкерлер саны арасындағы
қатынаспен сипатталады (15-кесте).

15-кесте
КСРО геологиялық қызметі кадрларының құрылымы, %

Жыл
1976 1980 1982 1987 2000 ҚР-

да
Өнер
кəсіпте

БАРЛЫҒЫ 100 100 100 100 100

оның ішінде:

жұмысшылар 52,9 55,1 55,1 52,1 46 70

Басшылар жəне
маман қызметкерлер

40,8
4,3

38,3
4,6

38,6
4,5

{46,3 54 23

Қ, күзет, оқушылар 2 2 1,8 1,6 6,0

Геологиялық қызмет кадрларының құрылымына басшылар мен
мамандардың үлкен үлесі тəн. Себебі, геологиялық барлау жұмыстарының
барлық негізгі түрлерінде, əсіресе геофизикалық зерттеулерде, олар 
геологиялық тапсырмаларды негізгі орындаушылар болып табылады. 1976 
1987 жж. арасындағы геологиялық қызмет кадрларының құрылымы



142

төмендегідей өзгерген: 1976 жылы жұмысшылар еңбек етушілердің жалпы
санының 52,9%-ын, ал басшылар мен мамандар – 40,8%-ын құраған болса,
2000жылы жұмысшылардың үлесі негізінен, геологиялық барлау жұмыстарын
өндіру барысында геологиялық зерттеулер жүргізумен тікелей айналысатын
мамандар санының өсуі есебінен 46,5%-ға төмендеген.

Геологиялық қызметте еңбек қорларының тиімді пайдаланылуы, көбіне
саладағы еңбек ұжымдарының əлеуметтік-экономикалық мəселелерін шешуге
байланысты болады: еңбек жəне тұрмыс жағдайларын жақсарту, қызметкерлер
мен олардың отбасыларының мүдделері мен қажеттіліктерін қанағаттандыру,
еңбектің шығармашылық мазмұнын күшейтіп, оны бірте-бірте өмірлік
қажеттілікке айналдыру. Ауыр дене еңбегі мен төмен біліктілікті қажет ететін
еңбек түрлерін күрт азайту. Ал болашақта оларды мүлдем жою, техника
қауіпсіздігін, еңбектің ғылыми ұйымдастырылуы мен еңбекақының төленуін,
қоғамдық тамақтандырудың ұйымдастырылуын қамтамасыз ету. Сонымен
қатар медициналық қызметті жақсарту, қызметкерлердің отбасыларын жеке
пəтерлермен қамтамасыз ету, мектеп жасына дейінгі балалар мекемелерінің,
пансионаттардың, мəдениет үйлерінің, спорт базалары мен басқа да демалыс
нысандарының желісін дамыту, т.б. Еңбек қорларын пайдаланудың аталған, т.б.
əлеуметтік-экономикалық мəселелері, геологиялық қызметте, өнеркəсіптің
басқа салаларына қарағанда, күрделі шешіледі. Орталық аудандардан тым
шалғай орналасу, ауыр климаттық жағдайлар, жұмыс орындарының жиі
ауысып тұруы сияқты көптеген факторла, геологиялық барлау жұмыстарының
өндірісіне де, қызметкерлер мен олардың отбасылары өмірінің тұрмыстық
жағдайларына да, өте жағымсыз əсерін тигізеді.

Ұжымды қалыптастыру төмендегілерді қамтиды:
 кадрларды таңдау;
 кадрларды орналастыру;
 қызметті бағалау жəне кадрларды жетілдіру;
 кадрларды ұтымды пайдалану.
Кəсіби дамыту төмендегілерден тұрады:
 кəсіби оқыту;
 мамандар мен басшылар резервін дайындау;
 мамандардың мансабын өсіру.
Кадрлар қозғалысының көрсеткіштері:
1) Жұмыс күшінің жалпы айналымының коэффициенті (Кжа):

от

шығқаб
жа с

сс
К

+
= ;

сқаб – қабылданғандардың саны, адам.; сшығ – жұмыстан
шығарылғандардың саны, адам.; сот – сол кезеңнің орташа тізімдік саны, адам.

2) Жұмыстан шығарылу жəне кету бойынша айналым коэффициенті
(Кшығ):

от

шығ
шығ с

сК = ;
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қабылдау бойынша (Кқаб):

от

қаб
қаб с

с
К = ;

3) Кадрлар тұрақсыздығының коэффициенті  (Ктұр):

от

шығ
тұр с

сК
1

= ;:

Сшығ
1 – жұмыстан өз қалауымен шыққан жəне еңбек тəртібін бұзғандығы

үшін жұмыстан шығарылған қызметкерлер саны.
4) Кадрлардың ауысу отыру коэффициенті (Кк.а.):

от

а
ка с

сК =

са – нақты кезеңде жұмысқа қабылданғандардың немесе
шығарылғандардың ең аз саны.

Геологиялық барлау кəсіпорны кадрларының саны, құрамы мен
құрылымы (ҚР ТҚМ).

Геологиялық барлау жұмыстарында – 80%;
ҒЗҰ-да (ғылыми-зерттеу ұйымдарында) – 15%;
Өнеркəсіпте – 3%;
Басқару ұйымдарында – 2%.
Соңғы 10 жыл ішінде ГБЖ саны 4 есе қысқарған.

Жұмысшы жəне инженерлік кадрларға қажеттілікті қанағаттандыру
көздері: кəсіпорындардың өз қызметкерлерің жұмыссыз жасамайтын халық
арасынан қабылдауы; жалпы білім беретін мектепті бітірген жастарды жұмысқа
орналастыру; елдің кейбір аудандарында жұмысшыларды ұйымдасқан түрде
қабылдау; кəсіби-техникалық оқу орындарын аяқтаған жас жұмысшыларды
орналастыру; жоғарғы жəне орта арнайы оқу орындарын бітіргеннен кейін,
мамандарды орналастыру.

Геологиялық барлау кəсіпорындарының жұмысшыларды қабылдауы,
өздерін кадрларымен толықтырудың негізгі түрі болып табылады.
Кəсіпорынның еңбек күшіне деген қажеттілігінің жартысынан астамы, осы
тəсілмен қанағаттандырылады.

Қызметкерлердің тізімдегі жəне келетін құрамдары. Қызметкерлердің
саны  олардың тізімдегі жəне келетін құрамдары бойынша есептеледі.
Тізімдегі құрамға геологиялық ұйымның тұрақты, уақытша, мерзімді
қызметкерлерінің барлығы енгізіледі. Келетін құрамда – берілген күні,
жұмысқа шыққан жұмысшылардың саны  көрсетіледі. Келетін
құрамдағылардың саны демалысқа кету, ауру, т.б. себептер бойынша жұмысқа
шықпауға байланысты тізімдегі құрамнан əрқашан кем болады. ГҰ
қызметкерлерінің тізімдегі құрамы мына формула бойынша есептеледі:

ктқтқ NКN ×= ;
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мұндағы Ктқ – тізімдегі құрамның коэффициенті (Ктқ>1), Nк – қызметкерлердің
жалпы келу саны. Ктқ  тізімдегі құрамнан келетін құрамға ауысу үшін
анықталады. Ктқ геологиялық ұйымның күнтізбелік кезеңдегі жұмыс тəртібі мен
қызметкерлердің жұмысқа шығу санына байланысты болады. Бұл
коэффициентті анықтау үшін, алдын ала 1 жұмысшының жəне ұйымдастыруды
басқару мен геологиялық тапсырманы орындау міндетін атқаратын маманның
жұмыс уақытының баланстары құрастырылады. 16-кестеде бір жұмысшының
жұмыс уақытының болжамды жоспарлық баланстары келтірілген.

16-кесте
Партияның (экспедицияның) тəулік бойына жұмыс жасауы барысында бір

жұмысшының орташа бір жыл ішіндегі жұмыс уақытының болжамды
жоспарлық балансы

Жұмыс тəртібіУақытты пайдалану

24-күндік кезекті
демалыс барысында

18-күндік кезекті
демалыс барысында

Жыл ішіндегі күндердің күнтізбелік саны 365 365
Демалыс (жексенбі жəне сенбі) күндері 104 104

Мейрам күндері 8 8

Кезекті демалыстар 24 18
Сырқатына байланысты жұмысқа шықпау 3 2
Мемлекеттік жəне қоғамдық міндеттер
атқару

$$$1 1

Босануға байланысты демалыс -- 2
Барлық шықпаған күндері 140 135
Жұмыс күндері 225 230
Тізімдегі құрамнан келетін құрамға ауысу
коэффициенті

1,58

Үздіксіз жұмыс үшін 365/225=1,62 365/230 =1,58

Үзілмелі жұмыс үшін 305/225=1,35 305/230 =1,39

Геологиялық барлау жұмыстарының көлеміне байланысты, геологиялық
кəсіпорындар мен ұйым қызметкерлер құрамы  шартты-тұрақты жəне шартты-
ауыспалы құрам қызметкерлеріне бөлінеді. Тұрақты құрам қызметкерлерінің
саны көп жағдайда, ол геологиялық барлау жұмыстарының көлеміне тікелей
байланысты болмайды. Ол жұмыс орындарының саны мен тұрақты қызмет
көрсетуді талап ететін (компрессор машинистері, көтергіш машиналардағы
оқпандар, т.б.) агрегаттардың саны бойынша анықталады. Ауыспалы құрам
қызметкерлерінің саны, геологиялық барлау жұмыстарының көлеміне тəуелді
болады жəне еңбек өндірісділігінің қол жеткізілген деңгейін ескере отырып,
қолданыстағы өндіріс мөлшері бойынша жоспарланады.

Кадрлар санын жоспарлау. Болашақта еңбек қорларын пайдаланудың
тікелей есебін жүргізер алдында, олардың жоспар алды кезеңіндегі жағдайына
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талдау өткізіледі. Геологиялық барлау саласында жұмыс жасайтындар санының
өсу қарқыны мен жоспарланатын кезеңге дейінгі мерзімдегі геологиялық
барлаудың еңбек қорларын бөлудегі маңызды үйлесімділіктердің талдауынсыз,
баланстық есептеулер негізінде жатқан əрбір көрсеткіштің талдауынсыз, еңбек
қорларын пайдалану бойынша жоспарлық жобалауларды экономикалық
тұрғыдан негіздеу мүмкін емес. Талдау мен жоспарлық есептеулер бірыңғай
үдерістің екі кезеңін құрайды. Соның нəтижесінде, саланың еңбек қорларын
пайдалануды жоспарлаудың ең жақсы нұсқасы таңдалады.

Еңбек қорларын талдаудың негізгі бағыттары:
 кадрларды саны мен құрамына қарай пайдалану, бұл кадрларды дұрыс

орналастыруға жəне олардың санының өндірістік бағдарламаларға сəйкес
келуіне септігін тигізеді;

 негізгі жұмысшылардың қызметкерлер құрамының жалпы санындағы
үлесін ұлғайту мақсатымен, кадрлар құрылымын талдау;

 жұмысшылардың кəсіби жəне біліктілік құрамын талдау, соның
нəтижесінде жұмысшы кадрларды қажетті мамандықтармен жабдықтау
бойынша шаралар қолданылады.

Алдыңғы кезеңде атқарылған жұмыс жөнінде есептік мəліметтерді
талдау, еңбек өндірісділігінің жоспарлы өсуі жəне геологиялық барлау
жұмыстарын өндіру жоспарының негізінде санаттар бойынша жоспарланатын
кезеңде қажет болатын қызметкерлер саны анықталады.

Жұмысшылар санын, еңбекті мөлшерлеу мəліметтер негізінде
анықтайды: өндіріс мөлшері, уақыт мөлшері, озық өндірістік тəжірибені ескере
отырып, агрегаттар мен жұмыс орындарында жұмыс жасау мөлшері.

Агрегаттар мен жұмыс орындары бойынша есептеулер жүргізу
барысында кезек бойына бір агрегатта (жұмыс орнында) жұмыс жасайтын
нақты штатты негізге алады. Бір агрегатта жұмыс жасаудың штаттық
мөлшерлемесі, техникалық мөлшерлеу мəліметтері бойынша жұмыс жасаудың
озық əдістерін, мамандықтарды қатар алып жүру жəне көп агрегатта жұмыс
жасау мүмкіндігін ескере отырып белгіленеді.

Жұмысшылардың тізімдегі санын Nт төмендегідей формуламен
есептейді:

тт КnaNN ×××= ;

мұндағы N – кезек барысында бір агрегатта жұмыс жасауға қажет жұмысшылар
саны; а – жұмыс жасап тұрған агрегаттар саны; п – тəулік ішіндегі кезектер
саны, Кт – тізімдегі құрамның коэффициенті.

Жұмыс бірлігіне шаққандағы уақыт мөлшері бойынша жұмысшылар
санын есептеу, белгілі жұмыс көлемін өндіруге немесе жұмыс бірлігіне
шаққандағы адамсағат немесе адам кезекпен берілетін уақыт мөлшері
белгіленген учаскелер үшін қолданылады. Бұл əдіс барысында
жұмысшылардың қажетті тізімдегі саны мен формуласы:
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б

т
т T

КQtN ××
= ;

мұндағы t – жұмыс бірлігін орындауға қажет уақыт, сағ. немесе кезек; Q
– жоспар бойынша белгіленген жұмыс көлемі; Тб – бір жұмысшының
жоспарлық баланс бойынша жұмыс жасаған уақыты, сағ. немесе кезек.

Өндіріс мөлшері бойынша есептеу жүргізу барысында жұмысшылардың
тізімдегі саны, табиғи көрсеткіштермен берілген өндірістік бағдарламаны бір
жұмысшының жоспарланатын кезеңдегі өндірісінің сол көрсеткіштермен
есептелген мөлшеріне бөлу арқылы анықталады. Бұл есептеулерді мына
формула бойынша жасауға болады:

бө

т
т ТH

КQN
×
×

=

мұндағы Нө— бір жұмысшының бір жұмыс сағаты немесе кезегінде
орындайтын өндірісінің мөлшері.

Өндіріс пен агрегаттардың нақты учаскелеріндегі жұмысқа қатысы бар
көмекші қызметкерлер құрамының саны (кезекші ұсталар, электршілер, т.б.)
жасалатын жұмыс мөлшері бойынша анықталады. Жұмыс мөлшерін белгілеу
барысында жабдық саны мен оның күрделігін, учаскелер саны мен олардың
орналасуын, жұмыс кестелерін негізге алады. Жұмыс мөлшері, зерттеу
нəтижесінде немесе ұқсас алдыңғы қатарлы партиялардың (экспедициялардың)
мəліметтері бойынша анықталады. Егер көмекші жұмысшылар мөлшерленетін
жұмыстарда еңбек ететін болса, олардың саны  негізгі жұмысшылардың
санындай анықталады.

Тікелей геологиялық барлау жұмыстары өндірісінде жұмыс жасайтын
жəне өндірісті басқару функцияларымен қатар, геологиялық тапсырмаларды
орындайтын басшылар мен мамандардың саны геологиялық ұйымдардың
(партиялардың, экспедициялардың) ұйымдастырушылық құрылымын, жұмыс
мазмұны мен жұмыс кезектерінің санын негізге ала отырып жоспарланады.
Осы санаттағы қызметкерлердің санын, сондай-ақ геологиялық ұйымдарды
басқарумен айналысатын қызметкерлердің санын, геологиялық барлау
жұмыстарының көлемі мен геологиялық ұйымдардың ұйымдастырушылық
құрылымына қарай типтік штаттық сұлбаларды негізге алып анықтайды.
Басшы, маман жəне қызметкерлердің санын жоспарлау барысында, артық
қызметтерді қысқарту жəне басқару сапасы мен өндірістің жұмысын жақсарту
мақсатында, олардың жұмысын барынша тығыздауға тырысады.

Кіші қызметкерлер құрамының санын жоспарлау  бір адамның белгілі
бір көлемде механизмдер мен құрылғыларды қолдана отырып жұмыс жасау
мөлшеріне негізделеді. Əрбір жеке қызметтің қажеттілігін негіздегеннен кейін,
штаттық кесте құрастырылады.

Сала, бірлестік немесе кəсіпорындардағы қызметкерлердің жалпы саны,
геологиялық барлау жұмыстарының ақшалай түріндегі көлемі жəне дəл сондай
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геологиялық барлау жұмыстарының ақшалай түріндегі көлемі бойынша
есептелген еңбек өндірісділігі бойынша, жоспарлы тапсырмалармен
шартталады; ал жалпы санды санаттар бойынша бөлуді, бір топ
қызметкерлерін, екінші топ есебінен ұлғайтуды кəсіпорын қызметкерлер
санының, басқарылудың, типтік штаттардың мөлшерлемелерін басшылыққа ала
отырып, өз қалауымен жүргізе алады.

Еңбек өндірісділігінің жоспарланатын деңгейін есептеу барысында,
жеке санаттардағы қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдаланулары мұқият
талданады. Жұмыс уақыты шығындарының себептері зерттеледі, сол
шығындарды болдырмау жəне еңбектің ұйымдастырылуын жетілдіру жөнінде
іс-шаралар белгіленеді.

Қызметкерлердің тізімдегі орташа жылдық саны (Nт), мына формула
бойынша анықталады:

)
100

1( өнд
ож

т КП

QN
+

= ;

мұндағы Q  – геологиялық барлау жұмыстарының ақшалай жылдық көлемі,
теңге; Пож – бір жұмысшының есепті кезеңдегі орташа жылдық өндірісі, теңге;
Көнд — жоспарлы кезеңде еңбек өндірісділігін арттыру бойынша тапсырма, %.

Қызметкерлердің жоспарлы кезеңге белгіленген саны қолда бар саннан
асып түсуі мүмкін, Осыған байланысты кадрларға қатысты қосымша
қажеттілікті анықтап, оны қанағаттандыру жолдарын қарастыру қажет.
Кадрларға қажеттілік  қызметкерлердің мамандығы мен біліктілігін ескере
отырып, қызметкерлер құрамының əрбір санаты бойынша бөлек есептелуі тиіс.
Қосымша қажеттілікті есептеу барысында жоспарлы кезеңде зейнеткерлікке
шығу, əскери қызметке шақырылу, оқу орнына түсу, басқа кəсіпорындарға
ауысу, т.б. байланысты болатын ықтимал шығын ескеріледі.

Қызметкерлер санына қатысты жоспарды əзірлеу барысында, еңбек
күшінің тұрақсыздығы (ауысуы) себептерін талдап, оны жою жөнінде іс-
шараларды белгілеу қажет. Жұмысшылардың тұрақсыздығының негізгі
себептері ретінде  ауыр жұмыстарды механикаландырудың жеткіліксіз
деңгейі, еңбекті тарификациялау мен еңбекақы төлеуді ұйымдастырудағы
кемшіліктер, партияларда (экспедицияларда) дұрыс тұрғын үй-тұрмыстық
жағдайлардың, балалар мекемелерінің болмауы. Сонымен бірге жұмысшыларға
мəдени қызмет көрсету деңгейінің төмендігі жұмысшы кадрларды оқыту мен
біліктілігін арттыру жүйесіндегі кемшіліктер, геологиялық барлау
жұмыстарының мезгілділігі болып саналады. Еңбек күшінің тұрақсыздығы,
геологиялық тапсырмаларды орындауға кері əсерін тигізеді. Геологиялық
барлау жұмыстарының сапасын төмендетеді жəне олардың өндірісін
қымбаттатады. Еңбектің жоғары техникалық жабдықталуы барысында
кадрлардың тұрақты болуы, геологиялық барлау жұмыстарының экономикалық
тиімділігін арттырудың қажетті талаптарының бірі болып табылады.
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Кадрларға қосымша қажеттілікті анықтап алғаннан кейін, оны
қанағаттандырудың көздері белгіленіп, геологиялық ұйымдарда еңбек
етушілердің біліктілігін арттыру жоспары əзірленеді. Еңбек қорларымен
қамсыздандырылуды жəне оларды пайдалануды сипаттауға мына көрсеткіштер
жүйесін қолданады: қызметкерлер құрамының саны мен оның топ, санат,
мамандық жəне біліктілік бойынша құрамы; еңбек күшінің айналымы;
кадрлардың тұрақсыздығы; жұмыс уақытын пайдалану, толық күндік жəне
кезекішілік уақыт шығындарының көлемдері жəне олардың себептеріне қарай
құрылымдары; бір жұмыс жасаушының орташа өндірісділігі жəне бір
жұмысшының белгілі мерзімдік кезең (жыл, ай, күн, сағат) ішіндегі
өндірісділігі; кесімді-жұмысшылардың өндіру мөлшерін орындауның орташа
пайызы жəне оларды өндіру мөлшерін орындау дəрежесіне қарай бөлу; негізгі
жəне көмекші өндіріс пен геологиялық барлау жұмыстарының жеке түрлерінің
(өнімнің) еңбек сыйымдылығы.

9.2 Жұмыстарындағы еңбек өндірісділігі

Еңбек өндірісділігі  материалдық өндірістегі еңбек шығындарының
тиімділігін сипаттайды жəне жұмыс уақыты бірлігінде өндірілетін өнім
(жұмыс) мөлшері немесе өнім (жұмыс) бірлігіне кететін еңбек шығындарымен
анықталады. Жеке еңбек өндірісділігін жəне қоғамдық еңбек өндірісділігін
ажыратады.

Жеке еңбек өндірісділігі, жұмыс уақыты бірлігінде жасалатын нақты
өнімнің (жұмыстың) мөлшерімен немесе сол өндірістегі өнім (жұмыс) бірлігін
шығаруға кететін адам еңбегінің шығындарымен өлшенеді.

Еңбек өндірісділігін өлшеу көрсеткіштері мен əдістері. Еңбек
өндірісділігі өндірістің түрлі деңгейлерінде – жұмыс орнында, кəсіпорында,
салада, материалдық өндіріс салалары бойынша жоспарланып, ескеріледі.
Осыған орай, мыналарды ажырата білу қажет:

 жеке еңбек өндірісділігін, яғни жеке қызметкердің еңбек
өндірісділігін;

 жеке кəсіпорындағы еңбек өндірісділігін (геологиялық барлау
партиялары, экспедициялары, кеніш, байыту фабрикасы, т.б.);

 жалпы сала бойынша жəне республика мен экономикалық аудандар
үшін аумақтық кесіндіде есептелетін салалық еңбек өндірісділігін;

 материалдық өндірістің ірі салаларындағы  өнеркəсіпте, ауыл.
Шаруашылығында, көлік пен құрылыстағы еңбек өндірісділігін.

Өндірістік қызмет көлемі мен өнімнің шығарылуы табиғи, шартты-
табиғи, еңбек жəне баға көрсеткіштерімен берілуі мүмкін. Еңбек
шығындарында барлық еңбек етушілердің (өндірістік қызметкерлер
құрамының) немесе барлық жұмысшылардың жұмсаған уақыты ескеріледі.
Еңбек өндірісділігін анықтау барысындағы жұмыс уақытының бірлігі ретінде
жыл, тоқсан, ай, кезек, сағат алынуы мүмкін. Адам сағатқа шаққандағы еңбек
өндірісділігін анықтау, неғұрлым дəл нəтижелер береді.
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Төменде өндіріс көлемі мен еңбек шығындарын сипаттайтын
көрсеткіштерге байланысты, еңбек өндірісділігін өлшеу нұсқалары
қарастырылады.

Бірінші əдіс. Өндірістік қызмет көлемі өнімнің (жұмыс орындаудың)
табиғи (немесе шартты-табиғи) көрсеткіштерде, яғни, осы өнімге тəн өлшеу
бірліктері – тонна, метр, текше метр, т.б. түрінде, қызметкерлер санының
орташа тізімді құрамына қарай шығарылуымен анықталады.

Табиғи көрсеткіштер  өндірістік қызмет көлемін неғұрлым дəл
сипаттайды. Дегенмен, олар негізінен біртекті өнім (жұмыс) өндіретін
кəсіпорындар мен салалар үшін қолданылады. Кəсіпорындар мен салалардың
көпшілігі түрлі номенклатуралы өнім шығаратындықтан, өндірістік қызмет пен
еңбек өндірісділігін анықтау үшін, өнімді (жұмысты) табиғи есептеуді қолдану
шектелген. Бұл əдіс сондай-ақ біртекті емес өндірістің көлемдерін ескеруге
мүмкіндік бермейді.

Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізуде табиғи түрдегі еңбек
өндірісділігі тек жеке жұмыс түрлерін орындау барысында партияларда
(экспедицияларда) есептеледі. Бұрғылау жұмыстарында ол 1 станок кезек, 1
станок ай немесе бұрғылау бригадасының бір жұмысшысына шаққандағы
ұңғыма бұрғылау метрімен; тау-кен-барлау жұмыстарында – 1 бригада кезекке
немесе бір қазба жүргізушіге шаққандағы проходка метрімен; геологиялық-
түсіру жұмыстарында – түсіру партиясының 1 ай жұмысына шаққандағы
шаршы километрмен; геофизикалық жұмыстарда – 1 құрал кезекке немесе 1
құралайға шаққандағы қума немесе шаршы километрмен  есептеледі.

срсN
QП

.

= ;

мұндағы Q – сапалы біртекті жұмыстың табиғи түріндегі көлемі.
Еңбек өндірісділігін осы əдіспен өлшеудегі жоғарыда келтірілген

шектеулер, геологиялық барлау өндірісіне де тəн. Сонымен қатар, бұл
əдіспен есептеу, еңбек өндірісділігіне алуан түрлі табиғи факторлардың көп
əсер етуімен күрделенеді.

Екінші əдіс. Кəсіпорын мен сала өнімдерінің (жұмыстарының) көлемі,
сондай-ақ өндірісі еңбек көрсеткіштерімен – мөлшер сағат түрінде есептелуі
мүмкін. Өндірісді анықтаудың еңбек əдісін  мөлшерленген жұмыс уақыты
əдісі деп те атайды. Еңбек əдісі ретінде, ГБЖ көлемін өлшеу бірлігіне
шаққандағы мөлшер күнмен берілген бірыңғай жобалық-сметалық еңбек
шығындары алынады.

Геологиялық барлаудағы еңбек өндірісділігін өлшеу үшін осы əдісті
қолдану  геологиялық барлау жұмыстарын өткізу əдістері мен тəсілдеріне,
ауданы мен жағдайына қарамастан, еңбек өндірісділігінің деңгейі мен өсу
қарқынын белгілі дəрежеде əділ салыстыруға мүмкіндік береді. Дегенмен,
бұл салада тек өнім (жұмыс) бірліктерін өндіруге жұмсалатын жұмыс уақыты
шығындарын анықтайтын ғылыми негізделген мөлшерлер болған жағдайда
ғана мүмкін болады. Мұндай мөлшерлер болған жағдайда, өндірістік
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бағдарламаның еңбек сыйымдылығы мөлшер сағатпен анықталады.
Геологиялық барлау өндірісіндегі (өнеркəсібіндегі) нормативтік
шаруашылықтың реттелмеуі кесірінен бұл əдісті қолдану мүмкіндіктері
шектелген.

Үшінші əдіс. Өнім (жұмыс) көлемі баға көрсеткіштерімен есептеледі.
Мұндай есеп өнімі (жұмыстары) құрамы бойынша түрлі кəсіпорынның
өндірістік қызметінің нəтижесін, өндіріс көлемінің өсу қарқынын анықтауға
мүмкіндік береді. Бұл  жоспарлау мен талдау мүмкіндіктерін кеңейіп,
өндірістің түрлі кезеңдердегі түрлі топтары нəтижелерінің
салыстырымдылығын қамтамасыз етеді.

Баға көрсеткіштерін қолдану  кəсіпорын, сала, материалдық өндіріс
салалары мен экономикалық аудандарда жəне жалпы ел ішіндегі еңбек
өндірісділігін бірыңғай өлшеу бірлігі түрінде анықтауға мүмкіндік береді.
Бұл шаруашылықтың түрлі топтары жұмысының жинақталуын қамтамасыз
етеді. Баға өзгеруінің өндіріс көлемдеріне əсер етуін болдырмас үшін,
өнеркəсіпте дайын өнімге тұрақты бағалар қолданылады.

Соңғы кездері еңбек өндірісділігін есептеудің бұл негізгі əдісі болып
саналып келді. Жоспарлы жүйенің барлық топтарындағы еңбек
өндірісділігінің көрсеткіші ретінде, өнеркəсіптік-өндірістік қызметкерлер
құрамының бір орташа тізімді қызметкеріне шаққандағы көтерме бағамен
берілетін тауарлық өнімнің жылдық өндірісі болады:

тоN
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мұндағы Q – баға түріндегі ГБЖ көлемі; Nо.т. – қызметкерлердің орташа тізімдік
саны.

Кейбір артықшылықтарына қарамастан, бұл əдіс еңбек өндірісділігін
өлшейтін көрсеткіштерге қойылатын талаптарды қанағаттандырмайды.
Біріншіден, өнімнің (жұмыстың) бағалық есебі заттай еңбектің де, адам
еңбегінің төленген бөлігінің де шығын сомасын сипаттайды; бұл жалпы
шығындар, еңбек өндірісділігінің деңгейін анықтау барысында тек адам
еңбегінің шығындарымен салыстырылады. Екіншіден, түрлі салалар мен
кəсіпорындарда заттай жəне адам еңбегі шығындарының жалпы еңбек
шығындары сомасындағы үлесі əр түрлі. Осының салдарынан, бір
жұмысшының өндіру көлемдері салыстыруға келмейді.  Үшіншіден, тауарлық
өнім көрсеткішіне көптеген факторлар əсер етеді. Атап айтқанда, кəсіпорын
құрылымдарындағы, пайдаланылатын шикізат құрамындағы, дайын өнім
ассортиментіндегі, т.б. айырмашылықтар.

Тауарлық өнім бойынша еңбек өндірісділігін өлшеу нəтижелерінің əділ
болмауы, өндіруді ақшалай түрде анықтауға мүмкіндік беретін басқа да
көрсеткіштерді іздестіруге жəне қолдануға алып келді.

Еңбек өндірісділігі – бұл уақыт бірлігінде немесе өнім бірлігін өндіруге
жұмсалатын жұмыс уақытымен өндірілген өнімнің (жұмыс көлемінің)
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мөлшерімен өлшенетін, қызметкерлердің өндірістік қызметінің нəтижелігі
(пайдалығы).

Уақыт бірлігіндегі өнім (жұмыс көлемі) санымен сипатталатын өндіріс
мен өнім бірлігіне (жұмыс бірлігіне) жұмсалатын жұмыс уақытының мөлшері
түрінде берілетін еңбек сыйымдылық, еңбек өндірісділігі деңгейінің
көрсеткіштері болып табылады.

Өндіріс (Ө) – бұл адам еңбегі өндірісділігінің көрсеткіші:

Т
QӨ = ;

мұндағы Q – өндірістік өнімнің табиғи бірлікпен берілген көлемі, Т – уақыт.
Еңбек сыйымдылық (Тж) – өндірісге кері көрсеткіш, ол өнім немесе

жұмыс бірлігін өндіруге жұмсалатын еңбек (уақыт) шығындарын білдіреді:

Q
ТТж = .

Еңбек сыйымдылық  нормативтік, жоспарлы, нақты болуы мүмкін
жəне норма сағатпен, адам сағатпен, адам күнмен, бригада кезекпен, т.б.
өлшенеді.
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10. БӨЛІМ. ЕҢБЕК АҚЫ

Еңбекақы – еңбектің күрделігіне, мөлшері мен сапасына сəйкес
бағалануы (табыс).

Номиналдық еңбекақы – қызметкердің жасаған еңбегінің мөлшері мен
сапасына сəйкес төленетін ақшалай түрдегі еңбекақы.

Шынайы еңбекақы – материалдық игіліктер мен қызмет түрінде
берілетін жəне оған тұтыну заттары мен қызметтерінің іс жүзінде қандай
мөлшерін сатып алуға болатындығын көрсететін еңбекақы.

Бір қызметкердің орташа айлық номиналдық еңбекақысы  есептелген
еңбекақы қорының сомасын, нақты жұмыс жасаған қызметкерлердің санына
(яғни, орташа еңбекақыны есептеуге арналған санға) бөлу арқылы анықталады.

Бір айлық еңбекақының ең төмен мөлшері – меншік түріне қарамастан,
ұйымдарда жалданып жұмыс жасайтындарға төленетін, ҚР Конституциясымен
кепілденген ең төмен ақша мөлшері. Ол Қазақстан Республикасының
заңнамасымен белгіленеді (5500, 2004 жылдан бастап, қəзір 19000 мың тенге.

Еңбекақының дұрыс төленуі ұйымдастырудың мына қағидаларының
орындалуын қарастырады:

 еңбек нəтижелеріне қарай ақы төлеу;
 еңбекақыны ұйымдастырудың қарапайымдылығы мен ашықтығы;
 еңбекақы деңгейінің тұрақты көтерілуі;
 орташа еңбекақының өсу қарқынымен салыстырғанда, еңбек

өндірісділігінің өсу қарқындарынан асып түсетін;
 түрлі топтар мен қызметкерлер санаттары еңбегінің төлену деңгейін

айыру (неғұрлым білікті еңбек, ауыр жағымсыз жағдайлар анағұрлым жоғары
бағаланады);

 еңбекақының икемділігі.
Қарастырылған қағидалар өз көрінісін еңбекақыны ұйымдастырудың

құрамдас бөліктерінен табады. Олардың қатарында:
 еңбекті мөлшерлеу (еңбек шығындары нормаларын – уақыт, өндіріс,

мөлшер, жұмыс жасау нормаларын қолдану);
 тарифтік мөлшерлеу (тарифтік жүйе – тарифтік кестелер,

мөлшерлемелер, коэффициенттер);
 еңбекақының түрлері мен жүйелері.
Нарықтық қатынас жағдайында еңбекақы мына функцияларды

атқарады:
 ұдайы өндірістік (əлеуметтік);
 реттеуші, яғни, еңбекақы төлеудегі секторлар арасындағы өзара

қатынас;
 ынталандырушы, яғни, еңбекақы деңгейінің еңбек мөлшеріне, сапасы

мен нəтижелеріне тəуелділігі.
ГБЖ еңбекақының негізгі қағидалары. Тарифтік жүйе – бұл нақты

өндірістегі жұмыстар мен еңбек етушілер біліктілігінің дəрежесін, сондай-ақ
түрлі мамандықтағы қызметкерлердің біліктілігіне, еңбек жағдайының
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зияндылығы мен ауырлығына сəйкес еңбекақыларының деңгейін белгілейтін
нормативтікк мəліметтердің жиынтығы. Ол тарифтік  біліктілік
анықтамалықтардан, тарифтік кестелер мен тарифтік мөлшерлемелерден
тұрады.

Геологиялық жұмыстарға арналған тарифтік-біліктілік анықтамалық,
геологиялық барлау өндірісінде орындалатын жұмыс сипаттамалары мен осы
жұмыспен айналысатын жұмысшыға қойылатын талаптардың тізімін қамтиды.
Тарифтік-біліктілік анықтамалық – кəсіби шеберлік пен біліктілікке қойылатын
белгілі бір талаптар. ГБЖ-да орындалатын жұмыстарға байланысты 6 разряд
ажыратылады.

Тарифтік кесте еңбекақы мөлшерін разрядтарға қарай белгілеп, разряд
саны жəне тарифтік коэффициенттермен сипатталады. Мұндағы бірінші
разрядтың коэффициенті 1-ге тең.

ГБЖ-да шеткі тарифтік коэффициенттердің 1:4,8 қатынасы бар алты
разрядты тарифтік кесте қолданылады. Тарифтік мөлшерлеме, осы разрядтағы
жұмыс уақытының 1 бірлігіне – сағат, кезек, айға төленетін еңбекақының
абсолютті көлемін анықтайды.

ГБЖ өндіру барысында ең жоғары еңбекақы ауыр, тау-кен қазбаларын
өткізу үшін қарастырылады. Жерасты жұмыстарымен айналысатын
жұмысшылардың тарифтік мөлшерлемесі жер бетіндегі жұмыстарға қарағанда,
шамамен 15-17%-ға жоғары. Аудандық коэффициенттер 1,15 пен 2,0
аралығында. Зиянды жағдайларға байланысты жұмыстардың мөлшерлемесі
20%-ға жоғары, теңіздегі жұмыстардың мөлшерлемесі одан 25 жəне 55%-ға
жоғары. Егер жұмыстар теңіз деңгейінен биіктікте жүргізілумен байланысты
болса, 10-нан 40% аралығында. Кесімді жұмысшылардың мөлшерлемесі,
мерзімдік жұмысшылардан 12-15%-ға жоғары.

10.1 Еңбекақы түрлері: кесімді жəне мерзімдік

Кесімді еңбекақы  тікелей кесімді, кесімді-сыйлық, кесімді-үдемелі,
жанама-кесімді, көтерме еңбекақылары болып бөлінеді.

Мерзімдік – жай мерзімдік жəне мерзімдік-сыйлық еңбекақы жүйелері.
Тікелей кесімді жүйе. Жұмысшының еңбекақысы қажетті сапаға сəйкес,

өндірілген өнім мөлшері мен өнімнің 1 бірлігін бағалаумен анықталады.
Бағалау төмендегідей белгіленеді:

қН
ВР = ;

мұндағы В – тарифтік мөлшерлеме, теңге;
Нқ – кезек бойына қазба нормасы.

Жұмысшының кезек бойына алатын нақты кесімді еңбекақысы мына
формула бойынша есептеледі:

фк НРЕ ×= ;
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мұндағы Нф – орындалған жұмыс көлемі.
Кесімді-сыйлық жүйесі еңбекақының кесімді жүйесінің, жұмысшыларға

белгілі бір көрсеткіштерді жақсартқандары үшін берілетін сыйлықпен өзара
үйлесімі болып табылады.

Көтерме еңбекақы жүйес. ГБЖ үшін барлау шұңқырлары, орлары, ұсақ
шурфтар, қолмен соқпалы-айналмалы бұрғылау жұмыстары.

Жанама-кесімді еңбекақы жүйесі  мөлшерлеу мен есептеуге келмейтін
барлық жұмыс топтарына (компрессорлық учаскелердің машинистері,
машинист-электроншылар, т.б.) қолданылады. Жанама-кесімді бағалау 
қызмет көрсетуші жұмысшының тарифтік мөлшерлемесін, негізгі кесімді
жұмысшылардың кезектік нормасына бөлу арқылы анықталады.

Нақты еңбекақы  жанама кесімді бағалау мен негізгі жұмысшылармен
орындалған нақты жұмыс көлемінің көбейтіндісіне тең.

Кесімді еңбекақы  түрі, бұрғылау жəне тау-кен-қазу жұмыстарында
кеңінен таралған. Мерзімдік – геофизикалық, т.б. ГБЖ.

Кесімді жүйелер арасында жұмысшыларды қамту бойынша, бірінші
орынды кесімді-сыйлық жүйесі алады, бул əсіресе бұрғылау жұмыстарында.

Мерзімдік нысан негізінен, мерзімдік-сыйлық нысан түрінде
қолданылады.

Еңбекақының мерзімдік нысаны, жұмысшының біліктілігі мен (тарифтік
мөлшерлеме) нақты жұмыс істелген уақытымен анықталады. Мерзімдік
еңбекақы барысында еңбек нəтижесі мен жұмысшының еңбекақысы арасында
тікелей байланыс болмайды. Жұмысшыларды ынталандыру мақсатында,
мерзімдік ақыны сыйлық жүйесімен толықтырады.

Еңбекақының мерзімдік-сыйлық жүйесі барысында жұмысшылар белгілі
бір санды жəне сапалы көрсеткіштері үшін қосымша ақы (сыйлық) алады.

ГБЖ өндірісі барысында басшылардың, мамандар мен қызметкерлердің
еңбекақысын төлеу үшін, штаттық-айлық жүйені əр түрлі сыйлық
нысандарымен үйлестіре қолданады. Барлық геологиялық ұйымдар үшін,
қызметтік айлықтардың бірыңғай сұлбасы белгіленген.

Статистика бойынша еңбекақыны оның құрамындағы элементтер
бойынша түрлі қорларға топтастырады (16-сурет).

Еңбекақы қоры – қызметкерлердің еңбекақыларын төлеу үшін,
заңнамаға сəйкес жəне қаржыландыру көздеріне қарамастан, салықтар мен
басқа да шегерімдерді ескере отырып, ақшалай жəне табиғи түрде (тарифтік
мөлшерлемелер немесе қызметтік ақылар, сыйлықтар, ынталандырғыш жəне
орнын толтырғыш сипаттағы қосымшалар төлемдер) есептелген сомалар.
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Кесімді
бағалаулар

қоры

Мерзімді
жұмысшылар

тариф
бойынша
еңбекақы

қоры

Штаттық-
айлық жүйе

бойынша
еңбекақы

қоры

Тарифтік еңбекақы қоры
Сағаттық

қорға дейін
қосымша

төлеу

Сағаттық еңбекақы қоры
Күндік қорға

дейін
қосымша

төлеу

Күндік еңбекақы қоры
Айлық қорға

дейін
қосымша

төлеу
Айлық (тоқсандық, жылдық) еңбекақы қоры

16-сурет. Жұмысшылардың еңбекақы қорларының құрамы

Тарифтік еңбекақы қоры  кесімді, мерзімдік жұмысшыларға кесімді
бағалау, тариф жəне штаттық-айлық жүйе бойынша есептелген еңбекақылардан
тұрады.

Сағаттық еңбекақы қоры нақты жұмыс істелген уақыт үшін (адам
сағаттар) есептелген, тарифтік қордың барлық элементтерінен, сондай-ақ
қосымша төлеуден (жұмысшылардың кесірінен болмаған ақауларға төлеуден,
түнгі уақыт, еңбегі, еңбек етудің зиянды жағдайлары, оқушылары, т.б. үшін
қосымша төлеуден) тұратын еңбекақыны қамтиды.

Күндік еңбекақы қоры нақты жұмыс істелген күндер үшін есептелген
еңбекақыны қамтиды жəне мыналардан тұрады: сағат қоры жəне айлық қорға
дейін қосымша төлеу (үстеме жұмыс уақыты, тұрып қалулар үшін қосымша
төлеу).

Жұмысшылардың еңбекақыларының түрлі қорлары арасында 17-кестеде
көрсетілген аддитивті байланыс болады.
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17-кесте
Жұмысшылардың еңбекақыларының түрлі қорлары арасындағы

аддитивті байланысы

Жол
нөмірі

Еңбекақы қорының элементтері Мың.
тг

Қорыт
ынды

%
1
2
3

4-16

Қосымша
төлеу
мен

сыйлықтар

17-21

22-26

Нақты жұмыс істелген уақыт үшін кесімді бағалау бойынша
төлем
Нақты жұмыс істелген уақыт үшін тарифтік мөлшерлеме
бойынша төлем
Штаттық-айлық жүйе жəне орташа еңбекақы бойынша төлем
Барлық тарифтік қор Σ 1+2+3

Əр түрлі қосымша төлемдер (түнгі уақыттағы жұмыс үшін,
бригаданы басқару үшін, оқушылар үшін, т.б.)
Жұмыс пен өнім сапасы, т.б. үшін сыйлықтар, біліктілігі үшін
қосымшалар
Тарифтік қорға барлық қосымша төлемдер (Σ 4-тен 16 жолға
дейін)
Барлық сағаттық қор
Əр түрлі төлемдер (жасөспірімдерге, ішкі тұрып қалулар, т.б.)
Сағаттық қорға барлық қосымша төлемдер (Σ 17-ден 21-ге
дейін)
Барлық күндік қор
Төлемдер (кезекті, қосымша демалыстар үшін, толық күндік
тұрулар үшін, демалыс күндер үшін)
Күндік қорға барлық қосымша төлемдер (Σ 22-26 жолдары)

Жұмысшылардың еңбекақысының барлық жылдық қоры

241,0
169,0
30,0

440

266,0
706,0

23,0
729,0

54,3

783,3

30,8
21,6
3,8

56,2

34,0
90,2

2,9
93,1

6,3

100%

Айлық қор элементтерінің талдауы, оларды былайша бөлуге мүмкіндік
берді: төлемдердің шамамен 80% (618:783,3=0,789) кесімді жəне мерзімдік
төлемдер үлесіне келеді (18-кесте).

18-кесте
Төлемдердің кесімді жəне мерзімдік төлемдер үлесі

Еңбекақы түрі Мың. теңге Қорытынды %

Кесімді (1, 8, 10, 12, 14жолдар)

Мерзімдік (2, 3, 13, 15жолдар)

357,0

261,0

57,8

42,2

Барлығы 618 100
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10.2 Еңбекақының орташа деңгейінің көрсеткіштері жəне
олардың өзара байланысы

Қызметкерлердің барлық санаттары бойынша бұл көрсеткіштердің
көлемін төмендегідей есептеуге болады:

 орташа еңбекақыны – еңбекақы қорын негізге ала отырып;
 орташа табысты – еңбекақы мен сыйлықтар қорын негізге ала отырып,

ағымдағы жұмыс нəтижелері бойынша материалдық ынталандыру қорынан
(МЫҚ);

 еңбекақының орташа деңгейі – еңбекақы қорын, МЫҚ мен басқада
төлемдерді негізге ала отырып.

Адам сағат, адамкүнмен істелген еңбекақының түрлі қорларын
басшылыққа ала отырып, орташа еңбекақының мына көрсеткіштері есептеледі:
орташасағаттық, орташакүндік, орташаайлық (тоқсандық, жылдық).

Орташасағаттық еңбекақы Fс еңбекақы сағаттарының қоры мен сəйкес
кезеңде жұмысшылардың істеген адамсағаттарының саны (Тадам-с.) арасындағы
қатынасқа тең:

садам

с
с Т

FЕ
.

= .

Орташа күндік еңбекақы:

садам

с
к Т

FЕ
.

= ;

Fс – күндік еңбекақы қоры; Тадам.-с – істелген адам күндердің саны.

Жұмысшылардың орташа айлық (жылдық) табысы:

ж

жылай
жылай Т

ФМПFЗ +
= .

. ;

мұндағы Тж – жұмысшылардың орташа тізімдік саны.
Жұмысшылардан басқа, барлық қызметкерлер санаттары үшін тек

орташаайлық (жылдық) еңбекақы мен орташа айлық (жылдық) табыс
анықталады.

10.3 Еңбекақы қорының абсолютті жəне салыстырмалы шығындалуын
(үнемделуін) анықтау.

Еңбекақының нақты жəне жоспарлы қорларын жұмысшылардың
санаттары бойынша, сондай-ақ жалпы ӨӨҚ мен өнеркəсіптік емес
қызметкерлер құрамы бойынша салыстыра келе, абсолютті үнемдеу
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(шығындау) анықталады. Бірақ, бұл жоспар 100%-ға орындалған жағдайда ғана
мүмкін болады. Сол себепті, əдетте салыстырмалы (өндіріс көлемі бойынша
жоспардың орындалу дəрежесін ескере отырып) үнемдеуді (шығындауды)
анықтайды.

ӨӨҚ еңбекақы қорының салыстырмалы үнемделуін (шығындалуын)
төмендегі формула бойынша анықтайды:

ú
û

ù
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
-+= k

ТП
ТПFFЭ

ж

н
жқ 11 ;

мұндағы Э – еңбекақы қорының салыстырмалы үнемделуі (шығындалуы); Fқ –
нақты еңбекақы қоры; ТПн/ТПж – өнім көлемі бойынша жоспардың орындалу
пайызы; k – дифференциалды төмендеткіш коэффициент, 0,4-тен 1,0-ге дейінгі
аралықта ауытқып тұрады (19-кесте).

19-кесте
Дифференциалды төмендеткіш коэффициент

К

Мұнай өндіру 0,9

Көмір өнеркəсібі 0,8

Металлургия 0,7

Химиялық өнеркəсіп, тоқыма, əйнек 0,6

Машина жасау 0,5

Салыстырмалы үнемдеу пайызы мына формула бойынша анықталады:

100×
-

=
т

тн
ү F

FFQ ;

мұндағы Qү – салыстырмалы үнемдеу, %; Fт – түзетілген еңбекақы қоры.

10.4 Жұмыс күші шығындарының құны жəне жұмыс
      уақытын пайдалану.

Жұмыс күшін қамтамасыз етуге жұмсалатын шығындардың құрамы ХЕҰ
еңбек құнының стандартты халықаралық жіктемесінің негізінде жасалып,
кəсіпорынның (жұмыс берушінің) жалдамалы жұмыс күшін қамтамасыз етуге
жұмсайтын шығындары ретінде қарастырылады.
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Кəсіпорынның (жұмыс берушінің) жұмыс күшіне жұмсайтын шығындары –
орындалған жұмыс үшін ақшалай жəне табиғи түрде берілетін ақылардың сомасы
мен кəсіпорынның жыл бойына жұмысшылар пайдасына жасаған қосымша
шығындары.

Жұмыс күшіне жұмсалатын шығындардың құрамына еңбекақы қорынан
басқа:

 кəсіпорынның қызметкерлерге арналған тұрғын үйлерге жұмсайтын
шығындары – қызметкерлерге үй салуға, сатып алуға, тұрмыс жағдайларын
жақсартуға ұсынылатын сомалар. Осы мақсаттарға берілетін несиелерді өтеуге
жұмсалатын шығындар, кəсіпорын балансындағы тұрғын үй қорын қамтамасыз
етуге жұмсалатын ағымдағы шығындар жəне тұрғын үймен байланысты басқа да
шығындар;
 қызметкерлердің əлеуметтік қамсыздандырылуына жұмсалатын шығындар 
əлеуметтік салыққа төленетін сомалар, сондай-ақ əлеуметтік қамсыздандырылу
мақсатында кəсіпорынның тікелей өзімен жұмсалатын шығындар. Атап айтқанда,
кəсіпорынның қысқартылуына (жабылуымен) байланысты жұмыстан босатылатын
қызметкерлерге берілетін жəрдемақы, белгілі бір оқиғалар орын алған жағдайда
қызметкерлерге көрсетілетін материалдық көмек, зейнеткерлікке шығатындарға
біржолғы жəрдемақы, т.б.;

 кəсіби білім беруге жұмсалатын шығындар – кəсіпорынның (жұмыс
берушінің) қызметкерлерін оқу орындарында ақылы оқытуға жұмсайтын
шығындары; кəсіпорынмен оқуға жіберілген студенттерге төленетін стипендия;
кадрларды дайындауға жəне қайта дайындауға жұмсалатын шығындар. Сонымен
қатар, оқу ғимараттары мен бөлмелерін қамтамасыз етуге, оқу сабақтарын өткізуге
арналған бөлмелерді жалдауға төленетін шығындар, кадрларды дайындауға жəне
қайта дайындауға жұмсалатын (шаттан тыс оқытушыларға төленетін ақы) басқа да
шығындар;

 мəдени-тұрмыстық шығындар – кəсіпорын балансындағы немесе
кəсіпорынның үлестік қатысу тəртібіне сəйкес қаржыландыратын буфет, асхана,
кітапхана, клуб, дəрігерлік пункт, мектепке дейінгі мекемелер мен демалыс үйлерін
қамтамасыз етуге жұмсалатын шығындар; демалыс кештерін, дискотека, ғылым
мен өнер қызметкерлерімен кездесулер ұйымдастыру үшін бөлмелерді жалдау
ақысы, қызметкерлерге мəдени-тұрмыстық қызмет көрсетуге жұмсалатын басқа да
шығындар;

 еңбек құны ретінде қарастырылатын, яғни, жұмыс күшін пайдалануға
байланысты салықтар, төлем көзінен қызметкерлердің еңбекақысын кəсіпорынның
таза табысынан жасайтын қосымша шығын сомаларынан алынатын салықтарды
қамтиды; шетелдік жұмыс күшін қатыстырғаны (ұстағаны) үшін төлем, т.б.;

 жұмыс күшін қамтамасыз етуге кететін басқа да шығындар – жұмыс
берушінің жұмыс орнына жеткенге дейінгі жолдың (жалпы қолданыстағы, арнайы
немесе ведомстволық бағыттарда) ақысын төлеу шығындары; тегін берілетін
форма, киімнің, берілген арнайы киімнің, сүттің, емдеу-сауықтырушылық
тамақтандырудың бағасы, тəуліктік шығындарды қоса санағандағы іссапар
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шығындары, қызметкерлерді ауыстыру, басқа жерге жұмыс жасауға
жөнелтугеайланысты шығындардың орнын толтыру, басқа да шығындар.

Орташа есеппен,бір қызметкердің жұмыс күшін қамтамасыз етуге
жұмсалатын шығындардың құны мен құрамы кəсіпорынның (жұмыс берушінің)
жалдамалы еңбекті пайдалануғаайланысты шығындарының жалпы сомасын
сипаттайды.
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11. БӨЛІМ. КƏСІПОРЫН ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫ

11.1 Өнімнің өзіндік құнының құрамы

Өнімнің өзіндік құны (жұмыстардың, қызметтердің)  өнімдерді
(жұмыстарды, қызметтерді) өндіру барысында пайдаланылатын табиғи қорлар,
шикізат, материалдар, отын, энергия, негізгі қорлар мен еңбек ресурстарының,
сондай-ақ оларды өндіру мен өткізуге қажетті басқа да шығындардың құндық
бағалануы болып табылады.

Өнімнің өзіндік құны  экономикалық категория ретінде кəсіпорын
қызметінің маңызды сапалық көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Аталған
көрсеткіштер, кəсіпорын құзырындағы қорларды пайдаланудың тиімділігін
көрсетеді.

Өзіндік құн  экономикалық категория ретінде кəсіпорын қызметінде
бірқатар маңызды қызмет атқарады. Олардың негізгілері:

 жұмыстардың (қызметтердің) жеке түрлерінің сметалық құны мен
геологиялық тапсырманың жалпы құнын (бағасын) анықтау, себебі өзіндік құн
сметалық құнның негізі болып табылады;

 өндірістің геологиялық барлау жұмыстарын орындаудағы шығындарын
есепке алу жəне бақылау;

 геологиялық барлау жұмыстарын өткізу техникасын, технологиясы мен
əдістемесін таңдау;

 кəсіпорын қызметінің бөлек кезеңдегі жəне нормативпен
салыстырғандағы экономикалық нəтижелерін анықтау;

 басқарушылық шешімдерді экономикалық тұрғыдан негіздеу.
Өзіндік құн  күрделі, кешенді экономикалық категория. Оның ішкі

мазмұны, тек ғылыми-техникалық ілгерілеудің, ұйымдастыру қағидалары мен
өндірістік үдерістерді басқарудың əсерінен ған емес, мемлекеттік реттеу
нəтижесінде де өзгеріп отырады.

Өзіндік құнға енгізілетін шығындарды нормативтікк құжаттармен реттеудің
қажеттілігі, өзіндік құн құрамына қатысты қалыптасқан бірыңғай көзқарас
негізінде,  кəсіпорындар бірыңғай салық ортасында қалуымен шартталады.

Қазіргі кезде Қазқстаеда ол қалыптасқан шығын құрамы туралы ережеге
сəйкес, өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құнына енгізіледі:

 өндірісті дайындау мен меңгеруге жұмсалатын шығындар;
 өндіріс 
технологиясы мен ұйымдастырылуымен шартталған, өнім (жұмыс, қызмет)

өндірісімен тікелей байланысты шығындар;
 еңбекақы шығындары;
 табиғи шикізатты пайдалану бойынша шығындар;
 өнімнің сапасын, беріктілігі мен төзімділігін арттыруға, өндіріс

технологиясы мен ұйымдастырылуын жетілдіруге бағытталған капиталдық емес
сипаттағы шығындар;
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 өнертапқыштықпен, рационализаторлықпен, техникалық жаңалықтарға
байланысты шығындар;

 өндірістік үдерісті жүргізуге, яғни, өндірісті шикізатпен, материалдармен,
отынмен, құрал-саймандармен, құрылғылармен, т.б. қамтамасыз етуге, негізгі
өндірістік қорларды жұмыс күйінде сақтап тұруға, санитарлық-гигиеналық
талаптардың орындалуын қамтамасыз етуге жұмсалатын шығындар;

 еңбек пен қауіпсіздік техникасының қалыпты жағдайларын қамтамасыз
ету бойынша шығындар;

 өндірісті басқаруга байланысты шығындар: басқару аппараты
қызметкерлерін қамтамасыз ету, олардың қызметін материалдық-техникалық жəне
көлікпен қамсыздандыру, іссапарларға бөлінетін шығындар, консультациялық,
ақпараттық, аудиторлық қызметтерді төлеу, өкілділік шығындары, т.б.;

 табиғат қорғау нысандарын жабдықтау мен пайдалану бойынша
шығындар жəне ағымдағы табиғат қорғау шығындарының басқа түрлері;

 кадрларды дайындау жəне қайта дайындауға байланысты шығындар;
 мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру мен зейнеткерлік қамсыздандыруға,

міндетті медициналық сақтандыруға, РФ халқын жұмыспен қамтамасыз етудің
Мемлекеттік қорына төлемдер;

 банктердің қысқа мерзімді несиелері бойынша төлемдер жəне белгіленген
мөлшерлеме шегінде коммерциялық несие;

 негізгі өндірістік қорлар мен материалдық емес активтердің тозуы жəне
белгіленген тəртіпке сəйкес шығындардың басқа да түрлері;

 кəсіпорын мүлік сақтандыру бойынша төлемдер;
 кепілді қызмет көрсету бойынша шығындар;
 ақаулар есебінен келетін шығындар;
 ішкі өндірістік себептер бойынша тұрып қалулардан келетін шығындар.
Бұрын қолданыста болған шығындар құрамы туралы Ережемен

салыстырғанда, ұсынылып отырған редакцияда өзіндік құнға енгізілетін
шығындардың тізімі кеңейтілген. Мəселен, өзіндік құнға қазіргі кезде жарнама,
өкілділік бойынша шығындарды жатқызады. Табиғи қорларды пайдалануға
байланысты шығындар мен экологиялық нормативтерді бұзғаны  үшін, төлемдер
айтарлықтай ұлғайған. Өзіндік құн құрамына жер қойнауын пайдалану құқығына 
төлем, минералды-шикізат базасын жандандыруға жұмсалатын қаржылар, орман
күйіндегі ағашқа (ағаштарды кесіп алуға төлем) төлем, ашық су көздеріне төлем.
кіреді. Жоғарыда келтірілген төлемдер жұмыс өндіруге қарастырылған ағымдағы
шығындарды əлдеқайда көбейтеді. Əсіресе, өндірістік үдеріс тікелей табиғи
ортамен жанасатын жерлерде.
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11.2 Шығындарды топтастыру

Есептеу, талдау жəне жоспарлау мақсатында, кəсіпорынның барлық
шығындары нақты, экономикалық негізделген белгілер бойынша топталады:
шығындардың кононимикалық біртектілігі, олардың өндірістік мақсатының
ортақтылығы, өнімді өндіру мен өткізу үдірісіндегі рөлі, пайда болу орындары,
өндіріс көлемі, қалпына келу кезектілігі, құрамының біртектілігі (20-кесте).

Шығындардың экономикалық элементтері бойынша өзіндік құны,
кəсіпорын өнімінің (қызметінің, жұмысының) барлық көлемін өндіруге
жұмсалатын шығындарды ескереді. Əрбір элемент бойынша жіктеу барысындағы
шығындар пайдалану мақсаты мен пайда болу орнына қарамастан, олардың пайда
болу сипатына қарай топтастырылады.

Шығындарды экономикалық элементтер бойынша топтастыру,
кəсіпорынның материалдық жəне ақшалай қорларға жалпы қажеттілігін
анықтау үшін қажет; өзіндік құн бойынша жоспарды өндірістік бағдарламамен,
материалдық-техникалық қамсыздандыру, еңбек жəне еңбекақы бойынша
жоспарлармен үйлестіру үшін; баға құрылымын анықтау жəне өндіріс
шығындарын төмендетудің негізгі бағыттарын белгілеу үшін. Бұл жіктеме
барлық салалар, кəсіпорын ауқымдары, олардың меншік түрлері үшін
«толассыз» болып табылады. Сондықтан, шығын элементтері бойынша жіктеме
(21-кесте) барлық деңгейлердегі мемлекеттік басқарушылық құрылымдарға
қызықты болып табылады.

Материалдық шығындар элементінде өндірілетін, өнім (жұмыс,
қызмет) құрамына енетін немесе техникалық үдерістің қалыпты барысын
қамтамасыз ететін сырттан алынатын шикізат пен материалдардың құны
көрсетіледі: табиғи шикізат, оған қоса минералды-шикізат базасын
жандандыруға бөлінетін қаржылар; сырттан алынатын отын мен қуаттың
барлық түрлері; жабдықтарды жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер, аспаптар,
құрылғылар, құрал-саймандар; бөгде ұйымдармен орындалатын өндірістік
сипаттағы жұмыстар мен қызметтер.

Еңбекақы шығындарының құрамына  өндірістік қызметкерлердің
еңбекақыларын төлеуге жұмсалатын шығындар, оның ішінде жұмысшылар мен
қызметкерлерге сыйлықтар, тұрақтандырғыш жəне өтемақы төлемдер, (оған
қоса, бағалардың көтерілуі мен табысты индексациялауға байланысты
төлемдер), сондай-ақ кəсіпорын штатында тіркелмеген, негізгі қызметпен
айналысатын қызметкерлердің еңбекақысына бөлінетін шығындар.

Əлеуметтік қажеттіліктерге бөлінетін қаржылар элементінде, ҚР
заңнамасымен белгіленген нормалар бойынша міндетті төлемдер көрсетіледі.

Кəсіпорынның негізгі қорларының амортизациясы элементінде,
негізгі қорларды, оның ішінде жалға алынғандарын да, баланстық құны мен
белгіленген нормаларды негізге ала отырып, қалпына келтіруге бөлінетін
амортизациялық қаржылардың көлемін білдіреді.

20-кесте
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Өндіріске жұмсалатын шығындардың жіктелу түрлері жəне олардың
кəсіпорын экономикасындағы рөлі

Жіктемелік белгі Жіктемелік белгі бойынша
шығындар

Шығындардың мазмұны

Өндірістік мақсаты Шығын элементтері
Бойынша

Пайдаланылатын қорлардың жалпы
көлемі

Шығындардың калькуляциялық баптары бойынша     Өнімнің нақты түріне
Негізгі Өндіріс үдерісімен тікелей

байланысты
Өндіріс үдірісіне
қатысу дəрежесі

Қосымша Өндіріс үдірісін басқарумен
байланысты

Тура Өнім жасаумен тура жəне тікелей
байланысты

Өнімнің өзіндік құнына
енгізу тəсілі

Жанама Цех, жалпы кəсіпорын жұмысымен
байланысты

Жай Бір экономикалық элементтен
тұрады

Шығындардың құрамы

Кешенді Бірдей өндірістік мəні бар бірнеше
экономикалық элементтерден
тұрады

Шартты-ауыспалы Өндіріс көлеміне тікелей тəуелдіӨндіріс көлеміне
тəуелділігі Шартты-тұрақты Өндіріс көлемінің өзгеруіне азғана

тəуелді немесе мүлдем тəуелсіз
Адам еңбегі шығындары Қызметкерлердің еңбекақысын

төлеумен тікелей байланысты
Экономикалық мазмұн

Заттай еңбек шығындары Өндірістегі ҒТҮ деңгейін жалпы
түрде көрсетеді

Уақыт Кезек, күн, ай, тоқсан,
Жыл

Жұмыстың орындалу мерзіміне
байланысты, шығын құрамындағы
өзгерістерді көрсетеді

Есептеу əдісі Нормативтікк, жоспарлы,
болжамдық, нақты

Есептеулердің дəлдігі əр түрлі
дəрежеде болады жəне
басқарушылық шешімдерді
қабылдауда белгілі бір рөл
атқарады

Жіктемелік белгі Жіктемелік белгі бойынша
шығындар

Шығындардың мазмұны

Өндірістік мақсаты Шығын элементтері
Бойынша

Пайдаланылатын қорлардың жалпы
көлемі

Қамтудың толықтығы Технологиялық, өндірістік
толық

Шығын арасындағы қатынасты
білдіреді, негізгі, қосымша-көмекші
өндіріс, басқару мен коммерциялық
шығындар

Басқа шығындар элементінің құрамына  арнайы бюджеттен тыс
қорларға төленетін қаржылар, салықтар, алымдар, ауаға залалды заттардың
рұқсат етілген көлемдерін шығару, мүлікті міндетті сақтандыру үшін төлемдер,
іссапарлар шығындары, байланыс қызметі үшін төлемде , т.б.
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21-кесте
ӨҰ бойынша шығын элементтерінің өзіндік құнының жіктемесі

Көрсеткіштер атауы Есепті
кезеңде

Өткен жылдың
сəйкес кезеңінде

Өнім (жұмыс, қызмет) көлемі қолданыстағы бағамен
Өнімді (жұмысты, қызметті) өндіру мен өткізуге
жұмсалатын шығындар
Оның ішінде:
1 . Материалдық шығындар  шикізат пен материалдар
олардың:
а) минералды-шикізат базасын жандандыруға бөлінетін
    қаражат;
ə) жерлерді қайта культивациялауға бөлінетін қаражат;
б) орман түрінде сатылатын ағашқа төленетін төлем;
в) кəсіпорынның сушаруашылық жүйелерден алатын суға
  төлейтін төлемі;
 сатып алынатын жабдықтаушы өнімдер, жартылай
өнімдер
 бөгде ұйымдармен орындалатын өндірістік сипаттағы
жұмыстар мен қызметтер
олардың:
а) жүктерді тасымалдау бойынша,
ə) отын,
б) қуат;
2. Еңбекақы шығындары

3. Əлеуметтік қажеттіліктерге бөлінетін қаражаттар

4. Негізгі өндірістік құралдардың амортизациясы

5. Басқа шығындар

олардың:
а) тəуліктік жəне көтерілу;
ə) бөгде ұйымдардың көлік қызметтері

11.3 Шығынардын үлесіне сəйкес өндіріс ерекшеліктері

Өндіріске жұмсалатын жалпы шығындардағы жеке элементтердің
үлестік салмағы қаншалықты жоғары болуына байланысты, еңбек пен
материалды көп қажет ететін, қуат пен отынды көп қажет ететін, қорды көп
қажет ететін жəне аралас өндірістерді ажыратуға болады. Еңбекті көп қажет
ететін – еңбекақыға бөлінетін шығындар ең көп үлестік салмаққа ие (көбіне
өндіруші салалар, геологиялық барлау). Материалды көп қажет ететін - ең
көп үлестік салмақты, қуат пен отын шығындары алады (жылу жəне электр
энергетикасы, металлургия, химиялық материалдарды өндіру, алюминий
өнеркəсібі). Қорды көп қажет ететін – жалпы шығындардағы амортизацияның
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үлкен үлестік салмағы бар (мұнай өндіруші, гидроэнергетика). Аралас –
материалдық шығындар мен еңбекақының қомақты үлестік салмағы бар
(электротехникалық өнеркəсіп, аспап жасау, автотракторлық өнеркəсіп).

Шығындар құрылымы өсіңкі болады. Өндіріс техникасы, технологиясы
мен ұйымдастырылуындағы болып жатқан өзгерістер, шығындардың жеке
түрлері арасындағы мөлшерлік қатынасқа да əсерін тигізеді.

Өзіндік құнның құрылымындағы өзгерістердегі оңтайлы бағыт ретінде 
ескі еңбек үлесінің төмендеуі, оның ішінде өнімнің материалды көп қажет
етуінің төмендеуі болып саналады. Сонымен қатар, қазіргі кезде материалды
көп қажет ететін қорлар бағасының инфляциямен шартталған өсуі, өнімнің
материалды көп қажет етуін төмендетуге қарсы əсерін тигізеді.

Сөйтіп, шығындарды элементтер бойынша топтастыру олардың пайда
болу орындарына қарамастан, экономикалық элементтерді қамтиды. Бұл
жалпы, тауарлық жəне өткізілген өнімнің өзіндік құнын, табыс сомасын
анықтауға, өзіндік құн жоспарын өндіріс жоспарының басқа бөлімдерімен
байланыстыруға мүмкіндік береді. Шығындардың элементтеп жіктелуі
негізінде кəсіпорында табыс пен шығын жоспары жасалады.

Элементтер бойынша шығындарды есептеу  геологиялық тапсырманы
орындау жоспарымен қарастырылған нақты жұмыс түрлерінің өзіндік құнын
анықтауға, сондай-ақ шығындардың пайда болған жерін анықтауға мүмкіндік
бермейді. Ал бұл оларды төмендету қорларын айқындау үшін өте маңызды.
Біртекті жұмыстың (ұңғымаларды бұрғылау, тау-кен қазбаларын жүргізу, т.б.)
өзіндік құнын анықтайтын есептеу калькуляциялау деп, ал бұл көрініс табатын
құжат – калькуляция деп аталады. Калькуляцияда барлық шығындар олардың
пайда болу орындары мен мақсаттарына қарай, шығын баптары бойынша
топтастырылады (22-кесте).

Негізгі шығындар жұмыстардың нақты түрінің технологиялық жəне
өндірістік өзіндік құнын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл жерде шығындар
олардың қайсыбір элементі бойынша түгелдей емес, тек нақты учаскеде болған
көлемінде ғана көрсетіледі. Мəселен, еңбекақы қызметкерлердің қандай
категорияларына төленетіндеріне қарай, бірнеше калькуляциялық баптар
бойынша ескеріледі. Негізгі шығындар құрамындағы «Еңбекақы» бабы
бойынша, тек негізгі өндіріс қызметкерлерінің еңбекақысы көрсетілетін
болады. Қосымша-көмекші өндіріс қызметкерлерінің еңбекақысы, «Жеке
қосымша-көмекші өндірістердің қызметтері» бабы бойынша, əкімшілік-
басқарушылық қызметкерлер құрамының еңбекақысы – «Үстеме шығындар»
бабы бойынша көрсетіледі. Амортизация, құндылығы төмен жəне тез тозатын
заттар, отын, т.б. бойынша шығындар осыған ұқсас бөлінеді.

Үстеме шығындар  өндірістік үдеріс пен оны ұйымдастыруды
басқарумен байланысты шығындар сомасын білдіреді. 22-кестеден үстеме
шығындарды құрайтын шығындардың қандай негізгі бөлімдерден тұратынын
көруге болады.

22-кесте
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Жеке жұмыс түрлеріне арналған калькуляциялық баптар бойынша
геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнының жіктелуі (шартты

үлгі), тенге

Шығындар бабы Механикалық
бағаналық
бұрғылау
($$$1 м)

Жер үсті тау-
кен
қазбаларын
жүргізу (1 м3)

атыздық
сынамаларды
іріктеу (1 шт.)

I. Негізгі шығындар 286,47 50,64 109,10

оның ішінде:
көмекші материалдар 43,61 5,03 18,30

негізгі жəне қосымша еңбекақы 62,56 16,30 41,30

еңбекақы қаражаттары 24,40 6,36 16,10

негізгі өндірістік қорлар мен
материалдық емес активтердің
амортизациясы

56,12 6,40 3,50

құндылығы төмен жəне тез тозатын
заттардың тозуы

46,98 3,20 8,36

қосымша-көмекші өндіріс
қызметтері

24,20 5,05 16,14

көлік
басқалары

6,20

II. Үстеме шығындар 58,68 10,68 22,60

оның ішінде:
жалпы өндірістік шығындар 20,93 4,12 8,65

жалпы шаруашылық шығындар 32,35 6,56 12,65
өндірістік емес шығындар 5,40 - 1,30
төлемдер

Жұмыс бірлігінің өзіндік құнының
барлығы

345,15 61,32 131,70

«Өндірілмейтін шығындар» бабы, тек нақты шығындар бойынша
анықталатындығын айтып кету қажет. Бағаларды жоспарлау барысында мұндай
шығындар қарастырылмайды. Əдетте, геологиялық барлау жұмыстарына
арналған үстеме шығындар негізгі шығындардың сомасына қатысты пайызбен
анықталады. 1 жəне 3  типтерге жататын геологиялық барлау жұмыстары
(аймақтық жұмыстар мен геологиялық ортаны мониторингілеу бойынша
жұмыстар) үшін, олар 15-20%-ды құрайды, 2  типке жататын геологиялық
барлау жұмыстары (іздестіру жұмыстары, жер қойнауын геологиялық
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зерттеудің бағалау жəне барлау кезеңдері) үшін, үстеме шығындардың көлемі
біршама жоғары жəне 20-22 %-ды құрауы мүмкін.

Калькуляциялық бірліктер ретінде, əдетте жұмыстардың нақты түрлерін
өлшеудің физикалық бірліктері пайдаланылады (тонна, метр, станок-кезек,
бригада кезек, т.б.). Геологиялық барлау саласында калькуляциялау
нысандарына  геологиялық-түсіру, іздестіру жұмыстары, гидрогеологиялық
жəне инженерлік-геологиялық жұмыстар, əр түрлі геофизикалық жұмыстар
жатады. Барлау бұрғылауы, тау-кен қазбаларын өткізу, пайдалы қазбалар мен
тау-кен жыныстарына зертханалық зерттеулер, топографиялық-геодезиялық
жəне маркшейдерлік жұмыстар, жүктер мен геологиялық барлау
партияларының қызметкерлер құрамын тасымалдау, т.б. жүмыстары бар.

Шығын баптары бойынша өзіндік құнды жіктеудің маңыздылығы
мұндай шығын есебі өнімнің болашақ бағасының негізі болуында (геологиялық
барлауда бұл геологиялық барлау жұмыстары бірліктерінің сметалық бағасы).

Калькуляцияның типтік баптарының тізімі, өндірістің сипаты мен
құрылымына байланысты өзгеріп тұруы мүмкін. Мəселен, машинажасауда 
«Жабдықтаушы өнімдер», тау-кен өнеркəсібінде – «Тау-кен дайындау
жұмыстары» баптары бөліп көрсетіледі. Баптардың тізімі, олардың құрамы мен
əзірлену тəртібі  өзіндік құнды есептеу, жоспарлау жəне калькуляциялау
бойынша салалық нұсқауларда белгіленеді. Бұл жерде шығындарды
топтастыру, барлық салаларда нақты өнім немесе жұмыс түрлерінің өзіндік
құнына тікелей жатқызылуы мүмкін тікелей шығындардың бөлінуін
қамтамасыз етуі тиіс.

Өндіріске бөлінетін шығындардың сметасын құрастыру барысында
шығындардың өндіріс көлемі мен байланыстың маңызы зор. Осы белгілер
бойынша ауыспалы жəне тұрақты шығындарды ажыратады.

Ауыспалы шығындардың жалпы сомасы, өндіріс көлемінің өзгеруіне
тікелей пропорционалды түрде өзгереді: негізгі материалдар мен шикізатқа
жұмсалатын шығындар, негізгі өндірістік жұмысшылардың еңбекақысы,
технологиялық отын, электр қуаты, т.б. бөлінетін шығындар. Анықтамадан
ауыспалы шығындардың көлемдері сайы келгенде, тек өндіріс көлемдеріне ғана
емес, сондай-ақ өндіріс пен еңбекті рационализациялау нəтижесінде,
материалдық жəне еңбек шығындарын үнемдеуге де байланысты болатындығы
байқалады.

Тұрақты шығындар  өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты  емес
(амортизацияға бөлінетін қаржылар, бөлмені жалға алу ақысы, сақтандыру
жарналары, əкімшілік-басқару қызметкерлерінің құрамын қамтамасыз ет , т.б.).
Олар  тіпті кəсіпорын өнім шығармаған жағдайда да төленуі тиіс.

Кəсіпорынның барлық шығындарын өзіндік құнға санау тəсіліне
байланысты тура жəне жанама деп бөлуге болады. Тура шығындар  өнім
өндірісімен тікелей байланысты (материалға бөлінетін шығындар, өндірістік
қызметкерлер құрамының еңбекақысы). Бұл шығындар өнімдердің нақты бір
түріне жатқызылады немесе техника-экономикалық есептеулер негізінде,
солардың арасында бөлінуі мүмкін (мысалы, нормативтер бойынша).
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Жанама шығындар – бұл шығындарды жатқызу нысандары бойынша
тура бөліне алмайтын шығындар (əкімшілік жəне басқарушылық шығындар,
ғимараттарды күту, жөндеу, жабдықтарды пайдалану, жылу, жарық, мүлікті
сақтандыруға жұмсалатын шығындар, т.б.). Есепке алу тəжірибесінде мұндай
шығындар  жалпы өндірістік немесе жалпы шаруашылық шығындар деп
аталады.

Құрамына қарай барлық шығындарды жай жəне күрделі (кешенді) деп
ажыратады. Жай шығындар деп  нақты кəсіпорында түрлі құрамдас баптарға
бөлуге келмейтін біртекті шығындарды атайды. Мысалы, негізгі жəне қосымша
еңбекақы, амортизация, отын, материалдар.

Кешенді шығындар, жай элементтерге бөлінуі мүмкін. Мысалы, үстеме
шығындар, сол кəсіпорында өндірілетін электр қуаты мен сығылған ауа.

Экономикалық мазмұнына қарай шығындар екі түрге бөлінеді: 1) адам
еңбегі: 2) заттай еңбек шығындары; сəйкесінше, бұл  еңбекақы, оған
бөлінетін қаражат жəне материал, отын, энергия, құндылығы төмен жəне тез
тозатын құрал-саймандар, амортизация, т.б. жұмсалатын шығындар. Ішінара
адам еңбегі мен заттай еңбекті қамтитын аралас шығындар да кездеседі.
Олардың қатарына: пошта-телеграф шығындары, іссапарларға бөлінетін
шығындар, т.б. жатады.

Шығын элементтерінің құрамы мен санды қатынасы, өнімнің өзіндік
құнының құрылымын белгілейді. Кез келген өнеркəсіптік кəсіпорын өнімінің
өзіндік құнының құрылымын, түрлі факторлар қалыптастырады: өндірісті
ұйымдастырудың техникалық-технологиялық деңгейі мен түрлері, оның
орналасуы, өндірілетін өнімінің сипаты, жабдықталу жағдайы, өнімді өткізу
ерекшеліктері, т.б.

Осыған байланысты өнеркəсіптік кəсіпорын өнімінің өзіндік құнының
құрылымы бірдей болмайды. Мысалы, электрэнергетикада шикізат, негізгі
жəне көмекші материалдар барлығы ~ 9%-ды құрайды, отын үлесінде – 52%,
амортизацияда – 26%. Машинажасау кешенінде материалдық шығындар 62,1%-
ды, ал амортизация - 10%-ды құрайды. Жеңіл жəне тамақ өнеркəсібінде ең
үлкен үлестік салмақты шикізат пен материалдар алады – 87 жəне 85%.
Еңбекақы мен əлеуметтік сақтандыруға бөлінетін қаражаттар,
машинажасаудағы (21%), тау-кен өнеркəсібіндегі (35%), мұнай мен газды терең
барлап бұрғылаудағы (42%) жалпы өнеркəсіптік көрсеткіштермен
салыстырғанда, шығындардың неғұрлым жоғары үлесін алады. Егер жалпы
өнеркəсіптің қуатқа жұмсалатын шығындары 3%-ды құраса, химиялық жəне
мұнайхимиялық өнеркəсіпте – 9%, металлургиялық кешенде мен отын
өнеркəсібінде – 5%.

Геологиялық барлауда өзіндік құнды уақыт бойынша жіктеудің маңызы
өте зор. Себебі, жұмыстар тым бірқалыпты емес, көбіне ашық ауада жəне
күрделі климаттық жағдайда өткізіледі. Өзіндік құнның уақыт бойынша өзгеруі
(түнгі кезектер, қысқы мерзім), кəсіпорынға өндіріске бөлінетін шығындарға
деген қажеттіліктің өзгеруін жоспарлауға жəне геологиялық барлау
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жұмыстарының неғұрлым қолайлы ұйымдастырылуын таңдауға мүмкіндік
береді.

11.4 Өзіндік құнды есептеу əдістері

Өзіндік құнды есептеудің əр түрлі əдістерін қолдану, кəсіпорындағы
басқару-аналитикалық сипаттағы бірқатар міндеттерді шешеді. Нормативтік
(жобалық), жоспарлы, нақты жəне болжамды өзіндік құн түрлерін ажыратады.

Нормативтікк өзіндік құн өнім  жұмыс, қызмет шығарудың
технологиясымен қарастырылған орташа салалық шығындарды көрсетеді.
Орташа мəндер жобалау-сметалық құжаттамалардағы есептеулерде
пайдаланылып əрбір кəсіпорында қол жеткізілуі тиіс орташаланған өндіріс
жағдайларын бейнелейді.

Жоспарлы өзіндік құн  нақты кəсіпорында жəне нақты уақытта
өндіруге жұмсалатын шығындардағы жағдайды көрсетеді. Жоспарлы өзіндік
құн кейбір жұмыс түрлері бойынша өндірудің жеке ерекшеліктерін ескеруге
мүмкіндік береді. Жоспарлы өзіндік құнда, əдетте, кəсіпорынның өндіріс
шығындарын азайту, табыс пен пайдалылықты арттыру бойынша жұмысы
көрініс табады. Жоспарлы өзіндік құн болашақ өндіріс үшін есептеледі.

Нақты өзіндік құн өндірістік цикл аяқталғаннан кейін, белгілі бір
уақыт кезеңі үшін анықталады. Жоспарлы жəне нақты өзіндік құнды салыстыру
кəсіпорынның қажетті экономикалық көрсеткіштерге қол жеткізе алғанын
анықтауға мүмкіндік береді. Кейбір жұмыс түрлері бойынша нақты өзіндік құн
туралы мəліметтер жоспарлау үшін, ал кей кезде болашақ кезеңге жобалау үшін
де негіз болады.

Болжамды өзіндік құн ауысып тұратын экономикалық жүйеде жаңа
өнім немесе қызмет шығаруға кететін шығындардың есебі болып табылады.
Бұл инфляция, салықтық ортаның өзгеруі, баға мен тарифтердің өзгеруі болуы
мүмкін. Кəсіпорынды дамыту бойынша басқарушылық шешімдерді қабылдау
үшін, өзіндік құнның болжамды көлемі, сəйкесінше, өндірілетін өнімнің бағасы
туралы ақпарат негізгі ақпаратқа айналады.

Көп жағдайларда мұндай болжамды есептеулер, кəсіпорынға өз
қызметінің қайта бағдарлануын өткізуге, өнім өндірісінде алдын ала дұрыс
шешім табуға мүмкіндік береді.

Кəсіпорынның бəсекелік күресте табысты болуы, жəне оның тұрақты
қаржылық жағдайы көбіне өндіріске бөлінетін шығындардың деңгейімен
шартталады. Біріншіден, шығындардың азаюы, кəсіпорын табысын арттырудың
маңызды көзі болып табылады. Яғни, өндірістің техникалық-технологиялық
деңгейін арттыру, инфрақұрылымды жақсарту жəне еңбек ұжымының, сондай-
ақ кəсіпорын иесінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктері кеңейеді.
Екіншіден, шығындардың азаюы, өнім бағасын төмендету мүмкіндігін
қамтамасыз етеді, ал бұл  бəсекелік күрес шарттарының бірі. Үшіншіден,
шығындардың төмендеуі, айналымдық қаражаттарға деген қажеттілікке өз
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əсерін тигізеді. Мұндай жолмен босаған айналымдық қаражаттарды
кəсіпорынның өндірістік жəне əлеуметтік қажеттіліктеріне бағыттауға болады.

Шығындарды төмендету мүмкіндіктері екі бағыт бойынша ажыратылып
талданады: көздер жəне факторлар бойынша. Көздер  өзгеруі есебінен,
үнемдеуге қол жеткілуі мүмкін шығын элементтері.

Өзіндік құнның өзгеруіне ең алдымен еңбек өндірісділігі əсер етеді, ол
«еңбекақы» элементінде өз көрінісін табады:

%1001
××
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=D еа

еө

еа У
J

JC ;

мұндағы ΔС – өзіндік құнның төмендеуі, %; Jеа – орташа еңбекақының өсу
индексі; Jеө – еңбек өндірісділігінің өсу индексі; Уеа  құрылымдағы
еңбекақының үлестік салмағы, %.

Салалық ерекшеліктерге байланысты, геологиялық барлауда
материалдар мен шикізатқа жұмсалатын шығындар іс жүзінде болмайды.
Сəйкесінше, бұл элементтер өзіндік құнды төмендету көздері ретінде
қарастырылмайды. Дегенмен, төменде келтірілген формула бойынша отын мен
қуат, басқа да шығыс материалдары сияқты өзгермелі шығындардың өзгеруінің
əсерін есептеуге, сондай-ақ олардың бағаларының өзгеруін ескеруге болады.

Өндіріс көлемінің ұлғаюы, өзгермелі шығындар көлемінің өзгеруіне,
шикізат пен материалдарға бөлінетін шығындардың ұлғаюына, олардың
бағаларының өзгеруіне, отын жəне қуат қорларының ұлғаюына, т.б. əкеледі:
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мұндағы Jм – өнім бірлігіне жұмсалатын материал шығындарының өзгеру
индексі; Jб – материал бағасының өзгеру индексі; Ум — материалға бөлінетін
шығындардың өзіндік құн құрылымындағы үлестік салмағы.

Өндіріс көлемі өскен жағдайда, кəсіпорынның тұрақты шығындары
өзгермейді немесе шамалы өзгереді:
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мұндағы Jтш – тұрақты шығындардың қандай да бір түрінің өзгеру индексі; Jк –
өндіріс көлемінің өзгеру индексі; Утш  тұрақты шығындардың қандай да бір
түрінің өзіндік құн құрылымындағы үлестік салмағы.

Сөйтіп, өнімнің өзіндік құнын төмендетудің негізгі көздеріне: материал,
отын, қуат шығындарын азайту, амортизацияға бөлінетін қаражат шығындарын
азайту, еңбекақыға қатысты шығындарды төмендету, əкімшілік-басқару
шығындарын қысқарту, өндірістік емес шығындарды жою жатады.

Қорларды үнемдеуге техника-экономикалық факторлар айтарлықтай
əсер етеді. Оларды екі үлкен топқа біріктіруге болады: өндірісішілік жəне
өндірістен тыс факторлар.
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Өндірісішілік факторларға  материалдық қорларды шығындаудың
нормаларын жетілдіруді, озық техника мен технологияны ендіруді, өндірістің
механизациялануы мен автоматтандырылу деңгейін арттыру жатады. Сонымен
қатар, жабдықтардың, еңбек қорларының пайдаланылуын жақсартуды, т.б.,
яғни, кəсіпорын тарапынан басқаруға болатын факторларды жатқызады.

Өндірістен тыс факторларға  шикізат, материал, жабдықтар
бағасының өзгеруін, салық пен төлем мөлшерлемелерін, т.б., яғни, кəсіпорын
əсер ете алмайтын факторларды жатқызуға болады. Геологияда, басқа да
өндіруші салалардағыдай, табиғи факторлардың да үлкен маңызы бар екендігін
айта кеткен жөн: пайдалы қазбалар мекенінің тау-кен геологиялық жағдайлары,
олардың құрамы, сапасы, суландырылуы, экономикалық-географиялық
орналасуы.

Бақылау сұрақтары.

1. Геологиялық барлау жұмыстарын орындауға қатысты шығындар
қалай жіктеледі?

2. Геологиялық барлау жұмыстарының өзіндік құнының шығын
элементтері бойынша типтік құрылымын атаңыз.

3. Геологиялық барлау жұмыстарының бағасы мен өзіндік құнын
калькуляциялаудың негізгі бөлімдерін атаңыз.
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12. БӨЛІМ. КƏСІПОРЫН ӨНІМДЕРІ. ӨНДІРІСТІҢ ПАЙДАСЫ МЕН
ТИІМДІЛІГІ

12.1 Тауарлық жəне нормативтікк таза өнім туралы ұғым

Өнеркəсіп салаларында өнімнің бірқатар баға көрсеткіштері кеңінен
қолданылады. Олардың негізгілері: тауарлық, жалпы, нормативтікк таза өнім,
өткізілетін өнім, жалпы айналым, өңдеудің нормативтікк бағасы, таза жəне
шартты-таза өнім. Материалдық өндірістің барлық салаларында жалпы
қоғамдық өнімнің көрсеткіші қолданылады.

Жалпы қоғамдық өнім (ЖҚӨ) – материалдық өндірістің барлық
салаларының дамуының жалпылауыш көрсеткіші. Ал жоспарлы жəне есепті
кезеңдерде анықталады жəне оның есептік көрсеткіші болып табылады. Жалпы
қоғамдық өнім негізінен өнеркəсіпте, ауылшаруашылығында, құрылыста
қалыптасады. Ондағы өнім үлесі жалпы көлемде 90%-ды құрайды.

Жалпы қоғамдық өнімді өндіруде, сонымен қатар жүктерді тасымалдау
көлігі, өндіріске қызмет ететін байланыс, айналыс аясындағы (тауарды сақтау,
қаптамалау, т.б.) өндірістің жалғасы мен аяғы болып табылатын бөлімдегі
сауда, қоғамдық тамақтану, ауылшаруашылық өнімдерін дайындау,т.б. салалар.
Баға түріндегі жалпы қоғамдық өнім көлемі аталған салалар өнімінің сомасына
тең болады.

Тауарлық өнім (Тө) – кəсіпорынның нақты кезеңде өндірілген жəне
кəсіпорын сыртында өткізуге арналған, халық шаруашылығына айналымға
тапсыруға дайындалған өнім көлемі. Тауарлық өнім  кəсіпорынның барлық
негізгі, көмекші, қосымша жəне жанама цехтарымен өндірілген дайын өнімді,
нақты кезеңде сыртқа жөнелтілген жартылай өнімдер мен басқа кəсіпорындар
мен ұйымдардың тапсырыстары бойынша сыртқа орындалған өнеркəсіптік
сипаттағы жұмыстарды қамтиды. Тауарлық өнім  өзінің құрамындағы
элементтерді, яғни кəсіпорынның барлық цехтарымен өндірілген жəне сыртқа,
өзінің іргелі құрылысы мен өнеркəсіптік емес шаруашылықтарына өткізуге
арналған дайын өнімдердің бағасын; өз қазбаларының жартылай өнімдері мен
көмекші жəне қосымша өндірістердің сыртқа шығарылған өнімдерінің бағасын;
сыртқа жасалған өнеркəсіптік сипаттағы  жұмыстардың бағасын, оның ішінде,
өз жабдықтары мен көлік құралдарын іргелі жəне орташа жөндеуден өткізу
бағасын қосу арқылы анықталады.

Тө (Qтауар) көлемі мына формула арқылы анықталады:

..қызмөнеркжартдайынтауар QQQQ ++= ;

мұндағы Qдайын – сыртқа өткізілуге дайын өнім; Qжарт – сыртқа өткізілетін
жартылай өнімдер; Qөнерк.қызм. – сыртқа жасалатын өнеркəсіптік сипаттағы
жұмыстар. Тауарлық өнім қолданыстағы жəне салыстырмалы бағаларда бірдей
анықталады.
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Жалпы айналым  кəсіпорынның өндірген жұмыстарының жалпы
көлемін сипаттайды жəне барлық цехтардың: негізгі, көмекші, қосымша жəне
жанама цехтармен өндірілген өнім сомасы ретінде анықталады. Жалпы
айналымға барлық олардың мақсатына қарамастан дайын өнімдерді, жартылай
өнімдер мен жұмыстарды қосады.

Өткізілген өнім – кəсіпорын-өндірушінің тапсырыс берушілер үшін
дайындаған жəне олармен ақысы төленген өнім. Өткізілген өнімге  дайын
өнім, тапсырыс берушілерге жіберілген жартылай өнімдер, сыртқа жасалған
өнеркəсіптік сипаттағы  жұмыстар жатады. Өнімнің өткізілуі, өндіріс
жоспарларының дұрыс əзірленгендігін, өнім бөлінуінің жəне қоғамдық
қажеттіліктердің нақты құрамының анықталу дұрыстығын растайды. Өткізілген
өнімді жоспарлау мен есеп беру көрсеткіштер жүйесінде, пайдалану табиғи
жəне баға көрсеткіштерінің арасындағы өзара байланыстың күшеюіне,
тауарлардың бағасы мен тұтыну бағасы арасындағы тұтастықтың қамтамасыз
етілуіне септігін тигізеді. Дегенмен, өз өтімін таппағаған жəне сатылмай
қалатын өнімдерді өндіру жағдайлары, мұндай тұтастықтың бұзылғандығын
дəлелдейді. Өткізілген өнімнің жоспарлы көлемін, кəсіпорындар өздерінің
келісімдері мен тапсырыс-нарядтарына сəйкес, тапсырыс берушілерге өнімді
жеткізу бойынша міндеттемелерінің орындалуын бағалау үшін қолданады.

Тауарлық жəне өткізілетін өнім бойынша жоспарларды үйлестіру мына
формула бойынша жүзеге асырылады:

.кбтау QРQQ +=+

мұндағы Qтауар – көтерме бағамен берілген тауарлық өнім; Qб – кезең басына
қалған қалдық; Р – дəл сол бағамен өткізу; Qк – қоймада қалған тауар қалдығы
жəне кезең аяғындағы жүк тиеулер.

Нормативтікк-таза өнім  өнім бірлігін өндіруге жұмсалатын адам
еңбегінің қоғамдық тұрғыдан қажетті шығындарының көрінісі болатын
салыстырмалы (тұрақты) нормативтер бойынша анықталатын өнім көлемінің
көрсеткіші. Қайта құрылған баға нормативтікк таза өнімнің экономикалық
мазмұны ретінде, таза өнімдегідей саналады. Таза өнім нормативі (НТӨ)
өнімнің көтерме бағасының бөлігі болып табылады. Ол еңбекақыдан,
əлеуметтік сақтандыру мен табысқа төленетін қаржылардан тұрады. Нақты бір
өнімге НТӨ өндірістік жұмысшылардың əлеуметтік сақтандыруға төленетін
қаржыларымен қоса саналатын, негізгі жəне қосымша еңбекақыларын (ол
өнімнің өзіндік құнын жобалық немесе жоспарлы калькуляциясынан алынады).
Өнеркəсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамының өндірісте жұмыс жасау жəне
оны басқару бойынша есептеу жолымен анықталатын еңбекақыларын,
əлеуметтік сақтандыруға төленетін қаржыларымен қоса, нормативтікк табысты
қосу арқылы белгіленеді. НТӨ көтерме бағадан жоғары болмауы тиіс. Егер
есептеулер бойынша ол жоғары болып шықса, оны сол баға деңгейінде бекітеді.
Норматив сыртқа өткізілетін көтерме баға бойынша бекітілген, дайын өнім мен
жартылай өнімдердің бүкіл номенклатурасы бойынша, дайындалады.
Нормативтікк таза өнімнің көлемі бүкіл өнім номенклатурасы бойынша, оның
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əр түріндегі мөлшеріне сəйкес НТӨ-ге көбейту жəне алынған нəтижелерді қосу
арқылы тура есептеулер жүргізу жолымен анықталады.

Таза өнім бойынша нормативтер бағаларға кəсіпорынның көтерме
бағаларымен енгізіліп жəне өндірістің жалпы көлемінің тұрақты өлшемдері
ретінде қарастырылады. Олардың өсуі, ең алдымен, еңбек өндірісділігін
арттырумен шартталады. Нормативтікк таза өнімнің формуласы:

.неөндөнднтө ПКЕЕQ +×+=

мұндағы Еөнд – өндірістік қызметкерлердің əлеуметтік сақтандыруға төленетін
қаржыларымен қоса саналатын, негізгі жəне қосымша еңбекақылары; Ке –
қызметкерлердің өндірісті басқару бойынша еңбекақыларының өндірістік
жұмысшылардың еңбекақыларына қатынасымен сипатталатын коэффициент;
Пн – өнімнің өзіндік құнына қатысты, пайдалылықтың салалық норматив
негізінде белгіленген пайда (тікелей материалдық шығындарды алып
тастағанда).

Ке коэффициенті төмендегідей анықталады:

өнд

өнда
е Е

ЕЕК )( -
= ;

мұндағы Еа – өнеркəсіптік-өндірістік қызметкерлер құрамының негізгі жəне
қосымша еңбекақысы.

12.2 Кəсіпорынның пайдасы мен тиімділігі

Пайда – бұл қосымша өнім бағасын ақшалай түрде білдіретін тауарлық
өндірістің категориясы. Пайда – кез келген ұйым қызметінің жалпылауыш
көрсеткіші. Пайда - өткізілген өнімнен алынған жалпы түсімнің бөлігі, оны
қалыптастыру үшін, жалпы түсімнен өндіріске жұмсалатын шығындарды алып
тастау қажет.

max)( ®-×= CQPП

мұндағы P·Q – Q өнімін өткізуден түскен ақша, Р – баға.
Кəсіпорын пайдасы, оның қызметінің табыстылығын сипаттайды.

Нарықтық қатынастар жағдайында пайданың рөлі арта түседі. Себебі, тек пайда
орын алған жағдайда ғана, кəсіпорын өз шығындарын жауып оның үстінен
қандай да бір қаражат сомасына қол жеткізеді.

Өнімді өткізуден түскен пайда, ҚҚС пен акциз есептелмеген баға
бойынша өткізуден түскен ақша мен оны өндіру мен өткізуге жұмсалатын
шығындар арасындағы айырмасы түрінде анықталады. Пайда  өнім (жұмыс,
қызмет) өткізуден түскен сома мен өнімнің өзіндік құнына енгізілетін
шығындар арасындағы айырмасы түрінде қалыптасады:

СВПөтк -= ;
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мұндағы Пөтк  өнімді (жұмыс пен қызметтерді) өткізуден түсетін пайда, теңге;
В  өнім, жұмыс, қызметтерді өткізуден түсетін ақша, теңге; С - өнім, жұмыс,
қызметтердің өзіндік құны, теңге.

Өзінің өндірістік қызметінде кəсіпорынның пайда немесе зтял түсыуі 
тек геологиялық барлау жұмыстарын орындаудан ғана емес, басқа да көздер
есебінен болуы мүмкін. Мұндай көздер ретінде өнім шығару немесе
кəсіпорынның қосымша-көмекші бөлімшелерінің қызмет көрсетуі, геологиялық
барлау жұмыстарын орындау барысында пайдалы қазбаларды өндіру жəне
өткізу, ақпараттық сипаттағы қызметтерден түсетін пайда болуы ықтимал.
Сонымен қатар, əрбір кəсіпорын өткізуден тыс қызметтен пайда да, шығын да
көре алады. Кəсіпорынның барлық өндірістік жəне қаржылық қызметінен
түсетін белгілі кезеңдегі пайдасының нəтижелеуші көрсеткіші баланстық
пайда немесе жалпы пайда деп аталады (Пб).

тысөткөткб ППП .+= ;

мұндағы Пөтк.тыс  кəсіпорынның өткізуден тыс қызметтен түсетін пайда, теңге.
Геологиялық кəсіпорын пайдасының көлемін анықтау барысындағы

ерекшелік ретінде, оның қомақты бөлігінің (көбіне геологиялық тапсырма
құнының 50%-на дейін) нақты шығындар бойынша төленуі жəне пайда
əкелмеуі бола алады. Пайда тек жеке геологиялық барлау жұмыстары есебінен
жəне уақытша ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу бойынша жұмыстарды
орындау есебінен алынуы мүмкін.

Пайданың көлеміне, өнеркəсіптегідей негізгі факторлар əсер етеді. Бұл
орындалатын жұмыстар көлемінің өсуі, геологиялық тапсырманы орындауға
жұмсалатын шығындардың азаюы болып табылады. Дегенмен, геологиялық
барлауда кəсіпорын пайдасын қалыптастыру жолында айырмашылықтар
болады. Мəселен, жұмыстардың сметалық бағасында, кəсіпорынның «кепілді»
пайдасы алдын ала енгізіліп қояды. Бұл  жоспарлы салымдар. Геологиялық
тапсырма мен əрбір нысанның жеке сметалық бағасын орындау барысында 20%
көлеміндегі жоспарлы салымдардың болуы, геологиялық ұйымдарға өз
қызметіне жеткілікті қаржылық қолдау табу мүмкіндігін береді. Дегенмен,
геологиялық барлау кəсіпорындарында пайданың өсуіне əсер ету аясы көбірек
шектелген. Геологиялық барлауда пайданы қалыптастырудың маңызды
ерекшелігі геологиялық тапсырманы орындау сапасы деңгейінің, оның
сметалық бағасына əсер етпейтіндігінде. Егер өнеркəсіпте неғұрлым жоғары
сапалы тауарды əлдеқайда жоғары бағамен өткізуге мүмкіндік болса,
геологиялық тапсырманы  «қанағаттанарлық, – жақсы, өте жақсы» бағасымен
орындау жұмыстарының сметалық бағасы болмайды. Келісімде тапсырыс
беруші мен орындаушы арасында нақты орындаушыларға тапсырыс беруші
есебінен, сыйлық көлемі қарастырылуы мүмкін.

Геологиялық барлау жұмыстарының бастапқы кезеңдерінде пайданың
өзгеруіне жұмыс жүргізудің тау-кен геологиялық жағдайларындағы жобалық
жəне нақты көрсеткіштер арасындағы өзгерістер жағымды да, жағымсыз да
əсер етуі мүмкін. Мысалы, бұрғылау бойынша жыныс категорияларының нақты
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аралықтарының, 1 м қазбаның бағасын есептеу барысында қабылданған
жобалық мəндерге сəйкес келмеуі. Басқа бір мысал ретінде, жыныстардың
сызаттылығы, олардың тұрақтылығы, жобаның геологиялық-əдістемелік
бөлімінде қарастырылғанмен салыстырғанда, көбірек болуы, т.б. Нысанның
зерттелуі кем болған сайын, жұмыстардың нақты жағдайларының жобалық
жағдайымен сəйкес келмеу мүмкіндігі көбірек болады. Мұндай сəйкессіздіктер
сметалық бағаның +10%-дан артық өзгеруіне əкелетін болса, жұмыстардың
жеке түрлері бойынша сметалық бағаларды индесациялау орынды болып
саналады.

Пайдадан төленетін бірінші кезектегі төлем, салық болып табылады.
Кəсіпорынның бүкіл пайда сомасынан төлейтін салықтарының көлемі, ҚР
заңнамасымен белгіленеді. Бірқатар жағдайларда кəсіпорынның пайдасына,
салық салынуға қатысты жеңілдіктері болуы мүмкін. Мұндай жеңілдіктер
болған жағдайда, пайдаға салық салыну  баланстық пайданың бүкіл
сомасынан емес, жеңілдіктерін алып тастаған сомадан жасалады:

П (салық салынатын) = П (баланстық) – С (жеңілдіктер сомасы).
Барлық салықтар төленгеннен кейін, кəсіпорында таза пайда немесе

есептік пайда қалады:
  П (таза) = П (баланстық) – Н,

мұндағы Н – пайдадан төленетін салық төлемдерінің сомасы.
Кəсіпорын құзырында қалған табысты кəсіпорынның өзі, қорлар

бойынша бөледі (17-сурет).
Əлеуметтік сала қоры  кəсіпорынның еңбек ұжымдары дамуының

əлеуметтік мəселелерін жоспарлы немесе бір жолғы шешуіне бөлетін
қаражаттар. Бұл кəсіпорын қызметкерлері үшін тұрғын үй сатып алуда көмек,
бір жолғы материалдық көмек, емделу, оқу, демалыс ақысын төлеу.

Жинақтау қоры  кəсіпорынның нарықтық экономикадағы тұрақты
жағдайының маңызды элементі. Бұл қорға табыстан басқа, амортизациялық қор
құралдары да бағытталады. Жинақтау қорының қаражаттарын пайдаланудағы
негізгі мақсат  кəсіпорынның материалдық-техникалық базасын тұрақты
жаңарту, модернизациялау, қайта құру, ал қажет болған жағдайда, кеңейту
болып саналады.
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17-сурет. Ұйымдар пайдасын акционерлік қоғамдар үшін бөлу

Осы қордың қаражаттары, сондай-ақ кəсіпорын жұмыстарын өткізуде
пайдаланылуы мүмкін. Ұйымның өзі мунда тапсырыс беруші ретінде болады.
Мұндай жұмыстар, əдетте жоғары экономикалық болашағы бар нысандарда
қойылады. Мұндай нысандардағы нəтижелер ұйымға экономикалық, əрі
зияткерлік тұрғыда елеулі табыс əкелуі мүмкін. Бұл ақпаратты иелену құқығы,
лицензия алу барысында басымдылықтар, тапсырыс берушілерді тарту,
кəсіпорынның аймақтық жəне салалық аумақтағы беделін арттыру.

Егер қ ұйым өзінің ұйымдастыру-құқықтық нысаны бойынша
акционерлік қоғам болып есептелсе, онда акционерлерге табыстан дивидендтер
төленіп отыруы тиіс. Бұл үшін арнайы қор құрылады. Дивидендтердің көлемі
мен төлену мерзімдері кəсіпорын акционерлерінің жалпы жиналысында
анықталады. Жиналыс қандай да бір кезең үшін дивидендтердің төленуі туралы
шешім қабылдайды. Бұл жағдайда, акционерлік қоғамда таза пайда тек екі
қорға ғана емес, дивидендтер төлеуге де бөлінетін болады.

23-кестеден көрініп тұрғандай, ұйымдар пайдасының негізгі сомалары
салық төлеуге жұмсалады, бұл 50%-дан асады. Қалған соманың (таза пайданың)
көп бөлігі, өндірісті дамытуға жіберіледі. Пайданың нақты бөлінуі, кəсіпорын
мен оның ұжымының ағымдағы мəселелеріне байланысты. Ол уақыт бойынша
да, ұйымдар бойынша да əр түрлі болуы мүмкін.

23-кесте

Баланстық пайда (жалпы)

Салықтар

Таза пайда (есептік)

Акциялар бойынша дивиденттер

Жинақтау қорыТұтыну қоры жəне əлеуметтік
сала қоры
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Кəсіпорындарындағы пайданың бөлінуі мысалы, мың теңге

Көрсеткіштер Нақты жыл
бойына

Нəтиже
 %

Таза табыс
%

1 . Жыл бойына пайда сомасы 5685 100, 0
2. Салық салыну бойынша жеңілдіктер 730 12,8
3. Пайдадан алынатын салық төлемдерінің
    Сомасы

2880 50,7

4. Таза пайда 2805 49,3 100,0
   оның ішінде:
əлеуметтік сала қоры 665 11,6 23,7
тұтыну қоры 340 6,0 12,1
жинақтау қоры 1630 28,7 58,1
Резерв 170 3,0 6,1

Пайда сомасы бойынша, кəсіпорын қызметінің экономикалық
тиімділігін салыстыру өте қиын. Бұл мақсатта тиімділік көрсеткіштерін
пайдаланған дұрыс. Тиімділік көрсеткіштерін есептеу кезеңі жыл бойына
неғұрлым тиімді болады. Себебі, өткізу ерекшеліктеріне байланысты,
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізудегі қалыпсыздықты жояды.
Дегенмен,  ішкі талдау жүргізугетиімділікті тоқсан үшін де,  бір ай үшін де
есептеуге болады.

Тиімділік көрсеткіші  салыстырмалы шама болып табылады. Бұл
көрсеткішті пайызбен көрсетсек тиімділік нормасын алатын боламыз:

НRК = (П/К)100%; НRт = (П/В)100%; НRө = (П/С)100%;

мұндағы НRК– капиталға қатысты тиімділік нормасы, %; НRт – түсімге қатысты
тиімділік нормасы, %; НRC – өзіндік құнға қатысты тиімділік нормасы; П —
табыс, тенге; К  капитал, теңге; В  түсім, теңге; С  өзіндік құн, теңге.

Өзіндік құнға қатысты тиімділік көрсеткіші жалпы табыс үшін 20%, ал
таза табыс үшін 12%-дан кем болмаcа жеткілікті. Бұл жағдайда геологиялық
ұйымдар өз ұжымдарының да, өз өндірістерінің де дамуына қатысты
міндеттерді өз бетімен шеше алатын болады. Тиімділік көрсеткіштері,
геологиялық барлау ұйымдары қызметтерінің аса маңызды сипаттамалары
болып саналады. Осы көрсеткіштер бойынша өндіріс тиімділігін бағалауды
бөгде тұлғалар да, кəсіпорынның өзіндегі басқару құрылымдары да өткізе
алады. Тиімділік көрсеткіштері, сыртқы инвесторлардың немесе несие
берушілердің кəсіпорынмен өзара тиімді қаржы қатынастары туралы шешім
қабылдауы барысында тікелей ықпал етеді.

Бақылау сұрақтары.
1. Кəсіпорындарында пайда қалай қалыптасады?
2. Кəсіпорындарының пайдасы қалай бөлінеді?
3. Тиімділік деген не, тиімділік көрсеткішін қалай санауға болады?
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12.3 Тиімділік жəне оны анықтау тəсілдері

Табыстың абсолюттік көлемі, кəсіпорындар қызметінің сапасын
сипаттау үшін жеткілікті негіз бола алмайды. Кəсіпорынның алған табысы,
өндірілетін өнім мен өндіріс көлемінің сипатына байланысты. Ал ол өз
кезегінде бірқатар факторлардың функциясы болып табылады: өндірістік
қорлардың көлемі, олардың еңбек өндірісділігі. Сол себепті, кəсіпорын
жұмысының сапасы туралы пікірді, өндірістің қандай да бір факторына
қатысты табыстылық дəрежесін білдіретін салыстырмалы көрсеткіш бойынша
қалыптастырған дұрыс. Мұндай көрсеткіш  тиімділік деп аталады.

%100×
+

=
нОбСоф

өнд СС
ПR .

Баға жүйесі дұрыс болған жағдайда, тиімділік деңгейі, кəсіпорын
жұмысының сапасы туралы экономикалық тұрғыдан, негізді пікір
қалыптастыруға мүмкіндік беретін жалпыланған көрсеткіш болып табылады.

Кəсіпорын көрген табыстың көлемін (П) оның қолындағы өндірістік
қорларының көлемімен (Қө) салыстыру арқылы, бұл жерде негізгі өндірістік
қорлар, олардың бастапқы бағасы бойынша есепке алынады:

ө
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р Қ

ПД 100×
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ПД 100×
= ;

Др –тиімділік деңгейі, %, Пжыл – кəсіпорынның жылдық табысы,  Vз –
аяқталған жұмыстар көлемі.

Геологиялық барлау өндірісі рентабельділігінің жалпы деңгейінің мəні:

з

g
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Д
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= ;

мұндағы Rg– дифференциалдық тау-кен табысы.
Шаруашылықтың жаңа жағдайында тиімділік деңгейі, кəсіпорынның

жылдық табысының (Д) оның өндірістік қорларының (Қө) орташа жылдық
бағасына қатынасымен анықталады:

%100×
+

=
ОбСОФ

р СС
ДД .
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Шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайында жұмыс жасайтын
геологиялық ұйымдардың тиімділік деңгейі (Др) жылдық табыстың (Т)
аяқталған жұмыс көлеміне (Qгрр) қатынасы ретінде есептеледі:

%100×=
грр

р Q
ТД .

Жоғарыда көрсетілген əдістен басқа, геологиялық барлау
жұмыстарының тиімділік деңгейі, минералды шикізатты пайдаланудан түсетін,
геологиялық барлау жұмыстарына бөлінетін 1 теңге шығынға шаққандағы
дифференциалдық тау-кен табысымен (Rg) сипатталуы тиіс.

Геологиялық барлау өндірісі рентабельділігінің жалпы деңгейінің мəні:

жалпы

g
р З

RТ
Д

100×+
= .

Тиімділікті арыттырудың негізгі бағыттары. Мемлекеттік
кəсіпорындардың рентабельділігін арыттыру, ақыры, жалпы қоғамдық еңбек
өндірісділігін өсіру тəрізді, ғылыми-техникалық үдерістің жетістіктерін
жоспарлы ендіру, өндірістік қорларды, еңбек жəне табиғи ресурстарды ұтымды
пайдалану арқылы қамтамасыз етіледі. Өнім өндірісі көлемін ұлғайту,
кəсіпорын шығындарын азайту, еңбек құралдарын барынша толық пайдалану,
кəсіпорын қорларының айналымда болу ұзақтылығын қысқарту, тиімділіктің
өзгеруіне тікелей əсер етеді. Тиімділіктің артуына, кəсіпорындар мен оның
бөлімшелеріндегі шаруашылық-есептік қатынастарды жетілдіру де, өз септігін
тигізеді. Кəсіпорынның пайдалы жұмысын қамтамасыз етудің маңыздылығы,
оларды өзін-өзі қаржыландыру жағдайына ауыстыруға байланысты арта түседі.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары.
1. Геологиялық барлау саласының өнімі болып нелер саналады?
2. Тауарлық жəне өткізілетін өнім дегеніміз не жəне ол қалай
есептеледі?
3. Нормативтікк таза өнім көрсеткішінің мəні неде жəне ол қалай
есептеледі?
4. Пайда дегеніміз не, оның атқаратын рөлі?
5. Геологиялық барлау саласында пайданы қалыптастырудың
ерекшеліктері неде?
6. Шаруашылық жүргізудің жаңа жағдайында, пайданы
қалыптастырудың тəртібі қандай?
7. Өндірістік қорларды пайдалану үшін төлем мен банк несиесінің
пайызының мəні неде?
8. Өндірістің тиімділігі дегеніміз не жəне ол қалай есептеледі?
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13. БОЛІМ. КƏСІПОРЫННЫҢ ӨНДІРІСТІК ҚУАТЫ
13.1 Кəсіпорынның өндірістік қуаты

Кəсіпорынның (цехтың, учаскенің) өндірістік қуаты — бұл оның артынан
бекітілген еңбек заттарының (машиналардың, жабдықтың жəне өндірістік
алаңдардың технологиялық жиынтығының) орнатылған жұмыс тəртібіне
сəйкес бір жыл (тəулік, ауысым) ішінде максималдық өнім шығару қабілеті.

Кəсіпорынның (цехтың, учаскенің) өндірістік қуаты, қағида бойынша, өнім
шығарылымының көлемі жоспарланатын заттай (шартты-заттай) бірліктерде, ал
кейде, білдек-сағаттарда жəне, ерекшелік ретінде, құндық тұлғалануында
есептелінеді. Өндірістік қуат пен өндірістік бағдарлама (өндіріс көлемі)
арасындағы айырмашылық кəсіпорын резерві болып табылады, яғни өндірістік
бағдарлама өндірістік қуатты қолдану дəрежесін көрсетеді. «Өндірістік қуат»
атауымен бірге «шығару қабілеті» атауы да қолданылады. Ол учаске, цех,
кəсіпорын үшін емес, жабдық, білдек, агрегат, ағын желісі, білдектер тобы
жұмысына қатысты өнімнің максималдық шығарылымын сипаттайды.
Жабдықтың шығару қабілеті онкүндік, тəулік, ауысым жəне сағат үшін
есептелінеді, ал өндірістің құрылымдық бірліктерінің өндірістік қуаты – бір
жыл (кейбір жағдайларда – тоқсан жəне ай) үшін.

Өндірістік қуат келесі бастапқы деректер бойынша есептелінеді:

1. Жабдықтың саны, құрамы жəне техникалық күйі жəне өндірістік
алаңдар жөнінде деректер.

2. Жабдық өнімділігінің жəне шығарылатын өнімнің еңбек
сыйымдылығының техникалық нормалары. Жабдық өнімділігінің келесі
нормаларын ажыратады (15.1-сурет). Жаңадан құрылатын кəсіпорындардың
өндірістік қуатты есептеу кезінде жабдық өнімділігінің төлқұжаттық
нормалары, ал əрекет етуші кəсіпорындар үшін – жабдық өнімділігінің
техникалық негізделген, бірақ төлқұжаттық өнімділігінен төмен емес
нормалары алынады.

3. Жабдық жұмысының уақыт қоры жəне кəсіпорынның жұмыс тəртібі.
Кəсіпорынның өндірістік қуатын есептеу кезінде жабдық жұмысының
максималдық ықтимал жоспарлы (тиімді) жылдық уақыт қоры қабылданады

15.1.-сурет. Жабдық өнімділігінің нормалары.
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Үздіксіз əрекетті агрегаттар (домна жəне мартен пештері, химиялық
агрегаттар жəне т. б.) жоспарлы (тиімді) уақыт қоры (Түзд) келесі формула
бойынша есептелінеді:
Түзд = [365 - (tж + tптех)] х 24 сағ,
мұндағы tж — нормативтер бойынша күрделі жəне алдын ала жоспарлы

жөндеу үшін қажетті уақыт; tптех — агрегаттар мен жабдықтың қолданылу
нормаларына енгізілмеуі шартымен, олардың технологиялық тоқтаулары үшін
қажетті уақыт.

Əрекеті үзілмелі жабдық үшін жоспарлы (тиімді) уақыт қоры (Түзіл) мына
формула бойынша анықталады:

Түзіл= [(365 – tд – tк.ж) х Кауысх tауыс]х [(100 – Ппай)/100],
мұндағы tд — жылына демалыс жəне мейрам күндерінің саны; tкж — жұмыс

уақытында жүргізілген күрделі жəне алдын ала жоспарлы жөндеу күндерінің
саны; Ксм— тəуліктегі жабдық жұмысының ауысымдар саны (кəсіпорындар
үшін екі- немесе үш ауысымдық тəртіп қолданылуы тиіс); tауыс — ауысым
ұзақтығы, сағ; Ппай – жоспарлы ағымдағы бос тұрулар пайызы.

4. Шығарылатын бұйымдар номенклатурасы мен олардың бағдарламадағы
сандық арақатыснасы. Шығарылатын өнім номенклатурасының келесі
түрлерін ажыратады (15.2-сурет).

15.2-сурет. Шығарылатын өнім номенклатурасының түрлері
Шығарылатын бұйым номенклатурасы мен сандық арақатынасы

кəсіпорынның, цехтың немесе учаскенің тиімді мамандырылуына сүйене
отырып белгіленеді. Кəсіпорынның өндірістік қуатын анықтау кезінде
шығарылатын өнімнің жоспарлы номеклатурасы мен сұрыпталымы (еңбек
өнімділігі) алынады. Жылдық орташа өндірістік қуатты есептеу кезінде
қуаттың өнім номенклатурасының өзгеруі (еңбек сыйымдылығының артуы
немесе кемуі) есебінен өсу көлемі толық мөлшерде есепке алынады.

Өнеркəсіптік кешендердің əлсіз механикаландырылған жəне басқа
цехтерінде өндірістік қуат шамасын анықтайтын аса маңызды фактор өндірістік

Жоспарлы Қолайлы

Номенклатура

Нақты
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алаң өлшемі болып табылады. Өнеркəсіптік кəсіпорындардың өндірістік
қуаттарын есептеу тəртібі мен қағидасы технологиялық жабдық топтары,
агрегаттар жəне басқа негізгі өндірістік учаскелер мен цехтер бойынша салалық
нұсқаулықтаға сəйкес жүзеге асырылады.

13.2 Өндірістік қуатты есептеу əдістемесі

Кəсіпорынның өндірістік қуаты негізгі (жетекші) өндірістік бірліктер –
цехтер мен учаскелердің қуаты бойынша анықталады. Цехтер мен учаскелердің
өндірістік қуаты негізгі технологиялық жабдықтың (агрегаттардың,
қондырғылардың, жабдық топтарының жəне т. б.) қуаты бойынша анықталады.
Кəсіпорынның өндірістік қуатының есептемесі оның барлық өндірістік
бөлімшелері бойынша - техникалық тұрғыдан типтес жабдық тобынан бастап
өндірістік учаскелерге дейін, цехтерден бастап өндірістік бірліктерге дейін,
өндірістік бірліктерден жалпы кəсіпорынға дейін жүзеге асырылады.

Жетекші бөлімшенің (мысалы жабдық тобының) қуаты келесі сатыдағы
(учаскедегі) бөлімшенің қуатын анықтайды; жетекші учаскенің қуаты бойынша
цехтың қуаты белгілейді жəне т. б. Кəсіпорында бірнеше жетекші өндіріс,
цехтер, учаскелер, агрегаттар немесе жабдық топтары бар болған жағдайда,
оның өндірістік қуаты олардың ішіндегі еңбек сыйымдылығы бойынша ең
үлкен жұмыс көлемін орындайтындары бойынша анықталады. Типтес өнім
шығарылымы бойынша өндірістің тұйық циклді бірнеше өндіріс немесе цехтер
бар болған жағдайда, кешеннің өндірістік қуаты оның құрамына кіретін
жетекші өндіріс немесе цехтер қуаттарының сомасы ретінде анықталады.

Учаскенің, цехтың, зауыттың өндірістік қуатын есептеу əдісі көбінесе
өндіріс түрімен анықталады. Сериялық жəне дара өндіріс зауыттарында
есептеме жабдық топтары жəне өндірістік бөлімшелер бойынша жүзеге
асырылады. Өндірістік қуатты анықтау, əдетте, агрегаттар немесе жабдық
топтарының шығару қабілетін есептеуден басталады. Əрекеті мезгілді, заттық-
мамандырылған жəне технологиялық мамандандырылған агрегаттарды
ажыратады.

Бір типті заттық-мамандандырылған жабдықпен (тоқыма білдектері, иіру
машинасы жəне т.б.) жабдықталған цехтың немесе учаскенің өндірістік қуаты
(М r )келесі формула бойынша анықталады:

Мr = Псағ×Фжосп×H,
мұндағы Псағ — жабдықтың сағаттық өнімділігі; Фжосп — жабдық бірлігі

жұмысының жоспарлы (тиімді) жылдық уақыт қоры, сағ; Н — осы жабдық
түрінің, өндірістік қуат есептемесінде есепке алынған жылдық орташа паркі.

Əрекеті мерзімді агрегаттардың (химиялық агрегаттар, автоклавтар жəне т.
б.) өндірістік қуаты мына формула бойынша анықталады:

Мr= Bч×(Фжосп/tө.ц ) × ДӨШК,
мұндағы Вч — шикі материалдар салмағы; Фжосп— жабдық жұмысының

жоспарлы жылдық уақыт қоры, сағ; tө.ц — шикізатты өңдеу циклінің ұзақтығы,
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сағ; ДӨШК — шикі материалдардан дайын өнім шығарылымының
коэффициенті.

Жаппай жəне ірі сериялы өндіріс цехтерінің өндірістік қуаты (М r )жоспарлы
(тиімді) уақыт қорына, конвейерлер жұмысының ырғағына, немесе тактына
сүйене отырып анықталады:

M r = Фжосп /t,

мұндағы Фпл— конвейер жұмысының жоспарлы уақыт қоры (тəулік, жыл),
мин; t – дайын бұйымдардың конвейерден түсу такты, мин.

Біртекті жабдықталған кəсіпорынның немесе цехтың өндірістік қуаты
(тоқыма фабрикасы жəне басқалары) төмендегі формула бойынша анықталады.:

Мr  = Фжосп /tбірл. × Н
мұндағы Фжосп — жабдық жұмысының жоспарлы уақыт қоры, сағ; tбірл — өнімнің

бірлігіне жұмсалатын уақыт шығыны, сағ/м2; Н — біртипті жабдықтың орташа
жылдық саны.

Технологиялық мамандырылған агрегаттар мен білдектер үшін өндірістік
қуат осы агрегаттар мен білдектер топтары бойынша білдек-сағатқа деген
қажеттілікті анықтау жəне нəтижелерді дəргейдегі уақыт қорымен салыстыру
арқылы есептелінеді.

Өндіріс алаңдары бойынша есептемелер, негізінен, шығарылым көлемі
өндіріс алаңы өлшемімен лимиттенетін, аз механикаландырылған құрастыру
жəне қою цехтері бойынша жүргізіледі. Өндіріс алаңдары бойынша шығару
қабілеті Рауд (м2 х күн): Рауд.   = Пөа×Фжосп формуласы бойынша анықталады.

Мұндағы Пө.а.— цехтың өндіріс алаңы, м2; Фжосп — цех (учаске) жұмысының
жоспарлы (тиімді) жылдық уақыт қоры, күн.

Кəсіпорынның өндірістік қуатын есептеу кезінде «тар орындарды» анықтау
жəне оларды жою жолдарын белгілеу мақсатында, жетекші цехтердің өндірістік
қуатын есептеумен бірге басқа цехтер мен қызметтер жабдығының қуатын
анықтау қажет. «Тар орын» деп, шығару қабілеті кəсіпорынның өндірістік
қуатын анықтайтын жетекші буын қуатына сəйкес келмейтін негізгі жəне
көмекші өндіріс цехтерін, агрегаттарын жəне жабдық топтарын түсінген жөн.
Кəсіпорынның жетекші цехтердің, учаскелердің жəне қалған буындарының
шығару қабілетінің сəйкестігі Кс =  М1 / (М2 ×Ру) формуласы бойынша
түйіндестік коэффициенті (К т )арқылы анықталады,

мұндағы М1 жəне М2— түйіндестік коэффициенті олар үшін қабылданған
өлшем бірліктерінде анықталатын цехтердің, учаскелердің жəне агрегаттардың
қуаты; Ру — бірінші цех өнімінің екінші цех өнімінің өндірісі үшін үлестік
шығыны.
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13.3 Өндірістік қуат түрлері, жабдық жүктелімінің теңгерімі

Кіріс, шығыс, жобалық жəне орташа жылдық өндірістік қуатты ажыратады.
Кіріс қуаты деп, ағымдағы жылдың 1 қаңтарында немесе алдыңғы

мерзімнің нақты күніндегі жағдай бойынша кəсіпорынның (цехтің, учаскенің)
өндірістік қуатын түсінеді. Шығыс қуаты (М к ) деп, кəсіпорынның (цехтің,
учаскенің) жоспарлы мерзім аяғындағы өндірістік қуатын түсінеді. Оны келесі
формула бойынша анықтайды:

Мс  =  Мб + Мқ+ Мқк + Мқж+ Мөз – Мш,
мұндағы Мб—мерзімнің басындағы өндірістік қуат; Мқ — қуатты құрылыс

нəтижесінде енгізу; Мқк — кəсіпорынды қалпына келтіру нəтижесіндегі қуат
өсімі; Мқж — техникалық қайта жабдықтау жəне басқа шаралар нəтижесіндегі
қуаттың ұлғаюы; Мөз — өнім номенклатурасын (еңбек сыйымдылығын) өзгерту
салдарынан қуаттың өсуі (кемуі); Мш— жабдықтың істен шығы нəтижесіндегі
қуаттың төмендеуі.

Қуаттары іске қосылған, бірақ игерілмеген кəсіпорындар (цехтер,
учаскелер) бойынша өндіріс қуат ретінде іске енгізілген жобалық қуат
алынады.

Орташа жылдық қуат (Мжыл) — бұл кəсіпорын иелігінде есептік мерзім
немесе бір жыл ішіндегі, орташа есеппен алғанда болатын қуаты, баланстық
əдіспен анықталады:

Мжыл = Мб+ S (Міе×Чіе)/12 - S(Мш ×Ч ш ) /1 2,
мұндағы Мб — мерзім басындағы өндірістік қуат; Міе — бір жыл ішінде іске

енгізілген өндірістік қуаттар; Мв—бір жыл ішінде істен шығып кеткен
өндірістік қуаттар; Чіе— іске енгізілген өндірістік қуатты қолданған айлар саны;
Чв— өндірістік қуаттың істен шыққан сəтінен бастап жылдың аяғына дейінгі
айлар саны.

Технологиялық мамандырылған агрегаттар (металл өңдейтін жабдық, ағаш
өңдеуші белдіктер түрлерінің көпшілігі) үшін өндірістік қуат есептемесі
жабдықтың шығару қабілетін анықтаумен жəне оның жүктелімінің
коэффициентін есептеумен, яғни жабдық жүктелімінің балансын шығарумен
шектеледі (17.1-кесте). Біртипті жабдық топтары бойынша жүктелім
балансының есептемесі келесі тəртіпте жүзеге асырылады:

1)өзара алмастырылатын жабдық топтары бойынша жұмыс түрлерін оңтайлы
үлестіру жүргізіледі;

2)жабдық топтары жəне жұмыс орындары бойынша əр бұйым түрінің
бірлігіне жұмсалатын уақыт шығындарының нормалары есептелінеді;

3)нормалар мен жылдық өндірістік бағдарламаны орындау (N) есебімен, бір
бұйымның əзірленуіне жұмсалатын уақыт нормасының (t) көбейтіндісі ретінде,
жабдықтың өндірістік бағдарламамен жүктелімі (білдек-сағатпен көрсетілетін
қажетті уақыт шығыны, П) анықталады. Жабдықтың білдек-сағатпен
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көрсетілетін жүктелімі берілген жабдық тобы үшін жылдық өндірістік
бағдарламада бекітілген бұйымдардың бүкіл номенклатурасы бойынша, келесі
формула көмегімен анықталады:

П=
мұндағы т — білдектерде өңделетін бөлшектер атауларының саны; t —

бөлшектерді дайындаудың еңбек сыйымдылығы; Кн— учаскеде нормаларды
орындау коэффициенті;

4) бір білдектің жоспарлы (тиімді) уақыт қорының (Фжосп) жəне жабдық
тобындағы білдектер санының (Н) көбейтіндісі ретінде жабдықтың шығару
қабілетінің (білдек-сағатпен көрсетілетін дəргейдегі уақыт қорының, Р)
есептемесі жүзеге асырылады:

Р=Фжосп×Н ;
5)жабдық жүктелімін (қажетті уақыт қорын, П) жабдықтың шығару қабілетімен
(дəргейдегі уақыт қорымен Р)  салыстыру арқылы топтар бойынша білдек-
сағаттың артылуы немесе тапшылығы есептеп шығарылады:

6) келесі формула бойынша жабдықтың жүктелім коэффициенті (К ж . ж)
анықталады:

 болған кезде, Kж.ж. = П/Р

Егер жабдық жүктелімінің балансы жабдық топтары бойынша білдек-сағат
қалдығын анықтайтын болса, (Р— П 0), ал К30б  1, онда өндірістік
бағдарламаны ұлғайту қажет. Егер , ал , демек берілген
жабдық тобы бойынша білдек-сағаттар санының жетіспеушілігі орын алуда.
Мұндай есептемелер берілген өндіріс үшін жетекші болып табылатын жабдық
топтары бойынша орындалады. Қалған жабдық топтары бойынша қуат
есептемесі, берілген топ «тар орын» болып шығып, өндірісті лимиттеуі мүмкін
болатын жағдайларда жүргізіледі.

Өндірістік қуат өндіріс алаңымен анықталатын цехтер мен учаскелерде
білдек-сағат бойынша есептемеге ұқсас, шаршы-метр-сағат бойынша өндіріс
алаңының балансы есептеледі. Жұмыс тəртібі үзілмелі кəсіпорын жабдығының
жүктелімін бұдан дұрысырақ ауысымдық коэффициенті, ал өндіріс үдерісі
үзілісті кəсіпорындар үшін – жабдық жүктелімінің коэффициенті көрсетеді.

13.4 Өнім өндірісінің жоспары
Өнім өндірісінің жоспары (өндірістік бағдарлама) кəсіпорынның əлеуетті

жəне ағымдағы жоспарының жетекші бөлімі болып табылады жəне
сатылым көлемінің, өнім номеклатурасы мен сұрыпталымының, оның
сапасының, пайда массасының, рентабелдік деңгейінің, кəсіпорынның
нарықтық үлесі өлшемінің жəне т. б. негізінде анықталады. Өндірістік
бағдарламаның əзірленуі кəсіпорынның арнайы бөлімшесі – маркетинг
қызметімен нарықтың зерттелінуі негізінде жүзеге асырылады. Фирманың
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өндірістік бағдарламаны əзірлеу бойынша маркетингтік шаралар кешеніне
төмендегілер кіреді:

• фирма тауарларының (қызметтерінің) тұтынушыларын жəне олардың
нарықтағы мінез-құлқын зерттеу;
• фирманың нарықтық мүмкіндіктерін талдау;

• шығарылатын тауарлардың жəне ұсынылатын қызметтердің, олардың даму
əлеуеттерінің бағасы;
• өнім өткізудің қолданылатын үлгілері мен арналарын талдау;
• фирма қолданатын баға құру əдістерін бағалау;

• тауарларды (қызметтерді) нарыққа ілгері бастыру шараларын зерттеу;
• бəсекелестерді зерттеу;

• нарық «тауашасын» (барынша қолайлы нарық сараланымын) таңдау.
17.1 -кесте

Жабдық жүктелімінің балансы

Көрсеткіштер

Жоспар
бойынша
бұйымдар
саны

Жабдық тобы

Жоңғыш білдектер Фрезер білдектері

Бұйымға
жұмсалатын
уақыт
нормасы

Бағдарламаға
білдек-сағаттар
қажеттілігі

Бұйымға
жұмсалатын
уақыт
нормасы

Бағдарламаға
білдек-сағаттар
қажеттілігі

1 2 3 4 = гр. 3 х гр. 2 5 6 = гр. 5 х гр. 2
1.Білдек-сағаттар
қажеттілігі:
А бұйымы
В бұйымы

2500
3100

9,5
9,6

23 750
29 760

3,8
5,1

9500
15810

2. Барлығы тауар өнімінің
шығарылымына (жалпы
білдек-сағаттар
қажеттілігі), оның ішінде
аяқталмаған өндіріс
қалдықтарының өсіміне
+2%)

53 510

1070

25 310

506

3. Барлығы бағдарлама
үшін білдек-сағаттар
қажеттілігі

(қажетті уақыт қоры)

53 510 + 1070 = 54 580 25 310 + 506 = 25 816

4. {КИ) нормаларын
орындаудың жоспарлы
пайызы

   110%   110%

5.Нормаларды
орындаудың жоспарлы
пайызын (П) ескере
отырып, бағдарламаға
білдек-сағаттар бойынша
қажетті уақыт қоры

54 580/110x100 = 49618 25816/110x100 = 23 469

6.Жабдықтың сағат
бойынша жұмыс тəртібі
 (2 ауысым) 16 16
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7.Бір білдек жұмысының
жоспарлы (тиімді) жылдық
уақыт қоры (Фт)

3700 3700
8. Топтағы білдектер саны
( W )             15 7
9. Жабдық тобы
жұмысының уақыт қоры Р
(дəргейдегі уақыт қоры)

3700 х 15 = 55 500 3700 х 7 = 25 900
10.Жабдық жүктелімінің
коэффициенті 49 618/55 500 = 0,89 23 469/25 900 = 0,91
11. Білдек-сағаттар
тапшылығы (-) немесе
қалдығы (+)

55 500-49 618 = +5882 25 900 - 23 469 = +2431

12. Білдек тапшылығы (-)
емесе қалдығы (+) 5882/3700 = +1,6 2431/3700 = +0,66

Маркетингтік зерттеулерді өткізгеннен соң фирма ішіндегі өндірісті
бағдарлама осындай реттілікте əзірленеді (14.8-суретті) қараңыз.

Өндірістік бағдарлама 3-5 жылға, тоқсандар жəне айлар бойынша топтасыру
арқылы бір жылға жоспарланады, заттай, шартты-заттай, еңбек жəне құндық
көрсеткіштермен есептелінеді. Өндірістік бағдарлама құрамы 14.9 суретте
келтірілген.

Өндірістің заттай тұлғалануындағы көлемі шығарылатын өнімнің
тұтынушылық қасиеттерге сəйкес (салмақ, ұзындық, көлем өлшемдері) сəйкес
келетін нақты бірліктеріндегі номенклатурасымен жəне сұрыпталымымен
сипатталады. Өнім номенклатурасы — шығарылуы тиіс бұйымдар (жұмыстар,
қызметтер) атаулары (тізімі). Өнім сұрыпталымы — түрлер, типтер,
сұрыптар,өлшемдер жəне т. б. бойынша бөлінетін осы бұйымдардың
номенклатура тұрғысынан құрамы. Өнім көлемін құндық тұлғалауында
анықтауға арналған негіз қызметін өнімнің заттай тұлғалануындағы
өндірісінің жоспары атқарады. Өнімнің заттай тұлғалануындағы өндірісі
жоспарының ажыратылмас бөлігі өнім сапасын бұдан əрі жоғарылату
бойынша тапсырма болып табылады.

Материалды қажетсіну немесе басқа белгі бойынша əр түрлі біртекті
бұйымдар өндірісінің көлемін өлшеу үшін шартты-затты өлшеуішті
колданады. Қағида бойынша, норма-сағаттар, адам-күндер, білдек-
сағаттармен көрсетілетін өндіріс өнімінің еңбек өлшеуіші заттай
өлшеуіштермен бірге қызметкерлер санын, атқарым нормаларын, еңбекақы
мөлшерін анықтау үшін, дайындаушы жəне басқа цехтердің өндірістік
бағдарламаларын жоспарлау жəне өзге мақсаттар үшін қолданылады. Құндық
(ақшалай) өлшеуіштер жалпылауыш болып табылады, олардың көмегімен
фирма өндірісінің жалпы көлемін анықтауға болады. Құндық тұлғалауында
өндірістік бағдарламаның жалпы, тауарлы жəне өткізілген өнімінің көлемі жəне
т. б. сияқты маңызды көрсеткіштері жоспарланады.

Тауарлы өнім — кəсіпорында өндірілген жəне өткізу үшін тағайындалған
өнім, өндіріс жоспарының негізгі көрсеткіші болып табылады жəне жалпы
жəне өткізілген өнімді есептеу үшін негіз болады. Кəсіпорын өндірген өнімнің
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өткізу үшін тағайындалатын бөлігінің құны тауарлы өнім құны болып
табылады. Тауарлы өнім құрамы 14.10-суретте көрсетілген.

Тауарлы өнімге тапсырыс беруші төлеген шикізаттың, материалдардың
құны кірмейді. Алайда, кəсіпорында бұл шикізаттан тапсырыс үшін өнім
өндірілген жағдайда, онда тауарлы өнімге шикізатты қайта өңдеу құны
қосылады. Тауарлы өнім өнеркəсіптің көптеген салаларында зауыттық əдіспен
анықталады, яғни тауарлы өнім көлеміне кəсіпорынның өз қажеттіліктері үшін
дайындаған дайын бұйымдар, дүмбіл өнім құны қосылады. Тамақ кешенінің
кəсіпорындары ерекшелік болып табылады, мұнда өндірілген өнім көлемінің
құндық көрсеткіштеріне зауыт ішіндегі айналым, яғни өз қажеттіліктер үшін
тұтынылған дайын бұйымдар жəне дүмбіл зат құны енгізілген.

Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы
↓

1. Жасалған шарттарға сəйкес заттай тұлғалануындағы өнім
номенклатурасы мен сұрыпталымы жəне оның жеткізілімдерінің

көлемі анықталады
↓

2. Өнім жеткізілімдерінің тұтынушылар бойынша заттай
тұлғалануындағы жоспары құрастырылады

↓
3. Жоспарланатын мерзімнің басындағы жəне аяғындағы өткізілмеген

өнім қалдықтарының өзгеруі анықталады
↓

4. Жоспарланатын мерзім ішінде күн тəртібін күнтізбелік бөлінуімен
бірге əр бұйымды заттай тұлғалануындағы өндіріс көлемі анықталады

↓
5. Өндіріс көлемі жетекші бөлімшелер, учаскелер, цехтер, жалпы
кəсіпорын бойынша өндірістік қуаттар балансының есептемелерімен

негізделеді.
↓

6. Құндық өлшеуіштер есептелуде (тауарлы жəне жеткізілген ұйым)
↓

7. Тапсырыс берушілердің шарттарына сəйкес өнімді тиеу графигі
құрастырылады

↓
8. Бағдарлама кəсіпорынның негізгі цехтері бойынша жоспарланады
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14.8-сурет. Өндірістік бағдарламаны əзірлеу реттілігі

Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасы

14.9.-сурет. Кəсіпорынның өндірістік бағдарламасының құрамы
Дайын бұйымдар бойынша тауарлы өнім кəсіпорынның əрекет етуші

бағалары бойынша жоспарланады. Есеп бойынша ол есептік жылда іс жүзінде
əрекет етуші бағалар бойынша есептелінеді; сондай-ақ есепте тауарлы өнім
кəсіпорынның салыстыруға тұрарлық (белгілі бір күнгі өзгермейтін) бағалар
бойынша анықталады. Өнімге (тауарлар мен қызметтер) арналған төлем
құжаттарында дайындаушы бағаларынан басқа қосымша құн салығы, акциздер
жəне жанама салық сипатына ие басқа төлемдер айқындалады.

Кəсіпорынның негізгі цехтерінің цехтік бағдарламалары технологиялық
үдеріс барысына кері тəртіпте, яғни өнім шығаратын цехтерден өңдеуші
цехтерге жəне одан əрі дайындама цехтеріне арнап есептелінеді. Мұндай тəртіп
цехтің өнім шығару мерзімдерін зауыттың өндірістік бағдарламасына
белгіленген дайын бұйымдарды шығару мерзімдерімен келісуіне мүмкіндік
береді.

Жалпы жəне өткізілген өнім, есеп саясаты

Жалпы өнім — бұл белгілі бір уақыт мерзімі үшін кəсіпорынның өндірістік
қызметінің жалпы нəтижесінің құны. Жалпы өнім тауарлы өнімнен жоспарлы
мерзімнің басындағы жəне соңындағы аяқталмаған өндіріс қалдықтарының
шамасымен өзгешеленеді. Аяқталмаған өндіріс қалдықтарының өзгеруі
өндірісті циклі ұзақ (кемінде екі ай) кəсіпорындарда жəне аяқталмаған өндіріс
көлемі бойынша ірі кəсіпорындарда ғана ескеріледі жəне уақыт арасында күрт
өзгеруі мүмкін.

Өнім
номенклатурасы

мен сұрыпталымы

Негізгі
бейінді өнім

Кооперацияланған
жеткізілімдер

Халыққа арналған
тауарлар мен қызметтер

Жаңа техника
бұйымдары

Экспортқа
өндірілетін өнім

Жаңа өнімнің сынама үлгілерін
дайындау жəне сериялық

өндірісін меңгеру

Негізгі өндірістік цехтер
жұмысының бағдарламалары

Көмекші цехтер мен шаруашылықтар
жұмысының бағдарламалары
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Тауарлы өнім

4.10-сурет. Тауарлы өнім құрамы
Машина құрылысында аспаптар мен саймандар қалдықтарының өзгеруі де

есепке алынады. Тауарлы, жалпы, шартты-таза, таза өнім көрсеткіштерінің
жəне өңдеудің нормативтік құнының өзара байланысы 14.11-суретте
көрсетілген.

Жалпы өнім (ЖӨ) зауыттық əдіс бойынша екі тəсілмен есептелінеді.
Біріншіден, жалпы жəне зауыт ішіндегі айналым арасындағы айырма ретінде:

ЖӨ = ВА -Вн,
мұндағы ВА— жалпы айналым; Вн — зауыт ішіндегі айналым.
Жалпы айналым — бұл кəсіпорынның барлық цехтерінің белгілі бір уақыт

мерзімі ішінде өндірген өнімінің, осы өнімнің кəсіпорын ішінде одан əрі қайта
өңделуі үшін қолданылуына немесе шетке өткізілгеніне қарамастан, бүкіл
көлемінің құны. Зауыт ішіндегі айналым — бұл бірдей уақыт мерзімі ішінде
бір цехтердің шығарған жəне басқа цехтердің тұтынған өнімінің құны.

Екіншіден, жалпы өнім жоспарлы мерзімнің басындағы жəне соңындағы
тауарлы өнім (ТӨ) сомасы жəне аяқталмаған өндіріс қалдықтарының (аспаптар,
саймандар) айырмасы ретінде анықталады:

ЖӨ = ТӨ + (На – Нб),
мұндағы Нн жəне Нк — берілген мерзімнің басындағы жəне аяғындағы

аяқталмаған өндіріс қалдықтарының сомасы.

                            Жалпы айналым

Тапсырыс
берушінің
материалдарын
қайта өңдеу құны

Дайын
бұйымдар

құны

Шетке жіберілетін жəне
меншікті күрделі

құрылыс пен өнеркəсіптік
емес шаруашылықтарға

арналған дүмбіл өнім
құны

Шетке жіберілетін
жəне меншікті күрделі

құрылыс пен
өнеркəсіптік емес
шаруашылықтарға
арналған көмекші

цехтер өнімінің құны

Шеттен келестін тапсырыстар
бойынша жəне меншікті

өнеркəсіптік емес шаруашылықтар
үшін (оның ішінде кəсіпорын

жабдығы мен көлік құралдарының
күрделі жөндеуі) өндірістік

сипаттағы жұмыстар мен қызметтер
құны

Шетке өткізілетін немесе
кəсіпорынның негізгі құрал-
жабдықтарына есептелінетін

меншікті өндірістің стандарты емес
жабдығының (саймандарының) құны
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Жалпы өнім (ЖӨ)                                                                 Зауытішілік айналым
Тауарлық өнім (ТӨ)                                              Аяқталмаған өндіріс
Шартты таза өнім (ШТӨ)                           Материалдық шығындар
                                                                   Энергия
Таза өнім (ТӨ)                                  Амортизация
Пайда                                        Еңбек ақы
                                    ӨНҚ

14.11-сурет. Өнімнің баға көрсеткіштерінің құрамы
Аяқталмаған өндіріс — өндіріспен аяқталмаған өнім: жұмыс орындарында,

бақылауда, тасымалдауда, цех қоймаларында қорлар түрінде жатқан
дайындамалар, дүмбіл өнім, сондай-ақ техникалық бақылау бөлімі
қабылдамаған жəне дайын бұйымдар қоймасына тапсырылмаған өнім.

Аяқталмаған өндіріс өзіндік құны бойынша есептелінеді. Аяқталмаған
өндіріс қалдықтарын көтерме сауда бағаларына қайта есептеу үшін екі тəсілді
қолданады: 1 ) аяқталмаған өндірістің дайындық дəрежесі бойынша орындалған
жұмыстың еңбек сыйымдылығының жəне дайын бұйымның еңбек
сыйымдылығының арақатынасы негізінде; 2) дайын бұйымдардың көтерме
сауда бағаларындағы құнының жəне осы бұйымдардың іс жүзіндегі өзіндік
құнының арақатынасын сипаттайтын коэффициенттер бойынша. Жоспарлы
жылдың басында цехтердегі аяқталмаған өндірістің болжамды қалдықтарын
түгендеу негізіндегі есептік деректер бойынша анықтайды. Жоспарлы жылдың
соңында аяқталмаған өндіріс қалдықтарының нормативі (Нс) келесі формула
бойынша есептелінеді:

Нс = Nтəул×С×Тц×Кд,
мұндағы Nтəул — өнімнің заттай тұлғалануындағы тəуліктік шығарылымы; С

— өнімнің өзіндік құны, руб.; Тц— өндірістік циклдің ұзақтығы, күн; Кд —
аяқталмаған өндірістің дайындық коэффициенті. Аяқталмаған өндірістің
дайындық коэффициенті еңбек сыйымдылығы немесе құны бойынша жоғарыда
баяндалған əдістеме бойынша анықталады.

Жалпы өнім əрекет етуші салыстырмалы бағаларда, яғни белгілі бір күнгі
кəсіпорынның өзгертілмеген бағаларында есептелінеді. Осы көрсеткіштің көмегімен
өндірістің жалпы көлемінің, қор қайтымының жəне өндіріс тиімділігінің басқа
көрсеткіштерінің динамикасын анықтайды.

Өткізілген өнім — берілген мезгілде нарыққа түскен жəне тұтынушылар
тарапынан төленуі тиіс өнім. Өткізілген өнім құны жоспарлы мерзімде
жеткізілу үшін тағайындалған жəне төленуі тиіс дайын өнімнің, меншікті
өндірістің дүмбіл өнімінің жəне шетке өткізілу (оның ішінде өнеркəсіптік-

Өңдеудің нормативтік
құны (ӨНҚ)
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өндірістік персонал күшімен орындалатын кəсіпорынның жабдығы мен көлік
құралдарының күрделі жөндеуі) үшін тағайындалған өнеркəсіптік сипаттағы
жұмыстың, сондай-ақ меншікті күрделі құрылыс жəне кəсіпорын балансында
жатқан басқа өнеркəсіптік емес шаруашылықтар үшін өнімді өткізу жəне
жұмысты орындау құны деп анықталады. Негізгі құрал-жабдықтың,
материалдық айналым жəне материалдық активтердің істен шығуымен
байланысты ақшалай түсімдер, валюталық құндылықтардың, бағалы
қағаздардың сатылым құны өнімді өткізуден түскен түсім құрамына енгізілмей,
табыстар немесе залалдар деп қарастырылады да, жалпы (баланстық) пайданы
анықтау кезінде есепке алынады.

Өткізілген өнім көлемі қосымша құн салығы, акциздер, сауда жəне өткізу
жеңілдіктерін есепке алмай (экспортталатын өнім бойынша – экспорттық
тарифтерсіз), əрекет етуіші бағаларға негізделе отырып есептелінеді.
Өнеркəсіптік сипаттағы жұмыстар мен қызметтер, меншікті өндірістің дүмбіл
өнімі бойынша өткізілген өнім зауыттық келісілген бағалар мен тарифтер
негізінде анықталады. Жоспар бойынша өткізілген өнім көлемі (ӨӨ) мына
формула бойынша анықталады:

ӨӨ = Об+ ТӨ – Ос,
мұндағы ТӨ — жоспар бойынша тауарлы өнім көлемі; Об жəне Ос —

жоспарлы мерзімнің басы мен соңындағы өткізілмеген өнім қалдықтары.
Жылдың басындағы өткізілмеген өнім қалдықтарының құрамына келесілер

кіреді:
• қоймадағы дайын өнім (оның ішінде құжаттары банкке жіберілмеген,

тиелмеген тауарлар);
• төлем мерзімі келмеген, тиелген тауарлар;
• сатып алушымен уақытында төленбеген, тиелген тауарлар;
• сатып алушының жауапты сақтауындағы тауарлар.

Жылдық аяғында өткізілмеген өнім қалдықтары қоймадағы дайын өнім
жəне төлем мерзімі келмеген, тиелген тауарлар бойынша ғана есепке алынады.

Өткізілген өнімнің барлық құрамдас бөлектері өткізу бағаларымен
есептелінеді: жылдың басындағы қалдықтар – жоспарлы мерзімнің алдындағы
мерзімнің əрекет етуші бағаларымен; тауарлы өнім жəне мерзім соңындағы
өткізілмеген өнім қалдықтары – жоспарлы жылдың бағаларымен.

Бухгалтерлік есепте тиелген жəне тапсырыс берушіге тапсырылған өнім
жəне өткізілген өнім бөлек көрсетіледі, бұл ретте өткізу сəті ақшалай
қаражаттың жеткізушінің есеп айырысу шотына келіп түсуі болып саналады.
Кəсіпорын есеп жүргізу саясатының бірнеше нұсқасының біреуін таңдай алады:
пайда тиелген өнімнің (яғни ол үшін тапсырыс берушінің іс жүзінде төлем
жасағанына дейін) құны мен өзіндік құны арасындағы айырма бойынша, немесе
тапсырыс берушінің іс жүзінде физикалық түрде тиелген өнім үшін төлем
жасағанынан соң ғана. Кəсіпорын есеп жүргізу саясатын бір жыл ішінде
ауыстыруға құқығы жоқ. Өткізілген өнім көлемі көрсеткішінің негізінде
өнімнің толық өзіндік бағасы жəне оны өткізуден түскен пайда есептелінеді.
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Бірқатар кəсіпорын қызметін жоспарлау мен бағалауды, тауарлы өнімнен
материалдық шығындар мен негізгі қорлардың амортизациясы сомасын шегеру
жолымен анықталатын таза өнім бойынша жүзеге асырыалады да, бұл нарық
жағдайларында «жалпы табыс» ұғымына сəйкес келеді.

Күнтізбелік уақыт қоры (365 күн х 24=8760 сағ)
Тəртіптік уақыт қоры Жұмыс

істемелмейтін
ауысымдар

Жұмыс істелмейтін
күндер

Жоспарлы (тиімді уақыт
қоры)

Жөндеу жəне тоқтап
тұруларға кететін

уақыт
Нақты уақыт қоры Ысыраптар

Машиналық уақыт Көмекші
Пайдалы машина

уақыты
Ақау

14.5.-Жабдық жұмысының уақыт қорлары

.



196

14.БӨЛІМ. НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА БАҒА
ҚАЛЫПТАСТЫРУ

14.1 Баға саясаты

Кəсіпорын қызметінің құрамдас бөліктерінің бірі нарыққа өткізілетін
тауарлар мен қызметтерге қатысты баға саясатын қалыптастыру болып саналады. Ал
экономикасының қалыпты қызмет етуі, тетіктер жүйесін пайдалануды қарастырады.
олардың ішінде баға негізгі орынды алады. Нарықтық экономика жағдайында
бағаның маңызы өте зор. Баға  өндіріс құрылымы мен көлемін, материалдық
ағымдардың қозғалысын белгілейдіү Ол сату қарқынына, табысқа, өнім
рентабельділігіне, сондай-ақ жалпы кəсіпорынның рентабельділігіне əсерін тигізеді.

Баға – сатып алушының сатушыға тауар орнына төлейтін ақша сомасы. Ол
тұтынушылық тауарлық нарықтар мен өнеркəсіптік өнім нарықтарының қызмет ету
құралы болып есептеледі.

Кəсіпорынның баға саясаты – жан-жақты ұғым. Кəсіпорын бағаны белгілеп
қана қоймай, ол баға қалыптастырудың өзіндік жүйесін құрайды..  Аталған жүйе 
шығарылатын өнімнің түгелдей ассортиментін қамтиды. Сонымен қатар, өндіріс пен
өткізу шығындарындағы айырмашылықтарды, түрлі географиялық аймақтардағы
тұтынушылардың категорияларын, сұраныс деңгейінің ерекшелігін, тауарды
тұтынудың мерзімділігін, т.б. ескереді. Кəсіпорынның баға саясатын (БС)
төмендегідей көрсетуге болады.

19-сурет. Кəсіпорынның баға саясаты

Кəсіпорынның баға саясатын белгілейтін мақсаттары – нарықтағы
жағдайды сақтау, өнімнің бүкіл номенклатурасы бойынша табысты арттыру,
өнімнің өткізілуін барынша көбейту, нарықта көшбасшы атағына ие болу, т.б.

БС қағидалары – салынған капитал бірлігіне түсетін белгіленген табыс
көлеміне қол жеткізу, нарықта тұрақты жағдайды қамтамасыз ету, сатып
алушылық сұранысты жандандыру, мемлекеттік құқықтық актілерді орындау.

БС жүзеге асыру түрлері – баға тұрақтылығын сақтап қалу, бағаларды
өзгерту, бірдей баға белгілеу, ыңғайлы баға қолдану.

Кəсіпорынның баға саясаты

Мақсаттар Қағидалары

Өткізу түрлері БС белгілейтін факторлар

Өткізу əдістері
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БС жүзеге асыру əдістері – белгіленген бағаны тауарларды жаппай
жеткізу арқылы қамтамасыз ету, нарықты ауқымды түрде басып алу, жан-
жақты сұраныс толқынын күту, өнімнің жаңа түрлерінің бағасын қысқа
мерзімге көтеру арқылы «сүттің қаймағын алу».

БС белгілейтін факторлар – сұраныс, ұсыныс, мемлекеттің салық
саясаты, бəсекелестер, инфляция.

Нарықтық жағдайларда кəсіпорындардың міндетті түрде баға саясатын
мұқият қалыптастыруын жəне өндірілетін өнімге баға белгілеу факторларын
ескерулері қажет. Сонымен қатар, өз тауарларының бастапқы бағаларын
есептеу əдістемесін білген дұрыс, ол мына кезеңдерден тұррады:

 баға қалыптастыру міндеттерін белгілеу;
 сұранысты анықтау;
 шығындарды бағалау;
 бəсекелестер тауарының бағалары мен сапасын салыстыру;
 баға қалыптастыру əдісін таңдау;
 нақты бағаны белгілеу.

14.2. Баға функциялары

Бағаның алғашқы функциясы  өлшеу болып табылады. Бағаның
арқасында тауарды өлшеуге, құнын анықтауға болады. Яғни, сатып алушы
тауар үшін қанша ақша төлейтінін, ал сатушы қанша алатынын білуге болады.
Баға өнім бірлігіне санды бағалау жасауға, сондай-ақ сатылған өнім мен
көрсетілген қызметтің көлемін анықтауға мүмкіндік береді.

Бағаның өлшемдік функциясы түрлі тауарлардың құндылықтарын
салыстырудан тұрады. Бағаны салыстыру барысында, қымбат жəне арзан
тауарларды анықтау мүмкіндігі пайда болады. Бағаларды салыстыра келе,
тауарлар мен қызмет түрлерінің пайдалылығы туралы пікір қалыптастыруға
болады.

Есептеу функциясы бағаның тағы бір тұсын сипаттайды. Ақша түрінде
көрініс тапқан сапа мен мөлшер көрсеткіштері, есеп құралына айналады.
Бағаның есептеу функциясы кəсіпорын мүлігінің құнын бағалауға, өнім
өндірісіне жұмсалатын шығындарды ескеруге мүмкіндік береді.

Баға өлшеуіш ретінде ақша түріндегі көрсеткіштер қолданылатын
талдау, болжау жəне жоспарлау құралы болып саналады.

Баға  бөлу функциясын да орындай алады. Бұл жағдайда баға аймақ,
экономика салалары, оның секторлары, түрлі жекекменшік кəсіпорындары,
жинақтау мен тұтыну қорлары, бұқараның түрлі əлеуметтік топтары арасында
ақшалай қаражаттарды бөлу мен қайта бөлудің құралы ретінде қолданылады.
Бағаның бұл функциясы кейбір тауарларға ендірілген акциз, қосымша құн
салығы, баж, сатуға салынатын салық жəне бюджетке түсетін басқа да салық
алымдары арқылы жүзеге асырылады.

Нарықтық экономикада, əсіресе бағаның ынталандырушы функциясы
маңызды. Ол өндірушілердің сату көлемдерін ұлғайтуға мүдделі болуына
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ықпал етеді. Бұл ықпал өндірушінің қымбат немесе тапшы тауарлар өндірісін
кеңейте отырып, табыс пен пайданы ұлғайтуға деген ұмтылысы арқылы
байқалады. Олар өнім, тауар жəне қызметтердің бағаларымен тікелей
байланысты.

Бағаның маңызды функцияларының бірі  əлеуметтік. Бағаның
өзгеруіне тауар мен қызметтерді тұтынудың құрылымы мен көлемдері,
шығындар, өмір сүру деңгейі, күнкөрістің ең төмен деңгейі, əрбір адамның
тұтынушылық бюджеті тығыз байланысты. Тұтыну тауарлары мен
қызметтерінің бөлшектеп сатылатын бағаларын тұрмыстық тұрғыдан
қарастыратын болсақ, бағалардың өсуі  өмір сүру деңгейін төмендетеді деп
саналады. Бұл жерде табыс, нарықта тауарлардың болуы, тұтыну құрылымы
сияқты бағаға қатысы жоқ факторлар қарастырылмайды.

Ел ішінде жүзеге асырылатын ішкі функциялармен қатар, баға сауда
мəмілелерінің, сыртқы төлемдердің, елдер арасындағы өзара есептеулердің
құралы рөлін атқару арқылы сыртқы экономикалық функцияны да орындайды.

Баға функцияларының көптігі жəне жеке функцияларды жүзеге асыру
мақсаттарының қарама-қайшылығы  барлық функцияларды бір уақытта
пайдаланудың мүмкіндгінің болмауына алып келеді. Ұтымды жəне қолайлы
баға туралы айтқан кезде, оларды анықтаушы функциялар мен баға толығымен
жүзеге асырылатындай үйлесімі меңзеледі. Нарықтық экономикада бағалар
өндірістің реттеушілері, əрі ынталандырушылары болып есептеледі.. Бағаның
көлемі, сұраныс пен ұсыныс заңының ықпалымен шартталады. Дегенмен, бұл
жерде мемлекеттің бағаға, баға механизміне, баға саясатына реттеуші əсерінен
толық құтылуға болмайды.

14.3. Нарық жағдайда өнім бағасын қалыптастыру

Қандай да бір тауардың бағасы, оның құнының ақшалай көрінісі болып
табылады. Ол нарық механизмі мен нарық конъюнктурасының элементі болып
саналады жəне нарықтың қалыптасуына, ал нарық, өз кезегінде бағаға өз əсерін
тигізеді.

Шаруашылық жүргізудің əлемдік тəжірибесінде, бағаны
қалыптастырудың бірнеше тəсілі бар: сұраныс пен ұсыным негізінде, өнім
шығару бойынша жоспарлы шығындар негізінде, келісім негізінде.

Нені жəне қанша өндіру керектігі, нені жəне қанша сатып алу қажеттігі
туралы шешім қабылдаудың уəжі пайда көру болып табылады. Ол тауарларды
нарықта сату барысында тауарға белгіленетін бағалар жүйесі арқылы көрініс
табады. Кəсіпорын шығаратын өнімнің табыстылығы нарықпен, оны өткізу
бағасымен анықталады. Егер баға өндіру мен өткізудің шығындарынан жоғары
болса, мұндай өнімді шығару тиімді болмақ.

Нарықтағы баға қалыптасқан шығындарға қарамастан, нақты тауар
түріне сұраныс пен ұсыным негізінде қалыптасады. Бұл жағдайда баға
кəсіпорын үшін белгіленген болып саналады.
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Тауардың нарықтық бағасы мен оның сұранысының көлемі арасында
мына бір тəуелділік бар – тауар бағасы мен сұраныс көлемі арасындағы
тəуелділік. Бұл тəуелділік, сұраныс шкаласы немесе сұраныс қисық сызығы деп
аталады.

Баға жүйесі – бұл ұлттық жəне əлемдік нарықтардың түрлі
қатысушылары арасындағы экономикалық қатынастарға қызмет көрсететін, əрі
реттейтін бағалардың алуан түрлерінің бірыңғай реттелген жиынтығы. Баға мен
тарифтердің мына түрлері:

 кəсіпорын бағасы;
 көтермелеп сатар баға;
 көтермелеп сатып алар баға;
 бөлшек сауда бағасы.
Өнеркəсіп өнімінің көтерме бағасы – өнеркəсіптік өнім, кəсіпорынның

меншік нысанына қарамастан, тұтынушылардың барлық категорияларына
(халықтан басқа) сатылатын баға. Өнім көтерме партиялармен сатылады жəне
сатып алынады.

Сатып алар баға – ұжымшар, кеңшар, ферма жəне халықтың (жеке
қосалқы шаруашылықтардың өнімі) өзінің ауылшаруашылық өнімін өткізетін
бағасы.

Құрылыс өнімдерінің бағасы  нысанның сметалық құнын (əрбір
нысанның құрылысына бөлінген шығындардың шекті көлемін) немесе типтік
құрылыс нысанының ақырғы өнімі бірлігінің, орташаланған құнын көрсетеді.

Жүк жəне жолаушылар көлігінің тарифтері – көлік ұйымдарының
жүктер мен адамдарды тасымалдау үшін оларды жөнелтушілерден алатын
төлемі.

Тұтынушылық тауарлардың бағалары  кəсіпорындар мен ұйымдардың
тауарларды бөлшек сауда желісі арқылы халыққа сату барысында
пайдаланылады. Олар көбіне айналыс аясынан шығып қалған жəне үй
шаруашылығында немесе өндірісте қолданылатын тауарлар айналымына
қызмет көрсетеді.

Қызмет көрсету тарифтері – қызмет көрсету аясындағы
кəсіпорындардың, оларды тұтынушыларға өткізетін мөлшерлемелерінің жүйесі.

Жоғарыда аталған бағалардың барлығы  ұлттық санатына
жатқызылады. Олар ең алдымен, өндіріске жəне тауарлар мен қызметтерге
өткізуге бөлінетін шығындардың орнын толтырып, ұлттық өндірушілердің
табысын қамтамасыз етулері тиіс.

Сыртқы сауда бағалары – бұл отандық тауарлардың экспорты мен
шетел тауарлары мен қызметтерінің импорты жүзеге асырылатын бағалар. Осы
санаттағы бағаларды қалыптастыру, ұлттық бағаларды белгілеуден түбегейлі
ерекшеленеді. Сыртқы сауда бағалары есептеу барысында, əлемдік нарықта
ұқсас немесе техника-экономикалық көрсеткіштер бойынша жақын өнімді
өндіріп, өткізетін фирмалардың бағалары туралы ақпаратты пайдалану əдісі
неғұрлым нəтижелі болады.
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Экспорттық бағалар – бұл өндірушілердің немесе сыртқы сауда
ұйымдарының отандық тауарларды (қызметтерді) əлемдік нарықта сататын
бағалары. Бұл бағаларды қалыптастыру алгоритмін былайша көрсетуге болады:
əлемдік нарықта бағдар-бағаны таңдау; бұл бағаны мəміленің нақты
талаптарына келтіру (сапаны, тасымалдауды, төлемді, сақтандыруды, сақтауды,
т.б. ескере отырып); экспорттық бажды қосу; ұлттық валютаға аудару.

Импорттық бағалар – фирмалардың тауарларды (қызметтерді) шетелде
сатып алатын бағалары. Импортқа шығарылатын өнімнің бағасы  импорттық
тауардың кедендік құнының негізінде, импорттық кеден баждарын, валюта
бағамдарын, нақты тауарды ел ішінде өткізуге жұмсалатын шығындарды ескере
отырып белгіленеді.

Реттеу аясына байланысты  нарықтық жəне реттеуші бағалары болып
болінеді.

Нарықтық бағалар қатарына жататындар:
 өнім мен қызмет өндірушінің сұраныс пен ұсыным негізінде

белгілейтін еркін бағалары. Бұл жағдайда сатушы мен сатып алушы сату-сатып
алу мəмілесін жасасқанға дейін де, одан кейін де бір-біріне ешқандай
міндеттемелері болмайды.

 тараптардың келісімі бойынша белгіленетін келісім-шарттық бағалар.
Бұл жерде сатушы мен сатып алушы келісім-шарт жасаса келе, белгілі бір
міндеттемелерді қабылдайды.

 нарықтың ішінара немесе толық монополизациялануы жағдайында,
бір немесе екі тарапты да еріксіз шарттарды қабылдауға мəжбүрлейтін бағалар.

Реттелетін бағалар – мемлекет бақылауымен белгіленетін бағалар (25
кесте). Реттудің тікелей жəне жанама əдістері бар. Тікелей реттеу  бекітілген
бағаларды, шекті бағаларды, қосымшаларды, баға өзгеруінің шекті
коэффициенттерін, тиімділіктің шекті деңгейін орнату арқылы жүзеге
асырылады. Жанама реттеу  бағаға салық пен пайыздық мөлшерлемелерді
өзгерту арқылы ықпал етуді меңзейді.

14.4. Бағаны белгілеу əдістері

Тауар ерекшеліктеріне, кəсіпорын мен оның қаржыларының көлеміне,
кəсіпорынның алдына қоятын мақсаттарына байланысты, баға белгілеудің əр
түрлі əдістері қолданылуы мүмкін.

1. Толық шығын əдісі – пайда болу тегіне қарамастан, қандай да бір
өнімнің бірлігіне шығынға жазылатын барлық шығындар негізінде баға
қалыптастыру əдісі. Бұл əдістің артықшылығы оның қарапайымдылығымен
түсіндіріледі. Есепті пайда қосылатын өнім бірлігін өндірудің нақты
шығындары толық шығын əдісін пайдалану барысында бағаны анықтаудың
негізі болып табылады. Бұл əдіс одан төмен түспейтін баға шегін белгілеуге
мүмкіндік береді.

25-кесте
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Бағаларды мемлекеттік реттеу

Баға түрлері Мемлекеттің рөлі Мемлекеттік ықпал түрлері
Бекітілген
мемлекеттік
баға

Бағаны мемлекеттің
өзі белгілейді

1. Мемлекеттік бағанамалық бағалар
2. Нарықтық бағаларды «тоқтатып қою»
3. Монополиялық бағаларды бекіту

Мемлекет
реттейтін
бағалар

Мемлекет кəсіпорын
үшін ереже
қалыптастырады, ал
бағаны,
кəсіпорынның өзі
белгілейді

1. Бағалардың шекті деңгейін белгілеу
2. Бағанаманың бекітілген бағаларына шекті
    қосымшаларды немесе коэффициенттерді
    белгілеу
3. Бөлшек сауда бағасы элементтерінің шекті
    мəндерін белгілеу.
4. Бағалардың біржолғы көтерілуінің шекті
    деңгейін белгілеу.
5. Монополиялық бағаларға мемлекеттік
    бақылау
6. Мемлекеттік кəсіпорынның нарықтық
бағаларды реттеу арқылы бағаны белгілеуі.

Еркін (келісімді)
баға

Мемлекет алақолды
бəсекелестікке
бірқатар тыйымдар
енгізу арқылы
нарықтағы «ойын
ережелерін»
белгілейді

1. Бағаларды көлденеңінен бекітуге тыйым салу
2. Бағаларды тігінен бекітуге тыйым салу
3. Баға дискриминациясына тыйым салу
4. Демпингке тыйым салу
5. Алақолды баға жарнамасына тыйым салу.

2. Стандартты шығындар əдісі  нақты шығындардың нормативтікк
шығындардан ауытқуын ескере отырып, бағаны нормативтікк шығындардың
есебі негізінде қалыптастыруға мүмкіндік береді. Стандартты шығындардың
баға əдісі шығындардың қарапайым көрсетілуіне қарағанда, оларды факторлар
бойынша талдауға мүмкіндік береді. Стандартты нормативтерден ауытқулар
талданып, нормадан ауытқудың себептері белгілнді, оларды болашақта
болдырмау жолдары қарастырылады. Бұл əдістің артықшылығы 
шығындарды олардың жалпы көлемі бойынша емес, нормадан ауытқулары
бойынша басқару мүмкіндігінен тұрады. Шығындардың əрбір бабындағы
ауытқулар оқтын-оқтын қаржылық нəтижелермен салыстырылады. Бұл тек
шығындарды ғана емес, сондай-ақ пайданы бақылап отыруға мүмкіндік береді.

3. Тікелей шығындар əдісі  нарық конъюнктурасы мен өнімді сатудан
күтілетін бағаны ескере отырып, бағаны тікелей шығындарды анықтау негізінде
қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Тікелей шығындар деп өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты ауысып
отыратын өзгермелі шығындарды санайды. Жанама шығындар нақты өнімдерге
бөлінбейді жəне қаржы нəтижелеріне жатқызылады, олар жалпы табыс есебінен
толтырылып отырады. Өнім бағасы мен қысқартылған тікелей шығындар
арасындағы айырмашылық көбірек болған сайын, жалпы табыс та (шығын
орнының толтырылу көлемі), тиімділік те жоғары болады.
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Стандарттық жəне тікелей шығындар əдістерінің артықшылықтарын
қамтитын стандартты тікелей шығындар əдісі  тікелей шығындар əдісінің бір
түрі болып табылады.

Бағаны қалыптастыру əдістері, бағаның құрамы мен құрылымы.
Бағаны қалыптастырудың негізіне, қоғамдық қажеттілігі бар өзіндік құн
алынады, ол мына талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

 еңбек, материалдық, табиғи пайдаланылған қорлардың ұдайы
өндірісіне бөлінетін қоғамдық қажетті шығындарды неғұрлым толық көрсетуі
керек. Яғни, өндірістің шынайы шығындарына барынша жақын болуы тиіс;

 сала (аудан) бойынша орташа шығын нормативтерін көрсетуі керек.
Өзіндік құнмен қатар, баға құрамына табыстың екі негізгі түрі енгізіледі:
а) өнеркəсіп кəсіпорындары (бірлестіктері), құрылыс, ауыл

шаруашылығы, көлік, айналыс аясы мен ақылы қызметтерден түсетін пайда;
пайданың негізгі бөлігі кəсіпорын құзырында қалады, ал бір бөлігі 
мемлекеттік бюджетке тапсырылады;

ə) өнеркəсіптік өнімнің жеке түрлері бойынша айналым үстіне
салынатын, тікелей мемлекеттік бюджетке тапсырылатын салық; айналым
үстінен салынатын салық, жалпы халық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін
пайдаланылады (26-кесте).

26-кесте
Бөлшек сауда бағасының типтік (болжалды) құрылымы

Базистік
өзіндік
құн

Норма
тивтік
пайда

Көлік
шығын
дары

Өткізу
ұйымдар
ының
шығында
ры мен
пайдасы

Айнал
ым
үстінен
салына
тын
салық

Сауда
ұйымдары
ның
шығындар
ы мен
пайдасы

Кəсіпор
ынның
көтерме
бағасы

Өнеркəсіптің
көтерме
бағасы,
бөлшек сауда
бағасы

ГБЖ бағаларының жеке түрлерінің үлгілері өзара айтарлықтай
ерекшеленеді. Кəсіпорынның көтерме бағасының үлгісі неғұрлым қарапайым:

нiбii ПCЦ +=0 ;

мұндағы Ц0i – кəсіпорынның i-лік өнімінің көтерме бағасы; Сбi –i-лік өнімнің
базистік өзіндік құны. Пнi – i-лік өнім кіретін тауарлар тобына белгіленген
нормативтікк пайда.

Өнеркəсіптің көтерме бағасы  кəсіпорынның көтерме бағасын, көлік
шығындарын, өнімді өткізумен айналысатын ұйымдардың шығындары мен
пайдасын, ал бірқатар тауарлар бойынша айналым үстінен салынатын салықты
немесе дотацияны қамтиды:

обсбнрнпсрп НПСТПCЦ +++++= )(0 .
Цоп – өнеркəсіптің i-лік өнімінің көтерме бағасы; Сср – i-лік өнімнің

орташа салалық өзіндік құны; Пнп – i-лік өнім кіретін тауарлар тобына
белгіленген нормативтікк пайда; Тр – i-лік өнімді өндірушіден тұтынушыға
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дейін тасымалдау бойынша көлік шығындары; (С+Пн)сб – өнімді өткізумен
айналысатын ұйымдардың шығындары мен пайдасы; Ноб – айналым үстінен
салынатын салық.

Өнеркəсіптің көтерме бағасынан басқа, сауданың үстеме бағасын да
қамтитын бөлшек сауда бағасының үлгісі құрамы бойынша неғұрлым күрделі
болып келеді.

Үлгіні анықтау барысында табыс бағасына енгізілетін есептеу əдісін, ал
ең алдымен пайданы есептеу əдісін негіздеу қиындық тудырады. Ақша түрінде
берілген осы экономикалық категорияны анықтау үшін, түрлі тəсілдер
ұсынылады. Олардағы нормативтікк пайда мына негізде есептеледі:

 өзіндік құнға қатысты тиімділіктің орташа нормасы;
 жоспарлы еңбекақыға қатысты тиімділіктің бірыңғай нормасы.
Ұсынылған тұжырымдамалардың əрқайсысының қандай да бір кемшілігі

болады: материалды көп қажет ететін өнімдерді, немесе еңбек шығындарын көп
қажет ететін өнімдерді шығаратын өндірушілер неғұрлым тиімді жағдайда
болады. Ол өндірістік қорлар өз бетімен жаңа құнды
қалыптастырмайтындығына қарамастан, пайданы қалыптастырудың негізіне
айналады.

Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары

1. Баға дегеніміз не жəне оның əулеметтік экономиканы жоспарлы
басқару жүйесіндегі рөлі қандай? Бағаның деңгейі мен өсу қарқынына
қандай факторлар əсер етеді? Жоспарлы бағаның негізгі функциялары
қандай?

2. Жоспарлы баға қалыптастыру қандай қағидалар негізінде жүзеге
асырылады? Мемлекеттік баға саясатының экономикалық мəні неде?
Əулеметтік экономикадағы бағаның түрлері қандай?

3. Бөлшек сауда бағасының типтік (болжалды) құрылымы?
4. Жоспарлы бағаның жалпы түрдегі үлгісі қандай?
5. Таза табыстың нормативі, оны бағаға енгізудің түрлері мен

нысандары?
6. Геологиялық барлау, тау-кен өндіруші жəне өңдеуші салалардағы

қоғамдық қажетті шығындарды қалыптастыру ерекшеліктері?
7. Қатты пайдалы қазбалар бойынша геологиялық барлау жұмыстарының

шығындарын қайтарудың орташа мөлшерлемелері қалай есептеледі?
8. Минералдық шикізат пен оны өңдеу өнімдерінің көтерме бағаларының

құрамы қандай?
9. Жоспарлы баға қалыптастырудағы табиғи фактордың негізгі

қағидалары.
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15. БӨЛІМ. САЛЫҚ ЖƏНЕ САЛЫҚТЫ ЖОСПАРЛАУ.

15.1 Нарық жағдайында экономикасы дамыған елдерде кəсіпорындарға
салық салу

Бюджет пен бюджеттен тыс қорларға заңмен бекітілген тəртіпте
алынатын салық, алым, баждардың жиынтығы  салық жүйесін құрайды.
Салық жүйесі мемлекеттің бірқатар маңызды функцияларын жүзеге асыруға
міндетті: фискальдық, бөлу жəне ынталандыру. Фискальдық функция 
мемлекеттік табыс көздерін қалыптастырумен байланысты, бөлу – қоғамда
қалыптасқан мақсатқа лайықтылық пен əлеуметтік əділеттілік қағидаларына
сəйкес табыстарды қайта бөлуді меңзейді. Ал ынталандыру функциясы 
белгілі өндірістер мен экономика салаларын дамытуды ынталандыру
мақсатында, салық салуда жеңілдіктер мен басымдылықтар ұсыну арқылы
жүзеге асырылады.

Салық салудың нысандары, салық түрлері мен оларды жинаудың
тəсілдері көптеген факторларға: мемлекеттің əлеуметтік құрылысына, оның
даму деңгейіне, мемлекет аумағына, тіпті климаттық жағдайларға да
байланысты. А. Смит кез келген салық салу жүйесінің құрылысын анықтайтын
мына ережелерді бөліп көрсетеді: салықтардың біркелкілігі, олардың айқын
нақтылығы, қолайлығы, салық төлеушілердің мүдделерін ескеру қажеттігі.
Мемлекетте салық салу субъектілері ретінде салық төлеу міндеті заңмен
жүктелген заңды немесе заңсыз тұлғалар болады (20-сурет).

                 20-сурет. Салық төлемдерін дифференциациялау

САЛЫҚТАР

ТІКЕЛЕЙ

Заңды жəне заңсыз тұлғалардың
табысы немесе мүлігінен

алынады

ЖАНАМА (АКЦИЗДЕР)

Тауар немесе қызметтердің құнынан
пайыз түрінде белгіленіп жəне
олардың бағасына енгізіледі

НАҚТЫ ТІКЕЛЕЙ

Жер телімдерінен, малдан,
жылжымайтын мүліктен алынады

ЖЕКЕ ТІКЕЛЕЙ
Заңды жəне заңсыз тұлғалардың

табысы немесе м
үлігінен алынады

Ақшалай
капитал
салығы

Мүлік
салығы

Табыс
салығы

Үстеме
табыс

салығы

Мұра жəне сыйға
берілетін мүлік

салығы



205

Нарықтық экономикада  акционерлік қоғамдар, корпорациялар,
фирмалар мен кəсіпорындар заңды тұлғалар болып саналады. Заңсыз тұлғалар
ретінде, əдетте азаматтығы болуы тиіс жəне азаматтық құқық аясында алатын
жағдайына қарай салық салынуы керек жеке адамдар бола алады.

Нарықтық экономика дамыған елдерде салық салынатын нысан рөлін,
табыс немесе мүлік атқарады.

Салық салудың əлемдік тəжірибесінде салықтың көптеген түрлері
қолданылады: 1) салық салу көзіне қарай салықтарды, еңбек етіп табылған жəне
еңбек етпей табылған заңды қаражаттар деп бөлуге болады. Еңбек етіп
табылғандарына  еңбекақы, шығармашылық мамандықтардағы тұлғалардың
қаламақылары, жеке кəсіпорынның табысы жатады. Еңбек етпей
табылғандарына  дивиденділер, салымдар бойынша пайыз, жер жəне
жылжымайтын мүлік рентасы, т.б. жатады.

2) нысандар бойынша: табыс (табыс салығы), мүлік (жер, жылжымайтын
мүлік), мүлікті тапсыру (мұрагерлік пен басыбайлы беру салығы, сатып алу-
сату мəмілесі, сақтауға тапсыру), пайдалану (тауарлардың жеке түрлеріне акциз
салу), шетелге енгізу-шығару (кедендік баж).

3) сипатына қарай: тура жəне жанама салықтар.
Тура салықтар (жекекменшік пен табысқа салық салумен байланысты

салықтар)  жеке жəне нақты болып бөлінеді. Жеке салықтар – төлеушінің
мүліктік жəне əлеуметтік жағдайына байланысты белгіленетін салықтар.
Олардың ішінде негізгі орынды, табыс салығы алады (заңды тұлғалардың да,
заңсыз тұлғалардың да – пайда салығы). Нақты салықтар – сауда-өнеркəсіптік
ғимараттар мен кəсіпорындардың мүлігінен, сондай-ақ жерден алынатын
салықтар. Мысалы, АҚШ федералдық бюджетінің 55%-дан астамы тура салық,
Ұлыбритания мен Германияда – 50-ден жоғары, Жапонияда – шамамен 70.

Жанама салықтарға төмендегілерді жатқызуға болады:
Мұрагерлік, елтаңбалы, кедендік, сот, лицензиялық, т.б. бірқатар

салықтар.
Мұрагерлік немесе мүліктік-мұрагерлік салықтар  жекекменшікпен

жəне отбасы құқығымен байланысты болады. Елтаңбалы салықтар ерекше
елтаңбалы қағаздың немесе марканың қолданылуымен қамтамасыз етіледі.
Кеден салықтарын  тауарларды кіргізу-шығару жəне транзиттік тасымалдау
барысында шекарашылар мен кеденшілер алады. Сот салықтары  талап
арыздарынан, шағым арыздарынан алынады. Лицензиялық салықтар 
қызметтің белгілі бір түрлеріне берілетін рұқсаттарды рəсімдеу жəне берумен
байланысты.

Салық алу тəсілдері:
 табыс көзінен (мысалы, еңбекақы төленетін сəтте алушыдан табыс

салығы алынады);
 жұмсау сəтінде (мысалы, кез келген сатып алуға қосымша құн салығы

салынады, теміржол билетін сатып алған кезде, сатып алушы комиссиялық
алым төлейді);
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 тұтыну барысында (мысалы, автокөлік құралдарын пайдаланушылар
салығы, т.б.);

 жыл бойына немесе жарты жылдағы бірлескен табыс салығы
(декларациялар).

Салық мөлшерлемесі (21-сурет)  салық салынатын нысанның белгілі бір
бірлігіне (үлесіне) шаққанда белгіленетін салық көлемі болып саналады.

                          21-сурет. Салық мөлшерлемелерінің түрлері

Мемлекет дамуының қабылданған экономикалық стратегиясына
байланысты, салық салудың мына түрлері қолданылуы мүмкін:

1. Дегрессивтік – салық мөлшерлемесі табысқа қарағанда əлдеқайда кіші
пропорцияда өсетін жəне норманың əрбір кейінгі өсімі, алдыңғымен
салыстырғанда, аз болатын төлем түрі.

2. Прогрессивтік –табыс көбейген сайын, салық салу нормасы ұлғаяды.
Табыс көп болған жағдайда, тек салықтың үлкен сомасы ғана емес, табыстың да
үлкен үлесі төленеді.

3. Пропорционалдық – салық салынатын негізгі табысқа қарамастан,
бірдей норма қолданылады.

4. Регрессивтік – салық нормасы табыстың өсуіне қарай азаяды.
Кейбір алдыңғы қатарлы елдердегі салық салудың дамуы мен өзгеруінің

негізгі үрдістері:
 салықтардың фискальдық, бөлу, реттеу жəне ынталандыру

функцияларын ұтымды орындауға қажет салық құралдарын үнемі жетілдіру
жəне жұмыс жасату;

САЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ
салыну бірлігіне шаққандағы тікелей салық көлемі

(1 га жер, табыстың 1к., т.б.)

НАҚТЫ –салыну бірлігіне, табыс көлеміне
қарамастан, абсолюттік сомаларда белгіленеді

(əдетте, шағын жер телімдеріне салық салған кезде)

ПРОПОРЦИОНАЛДЫҚ – табыс көлеміне қарамастан,
одан бекітілген пайыз түрінде белгіленеді

РЕГРЕССИВТІК – салық салынатын табыс көлемінің
өсуіне қарай кемімелі прогрессияда белгіленеді

ПРОГРЕССИВТІК - салық салынатын табыс көлемінің
өсуіне қарай ұлғаймалы прогрессияда белгіленеді
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 кəсіпорынның экономикалық жəне өндірістік-шаруашылық қызметіне
мемлекеттің араласуын шектеу;

 тура жəне жанама салықтардың қатынасын біріншілердің пайдасына
қарай өзгерту;

 табыс салығын ұлғайту;
 салық салу жеңілдіктерін кеңейту есебінен, табыс салығының үлестік

салмағын азайту;
 жергілікті салықтардың регрессивтілігін күшейту;
 салық салынатын базаны дұрыс анықтау.
Салық жүйелерінің негізі – заңды жəне заңсыз тұлғалардан алынатын

табыс салығы.
Негізгі салықтар арасында мыналерды бөліп көрсету қажет:
 кəсіпорын табысына немесе капитал əкелетін табысқа;
 еңбекақыға;
 мүлікке (жекекменшік пен негізгі қорларды қоса санағанда);
 сатуға (сату, айналым, қосымша құн, тұтынуға салынатын салықтарды

қоса санағанда).
Сонымен қатар, заңды жəне заңсыз тұлғалардың белгілі уақыт

аралығындағы орташа табыс көлемінен асатын табыстарының бір бөлігінен,
үстеме табыс салығы алнуы мүмкін. Əлемдік тəжірибе көрсетіп отырғандай,
бұл салық, əдетте мемлекеттер күрделі қаржылық қиындықтарды басынан
кешіргенде немесе монополиялар табысы тым аса өсіп кеткен жағдайда
қолданылады.

Қосымша құн салығы  қайта құрылған құннан, еңбекақыдан, табыстан,
рентадан, пайыздардан алынады жəне ол жанама салық болып табылады.

Нарықтық жағдайында дамыған елдерде геологиялық барлау жəне тау-
кен өндіруші кəсіпорындарға салық салудың өзгешелігін олардың
қызметтерінің мына ерекшеліктері анықтайды:

1) экономикалық қызметтің осы саласына бөлінетін капитал үшін тым
жоғары тəуекел деңгейі;

2) кенорны қорларының таусылуы салдарынан, кеніштерді пайдалану
мерзімінің шектелгендігі;

3) нақты географиялық аймақта ұтымды өңдеуге болатын пайдалы қазба
кенорындары санының шектелгендігі;

4) кенорнының қорлары таусылғаннан кейін, кеніштердің тарату
құнының болмауы;

5) салынған күрделі қаражаттарды меңгеру кезеңінің ұзақтылығы жəне
бастапқы кезеңде ірі көлемді инвестициялар салу қажеттігі.

Дамыған капиталистік елдердің өздерінің минералды-шикізаттық базасын
меңгеруге деген қатынасы ірі көлемді аймақтық геологиялық зерттеулерді,
іздестіру жəне іздестіру-бағалау геологиялық жұмыстарын толық немесе
олардың ауқымды бөлігін тікелей қаржыландыруда. Сонымен қатар, бұл
елдердің үкіметтері соңғы жылдары іздестіру жəне барлау жұмыстарын жургізу
үшін жеке капиталды тарту мақсатымен, арнайы шаралар қолдана бастады.



208

Мемлекеттің барлау жұмыстарына салған қаражаттарының орны кейін кенді
жер төлімін жалдау ақысы түрінде немесе тұрмыстық пайдалы қазбалардың
құнынан төлем алу арқылы толтырылады.

Жер қойнауын өңдегені үшін төлемдерді мемлекет ақшалай немесе
өнімнің бір бөлігі түрінде алады. Роялти сомасы, əдетте мемлекет пен жеке
компаниялар арасындағы ұзақ, əрі күрделі келіссөздер немесе ашық сауда-
саттық нəтижесінде анықталады. Жер қойнауы телімін жалға алу, əдетте кейін
оны созып алу мүмкіндігімен, 20 жылға рəсімделеді. АҚШ-та жалға беруден
түсетін табыстардың бекітілген бөлісі. қабылданған – 10% федералдық
қазынаға, 52,5 – жерлерді арнайы қайта культивациялау қорына жəне 37,5 –
инфрақұрылымды дамытуға жəне сəйкес штаттың əлеуметтік бағдарламаларын
жүзеге асыруға бөлінеді.

Тау-кен геологиялық кəсіпорындар, нарықтық экономика жағдайында өз
қызметін тікелей мемлекеттік қаржыландырусыз жүзеге асырады. Сонымен
қатар, мемлекет бұл кəсіпорындардың қызметін салық жеңілдіктерін қолдану
арқылы ынталандырып отырады (21-сурет). Олардың қатарында  ҒЗТКЖ, жер
қойнауының таусылуына жеңілдік, өндіруге арналған құрал-жабдықтардың
амортизациясына жеңілді , т.б. атауға болады.

ҒЗТКЖ бойынша жеңілдіктер инвестицияларға берілетін салық жеңілдігі
болып табылады. Олар компанияларға өз салық міндеттемелерін
салымдарының орташажылдық өсімінің 20-25%-на азайтуға мүмкіндік береді.
Жер қойнауының таусылуына берілетін жеңілдіктер  тау-кен өнеркəсібінде
салынған күрделі қаражаттардың белгілі бір мерзімнен кейін, толығымен
құнсызданатындығына байланысты енгізіледі. Жер қойнауының таусылуына
бөлінетін қаражаттардың пайызы, пайдалы қазбалардың салалары бойынша
бөлінеді. Мəселен, АҚШ-та ол көмір мен кенсіз шикізаттың көптеген түрлері
мен құрылыс материалдары үшін 5-10%-ды жəне метал кендері, күкірт, асбест,
уран, мұнай мен газ үшін 22%-ды құрайды. Мұнай жəне газ компаниялары бұл
жеңілдіктен басқа, «бұрғылау мен барлаудың білінбейтін шығындарына»
берілетін жеңілдікті де пайдалана алады.
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22-сурет. Шетелдік тау-кен-геологиялық кəсіпорындары табысының қалыптасуы мен
бөлінуінің сұлбасы

15.2. Ресей Федерациясы мен Қазақстан Республикасы жер қойнауын
пайдаланудағы салық жүйелері

Қазіргі кезде Ресей Федерациясының салық жүйесі 1991 жылғы 27
желтоқсандағы № 2118-1 «Ресей Федерациясындағы салық жүйесінің негіздері
туралы» РФ Заңымен жəне оған Президенттің 1993 ж. 22 желтоқсандағы
№ 2270, 1993 ж. 24 желтоқсандағы № 2292 жəне 1993 ж. 21 мамырдағы №5006
Жарлықтарымен енгізілген өзгертулермен толықтырулары арқылы анықталады.

Осы заңға сəйкес, салықтардың мына топтары белгіленеді:
1. Федералдық:
 қосымша құн салығы;
 тауарлардың жеке түрлері мен топтарына енгізілетін акциздер;
 кəсіпорындар мен ұйымдардың пайдасына (табысына) салық;
 сақтандыру қызметінің табысына;
 биржалық қызметке;
 құнды қағаздармен операцияларға;
 кедендік баж , т.б. кедендік төлемдер;
 минералды-шикізат базасын ұдайы өндіруге бөлінетін арнайы РФ

бюджеттік қорына салынатын қаражаттар;

Шығарылаты
н кен қорлары Өнім бағасы

Жылдық
өндірістік
қуаттылық

Өткізуден
түскен жалпы
жылдық табыс

Өндірістік жəне
əкімшілік шығындар

Жалпы пайда

Тозу мен
амортизацияға

төлемдер

Салық
салынатын

пайда

Салықтық жеңілдіктер, оның
ішінде жер қойнауының

таусылуына қарастырылған
жеңілдіктер

САЛЫҚТАР ТАЗА ПАЙДА

Дивиденттер
Жеке қаражаттар (cash flow)
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 табиғи қорларды пайдалану үшін федералдық, республикалық, өлкелік
жəне облыстық бюджеттерге РФ заңнамалық актілерімен қарастырылған
талаптарға сай салынатын төлемдер;

 заңсыз тұлғалардың табыс салығы жəне Ресей Федерациясының барлық
аумағында міндетті болып саналатын басқа да салықтар.

2. Ресей Федерациясының құрамындағы республикалардың, өлкелердің,
облыстардың, дербес аймақтардың салықтары:

 кəсіпорынның мүлік салығы. Бұл салық бойынша төлемдердің сомасы
тең бөліктермен РФ құрамындағы республикалардың республикалық
бюджеттеріне, өлке мен облыстардың өлкелік жəне облыстық бюджеттеріне,
дербес облыстардың облыстық бюджеттеріне, дербес аймақтардың аймақтық
бюджеттеріне жəне аудандардың аудандық бюджеттеріне, төлемші тұратын
орынға қарай, қалалардың қалалық бюджеттеріне аударылады;

 орман табысы;
 өнеркəсіп кəсіпорындарының сушаруашылық жүйелерден алатын суға

төлемдері.
Бұл салықтардың нақты мөлшерлемелері РФ құрамындағы

республикалардың заңдарымен немесе басқа жағдайлар РФ заңнамалық
актілерімен белгіленбеген болса, өлке, облыс, дербес облыс, дербес аймақтар
мемлекеттік үкімет органдарының шешімдерімен анықталады.

3. Жергілікті салықтар:
 заңсыз тұлғалардың мүлік салығы (мүліктің орналасу орнына қарай);

жер туралы заңнамаға сəйкес жер салығы;
 курорттық аймақта өндірістік мақсаттағы нысандардың құрылысын

жүргізуге салынатын салық;
 азаматтар мен кəсіпорындардан, мекемелер мен ұйымдардан милиция

қажеттіліктеріне, аумақтарды жайластыруға, білім беру қажеттіліктеріне , т.б.
мақсаттарға жиналатын мақсатты алымдар;

 жарнама салығы, т.б.
РФ кəсіпорындары мен ұйымдары салық төлемдерінен басқа, елдің

бюджеттен тыс қорларына да міндетті төлемдер жасап отырулары тиіс.
Бюджеттен тыс қорларға төленетін міндетті төлемдерге (оларды басқаша

сақтандыру жарналары деп атайды) Ресейде мыналер жатады: Зейнетақы
қорына; Халықты еңбекпен қамтамасыз ету мемлекеттік қорына; халықты
міндетті медициналық сақтандыруға төлемдер; Əлеуметтік сақтандыру қорына
төлемдер; жол қорларына төлемдер. Көрсетілген міндетті төлемдер өнімнің
(жұмыстың, қызметтің) өзіндік құнына енгізіледі. Өнімнің өзіндік құнына
сақтандыру төлемдерін енгізу үшін, аталған төлемдерді есепке алып қана
қоймай, төлемдерді жасау қажет. Яғни, сақтандыру төлемдерін, оларды
жинайтын сəйкес мемлекеттік бюджеттен тыс қорларға аудару керек. Қазіргі
кезде қолданыста жүрген заңнамаға сəйкес, бюджеттен тыс əлеуметтік қорлар
бойынша, атап айтқанда Ресей Зейнетақы қоры мен Міндетті медициналық
сақтандыру қоры бойынша, жұмыс берушілер (төлем жасаушылар) банк
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мекемелеріне императивтік түрде сақтандыру жарналарын аударудың төлем
қағаздары мен еңбекақы төлеу құжаттарын бір уақытта тапсыруға міндетті.

Кəсіпорындар, мекемелер мен жұмыс беруші-ұйымдар үшін барлық
негіздемелер бойынша, оның ішінде мердігерлік пен тапсырыс келісім
шарттары бойынша жұмыстарды орындағаны үшін де, есептелген еңбекақыға
қатысты жарналардың сақтандыру тарифі мына көлемде белгіленген, %:

 Ресей Зейнетақы қоры – 28;
 Əлеуметтік сақтандыру қоры – 5,4;
 Халықты еңбекпен қамтамасыз ету мемлекеттік қоры – 1,5;
 Халықты міндетті медициналық сақтандыру қоры – 3,6.
Сонымен қатар, жұмыс жасайтын азаматтар Ресей Зейнетақы қорына

табысының 1% көлемінде жарна төлейді.
Жол қорларын қалыптастыруға бөлінетін төлемдер, салық салудың

дифференцияланған базалары бар бірнеше бөлек салықтардан тұрады:
 жанғыш-майлау материалдарын өткізуге;
 автомобиль жолдарын пайдаланушыларға;
 көлік құралдарының иелеріне;
 автокөлік құралдарын сатып алуға (азаматтардың жеке

пайдалануларына алатын жеңіл автомобильдерден басқа).
Төлемдердің заңнамамен белгіленген кезектілігі болады. Табыстан

алдымен жанама салықтар (ҚҚС, акциздер), кейін барлық мүлік салықтары
(кəсіпорын мүлігіне, жерге, көлік құралдары иелерінің салығы, т.б.), ал
соңынан, барлық қалған салықтар төленеді. Олардың ішіндегі негізгісі  табыс
салығы болып саналады.

Қазақстан Республикасында мемлекеттік бюджетті реттеу көздері
болып табылатын жалпы мемлекеттік салықтар жəне жергілікті бюджеттердің
табыс көздері болып келетін жергілікті салықтар жұмыс жасайды.

Жалпы мемлекеттік салықтар:
 заңды жəне заңсыз тұлғалардың табыс салығы;
 қосымша құн салығы;
 акциздер;
 құнды қағаздармен операциялар салығы;
 жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары

(жазылу бонусы, коммерциялық ашылу бонусы, өндіру бонусы, роялти, үстеме
табыс салығы).

Жергілікті салықтар мен алымдар:
 жер салығы;
 заңды жəне заңсыз тұлғалардың мүлік салығы;
 көлік құралдары салығы;
 кəсіпкерлік қызметпен айналысатын жəне заңды тұлғаларды тіркеу

үшін алым;
 аукцион сатуларынан алым.
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Қазақстан Республикасының Салық Заңнамасы  барлық кəсіпорындарға,
ұйымдарға, олардың меншік нысандарына қарамастан, міндетті салық
төлемдерін белгілейді.

Салықтың екі түрі бар. Бірінші түрі – табыс пен мүлік салықтары:
кəсіпорын пайдасына салынатын табыс салығы; əлеуметтік сақтандыру мен
еңбекақы жəне жұмыс күші қорына (басқаша айтқанда, əлеуметтік салықтар,
əлеуметтік жарналар); мүлік салықтары, оның ішінде жер мен басқа да
жылжымайтын мүліктерге салынатын салықтар; пайда мен капиталды шетелге
аудару салығы, т.б. Олар нақты заңсыз немесе заңды тұлғалардан алынады,
оларды  тура салықтар деп атайды. Екінші түрі – тауар мен қызмет
салықтары: Қазақстан Республикасындағы айналым салығы – көптеген дамыған
елдерде қазіргі кезде қосымша құн салығына ауыстырылған; акциздер (тауар
немесе қызметтің бағасына тікелей қосылатын салықтар); мұра салығы;
жылжымайтын мүлікпен жəне құнды қағаздармен байланысты мəмілелерге
салынатын салықтар , т.б. Бұл салықтар  жанама болып саналады. Олар
ішінара немесе толығымен, тауар немесе қызметтің бағасына ауыстырылады.

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары:
1) бонустар: жазылу, коммерциялық табылу, өндіру; 2) роялти; үстеме

табыс салығы.
Жазылу бонусы – жер қойнауын геологиялық зерттеу жəне кейін өндіру

құқығы үшін төленетін бір жолғы бекітілген төлем, жер қойнауын
пайдаланушылар сəйкес операцияларға белгіленген тəртіпте келісім жасасқан
жағдайда төлейді.

Коммерциялық табылу бонусы  бір жолғы бекітілген төлем, жер
қойнауын пайдаланушылар келісім аумақта коммерциялық тұрғыдан табыс
табылған жағдайда төленеді.

Өндіру бонусы  бекітілген төлем, жер қойнауын пайдаланушылар жер
қойнауын өндірудің белгілі бір талаптарына немесе өндірудің белгілі
кезеңдеріне қол жеткізген жағдайда, мерзімді түрде төлейді.

Роялти төлеушілер – пайдалы қазбаларды өндіру мен техногендік
құрылымдарды өңдеуді жүзеге асыратын жер қойнауының пайдаланушылары.

Үстеме табыс салығын төлеушілер  пайдалы қазбаларды өндіру мен
техногендік құрылымдарды өңдеуді жүзеге асыратын жəне біршама жақсырақ
табиғи жағдайларда жүргізетін, қызметінен қосымша табыс алатын немесе
өндіретін өнімдерін біршама жақсырақ, нарық жағдайында өткізетін  жер
қойнауын барлық пайдаланушылар.

Жазылу бонустарының бастапқы көлемдері, Қазақстан Республикасының
Министрлер Кабинетімен құрылатын арнайы өкілетті органмен белгіленеді.
Бонустарды төлеу тəртібі, ақырғы көлемдері, басқа да төлем шарттары 
келісім-шартта көрсетіледі. Роялти салынатын нысан ретінде, жер қойнауын
пайдаланушы өндірген пайдалы қазбалардың немесе онымен өңделген
техногендік құрылымдардың көлемдері саналады. Роялтиді төлеу тəртібі мен
ақырғы көлемдері басқа да төлем шарттары  келісім-шартта көрсетіледі.
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Бонустардың барлық түрлері ақшалай түрде төленеді. Роялти заттай жəне
ақшалай түрден төленуі мүмкін. Төлемдердің заттай жəне ақшалай түрлерін
үйлестіру рұқсат етіледі. Роялти заттай түрде төленген жағдайда, келісім-
шартта өндірілетін өнімнің жеткізілу орны мен талаптары көрсетіледі. Ал
үстеме табыс салығы, ақшалай түрде төленеді. Жер қойнауын пайдаланушының
табыс салығы мен үстеме табыс салығы үшін, салық салынатын табыс
анықталған жағдайда, жазылу бонусы төленбейді. Коммерциялық табылу
бонусы, өндіру бонусы жəне роялти жер қойнауын пайдаланушының табыс
салығы мен үстеме табыс салығы үшін салық салынатын табыс анықталған
жағдайда, ұсталанып қалынады.

Жер қойнауын пайдаланушылардың бонустар мен роялтиді төлеу
мерзімдері келісім-шартта көрсетіледі. Есепті жылда алынған үстеме табыс
салығы, есепті жылдан кейінгі жылдың 15 сəуіріне қарай төленеді.
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16. БӨЛІМ. КƏСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫСЫ

16.1 Кəсіпорынның қаржылық қатынастарының мəні мен олардың
функциалары.

Қаржы жəнө қаржылық қатынастар мөмлекеттің функциялар мен
қызметтерін орындауға жəне өндірісті ұдайі өндіру жағдай жасауына
қамтамасыз ету мақсатында орталықтаңдырылған жəне
орталықтандырылмаған ақша қаржысын қүру, бөлу жəнө қолданумен басты
эканомикалық қатынастар болып табылады. Орталықтарындыралған қаржы
деп мемлекеттік бюджеттік жүйеде жəне мемлекеттің бюджеттен тыс қорларда
жиналатын (аккумулируемый) мемлекеттік ақша қаржы қорын қүру жəне
пайдаланумен байланысты эканомика қатынастарын айтамыз, ал
орталықтандырылмаған қаржы деп кəсіпорындардың ақша қорларының
айналымына бастты ақша қатынастарын айтамыз. Бірақ бүл қатынастар əртүрлі
болуы мүмкін, белгілі бір қатынастар саласын қүрады, өзіндік ерекшеліктері
болады. Əртүрлі қаржылық қатынастардың нəтежесінде ақша қаражатының
қорлары қүрылатын жəне қолданылатын қаржылық қатынастардың
салаларының жинағы келесі түрде болатын мемлекет қаржылық жүйеде
қүрайды. Мемлекет қаржы жүйесі келесі сүретте көрсетілген (сүр.1).

1-сүрет. Қаражатының қорлары қүрылатын жəне қолданылатын қаржылық
қатынастардың салаларының жинағы.

Қаржы жүйесі
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Кəсіпорын қаржысы қаржы жүиесінің негізін қүрайды. Олар материялдық
өндіріс саласында жүмыс істейді жəне ЖУӨ ді қүру, бөлу жəне пайдалану
процестерін қамтиды. Кəсіпорын қаржысы кəсіпорының ақша қаражаты қорын
қүру, бөлу жəне пайдаланумен байланысты эканомикалық ақша
қатынастарының жинағы боллып табылады. Кəсіпорынның қаржы
қатынастарын эканомикалық қүрамына байланысты келесі бағыттарға топтауға
болады (сүр2.). Қаржы арасындағы қатынастар кəсіпорынды

2-сурет. Кəсіпорынның қаражат көздерінің құрылымы
Бүл қаржы қаттынастарын тобының маңізі өте зор, өйткені матерялдық

əндіріс саласында ғана үлттық табыс қүрылады. Келтірілген сұлбаның негізгі
элементі жеке капитал болып табылады, оның құрылымы 3-суретте
көрсетілген.

3-сүрет. Кəсіпорынның жеке капиталының құрылымы

Кəсіпорынның қаржы көздері

Қысқамерзімді мақсаттағы
қаражат көздері

Авансталған капитал
(ұзақерзімді)

Несиелік капитал Жеке капитал

Кəсіпорынның жеке капиталы

Меншік иесі ұсынатын
капитал

Заңды жəне заңсыз
тұлғалардың басқа

жарналары

Кəсіпорынның жинақтаған
қорлары

Жарғылық
капитал

Акционерлік
қоғам

акцияларына
сыйақы

Резервтік
капиталы

Қосымша
капитал

Жинақталған
табыс

Таратылмаған
табыс

Жинақтау
қорлары

Жарналар мен
қайырымдылық

тартулар

Мақсатты
жинақтаулар
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Кəсіпорының өзіне жоғарғы үйым мен қаржы қатынастары өзіне
нарықтық қатынас жағдайында обьетивтік қажеттілік болып
табылатын орталықтарындағы ақша қорларын құрау мен
пайдалануға байланысты қатынастарды кіргізеді. Əсірессе бүл
инвестицияны қаржыландыру, айналым ақшаларын
толықтыру, импорт операциялары, ғылыми зерттеулерді соның ішінде
маркетинктіде қарқындату.
Қайтымды негізде ақша қартысын шикі салық қайта бөлу өтө маңызды рөл
атқарады жəне кəсіпорын қаржысының тиімділігіне операция əсерін тигізеді.

Мүлікті жекешелендіру жағдайында, яғыни мемлекеттің қолында
жекешеліндірумен кəсіпорындардың акцияларының басым бөлігі қалғанда
келесі дүниежүзілік тəжирбиеніің маңызы зыр. Көптеген елдерде
жекешендірілумен түскен қаражатың негізгі үлесі (90 паиызға шеиін)
жекешендірілетін кəсіпорындарды қолдауға арналған арнайы қорлауға
бөріледі.

Қаржылық жүиенің сақтандыру звеносымен қатынас əлеуметтік жəне
медециналық сақтандыруға,кəсіпорынның мүлігін сақтандыруға белінген
қаржыдан қүралады.

Кəсіпорындардың банктермен қаржы қатынасы ақсиясыз
есептесудіүйымдастыру жағынанда, санымен қатар қысқа мерзімді жəне үзақ
мерзімді несилерді алу жəне етеуге басты қатынастарды қамтиды.Ақшасыз
өсептесуді үиымдастыру кəсіпорынның қаржылық жағдайынатікелей əсер
етеді.Несие айналымын картасын қүру, өндірісті үлғайту көзі,оның
ырғақтылығы, өнімнің сапасын жақсатартуға.кəсіпорының қаржы
қиындықтарын жойыуға себебін тигізетін қүралболып табылады.

Кəсіпорының қор нарығымен қаржылыық қатынасы қүнды қағаздармен
операция жасауды меңзейді.

Кəсіпорының қааржы қатынастардың ең маңызды жағы əртүрлі
ақша қорларын қамтамасыз ету, сонымен қатар кеңейтумен
өндірісті,ғылыми төхникалық процессті қаржыландыру, жаңа
техниканы игеру мен еңгзу, эканомикалық ынталанндыру, бюджетпен,
бөліктермен есеп айрысу жүзеге асырылады (сүр.4).

Сонымен, кəсіпорынды қүрғанда кəсіпорынның жарғылық капиталы болуы
керек, соның арқасында негізгі қорлар мен айналым қаржысы қүрылады.
Жарғылық капиталды қүру.оны тиымды пайдалану, жжəне басқару-
кəсіпорыныың қаржы қызметінің ең басты жəне маңызды мəселелерінің бірі.
Жарғылық капитал-кəсіпорының өз ақшасының негізгі көзі. Акционерлық
қоғамның жарғылық капиталының сомасы, ол шығарған акциялардың саның
көрсетеді. Құрылтай құжаттарына өзгерісттер енгізгеннен кейін бір жылдан соң
кəсіпорынның қызмметтерінің нəтежелері боиынша жарғылық капиталға
өзгерістер енгізіуі мүмкін.
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  4-Сүрет. Кəсіпорынның қаржылары жəне қаржылық қатынастары

Жарғылық капиталды айналымға қосымша акциялар шығару есебін ( немесе
олардың белгілі бір мөлшерін айналымнан алу есебінен) соонымен қатар

Кəсіпорынның қаржылары

Жарғылық
қаржылары

Негізгі қорлар мен
материалдық емес

қорлар

Айналым қорлар

Қосымша
қаржылар

Резервтік

Инвестициялық қор

Жинақталу қоры

Амортизациялық қор

Басқа да көздер

Валюталық қор

Тұтыну қоры

Төлемақыны төлеу
қоры

Бюджетке төлеу қоры

Басқа да қорлар

Ақша қоры

Қамтамасыз етуші

Сатып алушы

Құрылыс, транспорт
жəне басқа фирмалары

мен

Шетелдердегі
кəсіпорындары мен

фирмалары мен

Филиалдар, цехтар
бөлімдермен

Жумысшылары мен

Əр түрлі бюджет
денгейлеры мен

Банктер мен

Сақтандыру
ұйымдарымен

Бюджеттік емес
қорлармен

Инвестициялық
қорлармен

Қаржылық
карым-

Құрылтайшылардың
арасындағы қатынастар

Басқа кəсіпорындар
мен ұйымдармен

Ішкі өнеркəсіппен

Жоғары тұрған
ұйыммен, өндірі-
қаржытоптардың
ішінде,холдингтің

ішінде

Қаржы-несие
жүйесымен
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қолдағы  акциялардың  номиналын   көбейту  (немесе  азайту) есебімен
көбейтуге болады.

Кəсіпорының "қосымша капиталы"
- негізгі қоры қайта бағалау нəтежелер;
- акционерлік        қоғамның        эмисиялық        табысы.(акциялардың

номиналды қунынан жоғарғы бағамен сатудан түскен табыс);
 -өндірістік мақсатта қайтарымсыз алынған ақша жəнө матөриялдық

қуныдылықтар;
-капиталдық         салымдарды қаржыландыруға         бюджеттен
ассигнациялар.

Қор (резерв) капиталы -кəсіпорының табысының бір белігін аударып
отыратын ақша қоры. Ол шығынды өтеуге арналған, ал акционерлік қоғамда
сонымен қатар оның облигацияларын етеу мөн акцияларды қайтарып алуға
арналған.

Жинақ қоры-кəсіпорының таза пайдасынан бөлігін өндірісті дамытуға
арналған қаражаттар. Бірақ топ таза табыс көп кездері өндірісті дамыту
програмалларын қаржыландыруға жете бермиді. Бул жағдай кəсіпорын
өндірісті дамытуға арналған қаражатты, соның ішінде таза табысты да
жинақтайтын инвистициялық қор мен негізі қорды ендіретін, сонымен қатар
тартылған жəнө қарыздық қаражатты жинақтайтын амортизациялық қор қурды.

Акционерлік қоғамдарда қарыздарын алып тастағандағы активтерінің
самасын білдіретін "акционерлік капитал" деген уғым бар. Акционерлік
капитал дегеніміз акционерлік қоғмның өзіне аталып кеткен қорларды
(инвистициялық қордан басқа), сонымен қатар басқа да қорларды кіргізетін
өзінің қаражаттарының сомасы.

Тутыну қоры таза пайда есебінен қурылады жəне дивиденттерді
(акционерлік қоғамдарда),матерялдық көмекті, қосымша кезекті демалысқа
шығуды, тамақтануды.жолақыны жəне басқа да мақсаттарды төлеуге арналады.

Валюта қоры. Экспорттық операциялардан валюта алатын немөсе
импорттық операцияларға валюта сатып алатын кəсіпорындарда қурылады. Ол
үшін кəсіпорын валюталық операцияларды жүзеге асыру үшін Қазақстан
орталық банкінің лицензиясы бар каммерциялық банкте валюталық есепшот
ашылады.

Жоғарыда қарастарылып кеткен қорлардан басқа кей кездері кəсіпорындар
опөративті ақша қорларын қурады.

Жылына екі рет немесе бір рет кəсіпорында жалақы төлеу қоры қурылды.
Оның негізгі жалақы қоры болып табылады.

Жалақаны уақытысымен телеу үшін кəсіпорын мəселе шешеді. Бул мақсатта
қажеттіақша қаржысы жинақталады, ал егер ол жетіспесе жалақаны телеуге
банктен крредит алады.Жалақаны тəлеудің тиымды уақыты мен оған қажетті
күндер санын анықтаудың мəні зор.

Əдепте жылына бір рет акциялар бойнша дивиденттер төлеу қоры қурылуы
тиіс.
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Белгілі бір мерзімде бюджет əртүрлі салықтар төлеу қорын ұйымдастырады.
Бюджетке төлемдерді уақытымен төлеліу штраф санкцияларын салынуымен
аяқталады.

Жоғарыда айтылғандардан басқа кəсіорында басқа да ақша қорлары
қүрылады: банк несиелерін қайтаруға арналған, жаңа техниканы игеруге,
ғылыми-зерттеу жүмыстарына, жоғары түрған үйымдарға төлемдерді төлеуге
арналған қорлар.

Қаржының толық мəні оның функцияларымен анықталады: бөлуші жəне
басқарушы. Ббүл екі функция бір бірімен тығыз баййланысты. Бөлуші
функцияның көмөгімен қүрылтайшылар саледарының негізінде қүрылатын
алғашқы капитал қүрылады, жалпы ішкі өнімді қүпы бойынша бөлу, табыс пен
қаржжы ресурстарын бөлу процесінде негізгі қүндық пропорцияларды анықтау,
жеке тауар өндірушілер, кəсіпорындар, үйымдар мен мемлекеттің мүдделерінің
тиымды үлестіру жүзеге асырылады.

Басқарушы функцияның обьективті негізі өнімді өндіру мен сатуға кеткен
шығындық қүндық есебі, жүмыстарды орындау, қызмет көрсету, кəсіпорынның
табысы мен ақша қорларын жəне оны пайдалану болып табылады.
Қаржының негізгнде ендіруші процесті қаржыландыру кездерімен қамтамасыз
ету жатады, сол арқылы ендіру, айырбастау жəне түтыну сияқты процөсінің
барлықфазаларынбайланыстырады.Бірақ кəсіпорының шаруашылықта тиімді
жəнө рационалды жүргізу, оның алатын табысы оның арықарай дамуының
мүмкіндіктерін анықтаиды. Жəне керінсінше ақшаның тоқтаусыз аиналуының
бүзылуы, өнімді ендіруге жəнө сатуға, жүмыс жасуға, қызмет көрсетугекеткен
шығындардың есуі кəсіпорынның табысын кемітеді жəне дамуға мүмкіндік,
бəсекелістігін, қаржылық түрақтығынан айырады. Бүлжағдай басқарушы
функция бөлу қатынастарының ендіруге тиімді əсер етуінің
жеткіліксіздігін.қаржылық ресурстары басқару мен ендірісті үйымдастыруда
олқырықтар бар екендігін хбардар етеді. Бүл хабарларға немқүрайды қарау
кəсіпорынның жабылуына алып келеді.

Кəсіпорынның қаржысын үйымдастыру принциптері.
Кəсіпорынның қаржы қатынастары белгілі принциптерге сүйенөді:

шаруашылық егемендік, өзін өзі қаржыландыру, материялдық жауаптылық,
материалдық мүдделік, қаржы резервін құру

16.2 Кəсіпорынды қаржылай жобалау.

Кəсіпорынның шаруашылық қызметін қаржыландыруды қамтамасыз ету
оның табыстары мен шығындарының балансы немесе бюджет болып
табылатын қаржылық жоба негізінде жүзеге асырылады.

Қаржылық жобалау - бүл кəсіпорынның қаржылық
  түрақтылығын қамтамасыз ету мақсаты мен қаржы рессурстарының
қажетті көлемін, табысын, оны тиімді болуы мен пайдалануды анықтауға
бағытталған басқару қызметінің бір түрі.



220

Қаржылық жобалаудын негізгі мəселелері:
- шынайы қаржылық, интеллектуалды инвестицияларына

салымдары, айналым қаржысының өсімі, əлеуметтік даму мен
қоса кəсіпорынның ақша қаражатының түрақты айналымын
қамтамасыз ету;

- кəсіпорынның əртүрлі табыстарын тиімді пайдалану мақсатында
резервтерді табу жəне рессурстарды пайдалану;

- Акционерлер мен инвесторлардың мұдделерін  қорғау;
- Бюджет, бюджеттен тыс қорлар, несиелік, сақтандыру жəне

жоғары түрған ұйымдар алдында міндеттемелерін орындау;
- Кəсіпорынның қаржылық жағдайын бақылау.
Қаржылық жоба жобалану мерзімымен байланысты болып білінеді:

стратегиялық қаржы жобалау, ағымындағы жобалау, оперативті қаржылық
жобалау.

Стратегиялық қаржылық жобалау 3-5 жыл мерзімінде коммерциялық
ұйымдарының қаржыларының даму мүмкіншілік жолдарын зерттеу болып
табылады.

Коммерциялық ұйымның стратегиялық жобасы ретінде бизнес-планды
алуға болады.

Бизнес планның қаржылық аспектісін "Қаржылық жоба" жəне
"Қаржыландыру стратегиясы" бөлімдері беріледі. "Қаржылық жоба" бөлімі
алдынғы бөлімдердің материалдары құн түрінде жалпылауға арналған. Ол
келесі бес құжаттан тұрады:

- Сату көлемін анықтау;
- Ақшаның шығыс пен кіріс балансы;
- Табыс пен шьіғындардьің   кестесі;
- Кəсіпорынның активтері мен пассивтерінің құрама балансы;
- Шығынсыздыққа жету графигі.
"Қаржыландыру стратегиясы" бөлімінде кəсіпорынды құру немесе

дамытуға арналған қаржыны алу жобасы, жобаны жүзеге асыру үшін
қаражаттың жалпы көлемін, оның көздері, жобаның өзін-өзі ақтауы жəне
салынған капитал үшін инвестордың табыс алуы қарастырылады.

16.3 Қаржыны жоспарлау

Қаржы жоспарын жасау косіпрындағы қаржының даму жағдайын көрсетеді
Қаржыны жоспарлаудың екі түpi бар: ұзақ, мерзімдік жəне қысқа мерзімдік.

I . Ұзак мерзімдік каржы жоспары.
а) Капиталға кажеттілікті анықтау — ұзақ мерзімдік қаржы жоспарынын

алғашкы қадамы. Муның өзi кредиттерді таңдауды жүзеге асыруға, оларды алу
мерзімін белгілеуге жəне капиталдың тиімділігіне қарай өзінде жəне заемға
бөлуге мумкіндік береді.

Капиталға қажетілікті анықтау айналымдағы жəне негізгі қаржылар
бойынша бөлек жургізеді де өндірісті ұлғайтуға жөндеуге, жетілдіруге,
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реконструкциялауға жəне тиімді етуге қажетті қаржы кұралдары туралы
статистикалық деректер болып саналады.

Қажетті айналым қаржыларының мөлшері мен қаржылардың жалпы
сомасына жəне олардың айналымына байланысты. Қажетті айналым
қаржыларының шамасын анықтау үшін, бірқатар тəсілдерді пайдаланады.

Ұқсас кəсіпорындардың баланстарын салғастыру. Бұл ең қарапайым тəсіл.
Бірaқ, бұл əp6ip кəсіпорынның ерекшелітерің ескермейді жəне де басқа
тəсілдерді қолданғанда не беретінің бақылау ушің ғана жарамды.

Капиталға қажеттілікті əсер ететің жекелеген факторларды таддау, басқаша
айтқанда, кунделікті пайда болатын шығындарды талдау — кунделікті
шығындар — каржыны турақтандыру мерзімді (кун есебімен) — айналым
қаржысы.

Айналымдары 100 доллар есебіңде озіндік құнды талдау жəне төлем
жағдайын есептеу. Аталған тəсіл алдыңғылардан едəуір дəлiрек.

Мысал: Шикізат пен материалдар 40 долл.
Айналымдағы басқалаи шығындар 30 долл.
100 доллар есебіндегі шығындар

А м о р т и з а ц и я  ж ə н е  б а с қ а л а й  а қ ш а с ы з
 ш ы ғ ы н д а р 1 0  д о л л .
                                                                      - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                                 Б а р л ы ғ ы :  8 0  д о л л .

М а т е р и а л д а р  м е н  ш и к і з а т т а р д ы ң
қ о й м а д а  т ұ р у  у а қ ы т ы 3 0  к ү н
( 4 0  к у н  —  1 0  к у ш  ж е т к і з у ш і г е  ө о л е у
м е р з і м і ) 3 0  к ү н
Ө н д і р у  у а қ ы т ы 1 5  к ү н
Д а й ы н  өнімнің қо й м а д а  т у р у  у а қ ы т ы  1 0  к ү н
С а т ы п  а л у ш ы л а р р а  т о л е у  м е р з 1 м 1  1 0  к ү н
                                                                     - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

                                                   Б а р л ы ғ ы :  8 5  к у н

Айналым қаржыларына қажеттылікті анықтаудың ақырғы формуласы:
Айналым қаржы-       құндіқ айналым               айналымдағы 100
ларын қажетсіну   =          ------------ х             доллар есебінде

     1 0                к а п и т а л  шығыны
ə) Курделі қаржы жоспары (инвестициялық жоспары). Аталған жоспар

кəсіпорындағы барлық күрделі қаржыны қамтиды. Оны жасау үшін тиімділікті
жəне барлық күрделі қаржының өтелу мерзімді талдау қажет. Ол үшін мыналар
атқарылады:
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—өндіріс шығындарын салыстырмалы талдау. Осы арқылы жаңа
жабдықтардың шығындарын пайдаланудағы жабдықтардын шығындарымен
салыстырады;

—пайдаларды салыстырмалы талдау. Мүнда жана ecкi жабдықтар бойынша
шығындар мен пайдалар салғастырылады;

—тиімділікті анықтау. Талдау барысында жаңа жабдықтарды алуға жэне
пайдалануға қажетті күрделі қаржылар жабдықтардан алынған қосымша
табыспен салғастырылады;

— өтелуін анықтау. Мұндай жағдайда курделі қаржы айналымынын жиілігі
талданады.

         Орташа жана жабдық үшін қажетті
                    +

Өтелу мерзімі   =              уақыт кұрделі қаржы
             жылдык  + жылдык

                                             амортизация пайда
б) Баланстың өтімділігің ұзақ мерзімге жоспарлау. Жоспарлаудың бұл тypi
кəсіпорынның біршама ұзақ перспективадағы қаржы жағдайын көрсетеді Оның
негізінде өткізу жоспары мен басқа да жоспарлардын деректері алынады. Басты
максаты — өтімдіділікті талдау мен бақылау болып саналатын қысқа мерзімдік
жоспардан айырмашылығы, осы тектес жоспарды жасау непзгі қаржы
принциптерін сақтауға мүмкіндік береді

2. Кыска мерзімдік каржы жоспары. Өтімділік принциптін сақтау басқа
жоспарланған шараларды өміpre енгізуді біршама шектеді. Қысқа мерзімдік
қаржы жоспарына кесіпорын үшін ерекше мəні бар, өйткені ол басқа
жоспарлармен қоса өтімділікті талдауға жəне бақылауға мүмкідік бередi, ал
оған қойылган резервтер өтімді құралдар туралы мəлемет береді.

Қысқа мерзімдік қаржы жоспары мынадай жоспарлардан тұрады:
1. Кəсіпорын қаржы жоспарынан:
айналымдағ ы табыс, ағымдағы шығындар
(шикізат, материалдар, енбек ақы)_____________________
ағымдағы қызметтің ұтысы мен шығыны

2 . Кəсіпорын қызметінің бейтарап саласындағы қа р ж ы  ж о с п а р ы :
табыс (ескі жабдықтарды сату т.б.)

_Шығын___________________________________________
Бейтарап  қызметтің ұтысы мен шығыны
3.Несиелік жоспар;
4.Күрделі қаржы бөлу жоспары;
5.Өтімдікті қамтамасыз ету жоспары.
Ол алдынғы жоспарлардын үтысын н е м е с е  з и я м ы н  қ а м т и д ы :  ұ т ы с

пен шығыннын жиынтығы
қолда бар өтімдіi құралдар________________
Өтімді құралдар резерві
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Қаржы жоспарын жасағанда қаржыландырудың бірқатар жалпы ережесі
басымдылыққа ие болады. Олар мыналар:

1 . қаржы қатынасы мерзімдерінін принципі («банктің алтын ережесі»).
Қаржыны пайдалану жəне алу белгіленген мерзімде өтуітиіс, яғни ұзак
мерзімді  өтелетін күрделі қаржы  ұзақ мерзімге 6epілyi  тиic;

2. төлем кабілетінің принципі. Жоспарлау төлем кабілеті кез келген
уақытта қамтамасыз eтyi тиіс;
3. курделi каржынын тиімділік принципі. Барлық күрделі қаржы
үшін қаржыландырудың ең арзан əдісі тандап алынуы тиіс. Заем капиталын сол
уақытта қатыстыруға болады, егер бұл өзіндегі қаржының тшмдідігін
арттыратын болса;

4. тəуекел етудің балансылану принципі. Əсіресе тəуекелді күрделі қржыны
өз қаржысы есебінен қаржыландыру қажст;

5. нарық қажетіне бейімдеу принципі. Нарық коньюктурасын (болжамын)
ескерудің, əpi ұсынылған кредитке өзінің тəуелділігінді  ескерудің айрыкша
маңызы бар;

6.шектеулі тімділік принципі. Неғурлым көп пайда келтіретін күрделі
қаржыны талдап алу қажет;

Батыстағы кəсіпорындардың жоспарлау жуйесымен танысқан кезде, барлық
жоспарлау кəсіпорын мақсатына бейімделетіндігін (американдықтардың
тусіндіруше кəсіпорын философиясы), демек пайда табуды көздейтіндігін
ескеру қажет.

Пайда дегемніміз салықты шегеріп тастағанда калатын таза табыс.
Сондықтан да, қаржы жоспарын жасаған кезде кəсіпорын басшысы салық
жуйесін де, сондай-ак салық ауыртпалығын кеміту мүмкңділігін де ескереді.

Бұл жағдай əcipece халықаралық концерн үшін айрыкша маңызды. Өйткені,
белгілі 6ip концерннін кəсіпорындары əр турлі елдерде орналасады. Түскен
пайда жоспарлы турде нақты елдегі салық шамасына қарай бөлінеді. Демек,
табыс салығы жоғарғы елдерде де пайда 6ipшамa төмен деңгейде, ал салығы
шамалы елдерде, жоғары деңгейде жоспарланады.
Түтастай алғанда, халықаралық концерндерде жоспарлау жуйесі əpi жоспарлы
тапсырмалардың орындалуын бақылау біршама күрделі Оның өзі кəсіпорынға
қатысты қызметтің барлық саласын қамтиды. Компьютерлеу қажетті
мəліметтердің тезірек келуіне ықпал ете бастады. Кейбір халықаралық
концерндер əр апта сайын өз баланстарын əлемнің əр елінде орналасқан барлық
филиалдары үшін 6ip мезетте жасайтын болды.
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17. БӨЛІМ. КƏСІПОРЫН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ƏРЕКЕТІ

   17.1. Инвестициялар түсінігі, түрлері
Инвестициялар – пайда табу мақсатында кəсіпкерлік қызмет объектілеріне

капитал жұмсау. Мақсатына жəне мерзіміне қарай инвестициялар келесі
топтарға бөлінеді:

— қоржынды – бағалы қағаздарды сатып алу жəне оларға басқару жүргізу.
— венчурлық – жаңа қызмет өрістеріне немесе жаңа өнімдерге жұмсалатын

қаржы
— тура – шаруашылық жүргізуші субъектілерінің жарғылық капиталына

жасалынатын салымдар
— аннуитеттер – сақтандыру жəне зейнетақы қорларына жасалынатын

салымдар.
Жалпы алғанда инвестициялар қоржынды жəне нақты болып бөлінеді.

Нақты инвестициялар келесі түрде бөлінеді:
1) мүлікке – күрделі шығындар
2) материалдық емес (кадрларды даярлау, жарнама, зерттеулерге,

құрастыруларға).
Формасына қарай инвестиция түрлері:
a) ақшалай немесе оған эквивалентты қаржымен;
b) жер қорымен;
c) ғимараттармен, құрлыстармен, жабдықпен немесе басқа мүлікпен;
d) ақшалай саналған мүлік құқықтарымен (патент, сауда маркалары, лицензия).
Инвестиция көздері:
1) кəсіпорынның өзіндік қаржысы (пайда, амортизация, сақтандыру қоры);
2) келтірілген қаржы (акция, облигация, бағалы қағаздар  сату);
3) қарызды қаржы (несие, облигациялық қарыз, шетел банктердің, ұйымдардың

несиелері, сақтандыру жəне зейнетақы қорларының несиелері);
4) Жоғары тұрған холдингпен, қаржы-өнеркəсіптік топтармен берілетін қаржы;
5) Мемлекеттік бюджет пен қаржы қорларынан тегін салымдар;
6) Шетел инвестициялары.
Инвестициялау қағидалары:

1) «замазка» қағидасы. Инвестиция тиімділігін алдын-ала анықтау.
2) Адаптациялық шығындар қағидасы. Жаңа инвестициялық ортаға

бейімделу шығындары.
3) Мультипликатор қағидасы. Салалардың  байланысын ескеру.
4) Q қағидасы. Қатаң реттеу жүргізілмейтін кəсіпорындарда қолданылады.

Инфляцияны, тəуекелді, қайтарып алу мерзімін жəне капитал салу
шарттарын есебке алу.

Инвестицияларды жасау нəтижелері: экономикалық, техникалық,
əлеуметтік, экологиялық, саяси

Күрделі шығындар - өндірістік қорлардың құнын өсіруге жіберілетін
салым
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17.2 Күрделі шығын түрлері:
1) ескі – іс жүзінде істейтін негізгі қорлар құны (Ке).
2) жаңа – жаңа жабдықтың құны: бағасы, жеткізу жəне орнату құны,

модернизация шығыны, жобалауға, құрылысқа жəне айналым қаржыны
өзгертуге кеткен шығындар:

ОККККК спмон ±+++=
3)

колджанаж ККК += Кқолд– қолданылған күрделі шығындар.
4) Кқос=Кж–Ке
17.3 Инвестициялардың экономикалық тиімділігін анықтау əдістері.
Инвестиция тиімділігін анықтағанда келесі көрсеткіштер анықталады:

1) Коммерциялық тиімділік көрсеткіштері – тікелей қатысушылар үшін
нəтижелерді сипаттайды.

2) Бюджеттік тиімділік көрсеткіштері – мемлекеттік, жергілікті
бюджетке əсерін сипаттайды.

3) Экономикалық тиімділік көрсеткіштері– қатысушылардың, аймақтың,
жалпы елдің тура мүддесіне қатысты болатын жоба бойынша шығындар
мен нəтижелерді сипаттайды.

1) Классикалық əдіс
Күрделі шығындардың абсолютты нəтижелігін күрделі шығындар

тиімділік коэффициенті сипаттайды:

К
ПЕ =

П – пайда;  К – күрделі шығын
Салыстырмалы экономикалық тиімділік көрсеткіштері бірнеше вариантты

салыстыруға мүмкіндік береді. Ол үшін келтірілген шығындар формуласы
қолданылады:

minСТК
minКEC

н

н

®×+
®×+

С – жылдық өзіндік құн.
Ен – экономикалық тиімділіктің нормативты коэффициенті.
К – күрделі шығындар.             Тн – ақталу мерзімі.
Тиімді вариантты іске асырудың экономикалық нəтижесі келесі формула

бойынша табылады:
)КЕС()КЕС(Э 2н2н1 ×+-×+=

 Ақталу мерзімі: Та = (К2 – К1)/П(Үж)
 Жылдық экономикалық үнем: Үж = (С1 – С2)*В2
2) Дисконттау əдісі
Инвестициялар кəсіпорын қызметіне ұзақ уақыт ішінде əсер етеді.
Шығындарды мен нəтижелерді белгілі бір уақыт шектерінде бағалайды, оны
есептеу горизонты (Т) деп атайды. Осы есептеу горизонтын құрайтын уақыт
аралықтары (бірліктері) есептеу қадамдары деп аталынады. Есептеу
горизонтының ұзақтығы келесі факторларға тəуелді болады:
ü Объектіні жасау жəне қолдану ұзақтығы;
ü Негізгі технологиялық жабдығының қызмет ету мерзімі;
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ü Алдын ала белгіленген пайда сипаттамаларына жетуіне қарай;
ü Инвестор талаптары.
Барлық шығындар бастапқы жəне ағымдағы болып бөлінеді. Есептеулерге
қолданылатын бағалар келесі болуы мүмкін:

1) Базистік – белгілі бір уақыт мерзімінде халық шаруашылығында
қалыптасқан бағалар. Олар бүкіл есептеу мерзімі ішінде өзгеріссіз
қалады (Цб).

2) Болжамды бағалар – баға динамикасын болжау негізінде белгіленеді.
Үнемі түзетіліп отырылады (инфляцияны есебке алмай):

)t,t(cбп н
IЦЦ ×=

)t,t(c н
I  –  t есептеу қадамында бастапқы tн мерзімімен салыстырғанда өзіндік
құнның өзгеру индексы.
3) Есепті баға – инвестирлеу нəтижелерін инфляцияны есебке алып

есептегенде қолданылады:
)t,t(ипр н

IЦЦ ×=
Iи – инфляция индексы.

Инфляция – экономикадағы немесе жеке қор түріне бағалардың өсуі.

ст

стн

Ц
ЦЦ

I
-

=

Инвестициялар ұзақ уақыт бойы кəсіпорын қызметіне əсер етуіне
байланысты барлық шығындарды жəне нəтижелерді бастапқы мерзім
бағаларына келтіру қажеттігі туындайды. Ол үшін дисконттау коэффициенті
қолданылады:

( )tt E1
1
+

=a

t – есептеу қадамы.
Е – дисконт нормасы, капиталға саналған пайда нормасына тең, инвестор

өздігінен белгілейді. Ол үшін банк депозиттерінің пайызына, ірі сенімді
фирмалар акцияларының дивиденд пайызына, өндіріс рентабельділігіне назар
аударылады.

   17.4. Инвестициялардың коммерциялық тиімділігін сипаттайтын
көрсеткіштер

Инвестициялық жобаның коммерциялық тиімділігі мына негізгі
көрсеткіштерді пайдалану арқылы анықталады:

 таза дисконтталған табыс (ТДТ);
 табыстылықтың ішкі нормасы (ТІН);
 табыстылық (тиімділік) индексі (ТИ);
 капиталды қайтару мерзімі (Ток).
Таза дисконтталған табыс, нақты жобаны жүзеге асыру арқылы мүмкін

болған ағымдағы пайдаланудың өсуін анықтайды. Оның көлемі ,бастапқы
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кезеңге келтірілген толық есепті кезеңдегі жыл сайынғы нəтижелердің сомасы
ретінде немесе келтірілген табыстардың келтірілген шығындардан асып түсуі
ретінде анықталады, яғни:

с

с

с

э

э

э
t

Т

t
с

t

Т

t
э

i

tК

i

tД
ТДТ

)1()1( +

×
-

+

×
=

åå
;

мұндағы Дtэ  пайдаланудың tэ-ші жылындағы табыс, теңге/жыл; Кtс 
құрылыстың tс жылындағы инвестициялар, теңге; Тэ жəне Тс  сəйкесінше,
пайдалану жəне құрылыс кезеңдерінің ұзақтығы, жыл; i  дисконттаудың
пайыздық мөлшерлемесі, бірл. үлесі.

Кенорнын өңдеудің t-ші жылындағы табыс көлемі мынадай формула
бойынша есептеледі:

tttttt CФHЗBД +---= ;

мұндағы Вt t-ші жылы өнімнің барлық түрлерін өткізуден түскен
қаражаттардың көлемі, теңге/жыл; 3t  өнімнің барлық түрлерін өндіру жəне
өткізумен байланысты ағымдағы шығындар (амортизациялық төлемдерсіз),
теңге/жыл; Нt  РФ заңнамасына сəйкес есептелген салық төлемдері,
теңге/жыл; Фt  қаржылық шығындар (несие пайызы); Ct  жер қойнауын
пайдаланушылар үшін белгіленген жеңілдіктер мен компенсациялар,
теңге/жыл.

Жылдық табыстың көлемі Г жыл пайдалануы барысында өзгеріссіз
қалады. Ал ТДТ  көлеміне жылдық табыстар мен инвестициялардың
абсолюттік мəндері, олардың уақыт бойынша бөліну динамикасы, жобаның
жұмыс жасау мерзімі əсер етеді.

ТДТ көлемі кəсіпорынның жобаны жүзеге асыру мүмкіндігін сатып, кейін
өкінбейтіндей бағасын сипаттайды.

Егер ТДТ > 0 болса, жобаны инвестицияландыру орынды болады.
Бірнеше нұсқаны салыстырған кезде, олардың ең жақсысы, ТДТ-сы көбірегі
болып саналады.

Бұл əдістің кемшіліктерінің қатарында  ТДТ көлемінің қажетті
инвестициялар көлеміне тəуелді болмайтындығын атауға болады: ТДТ-лары
бірдей жобалардың инвестициялық қажеттіліктері əр түрлі болуы мүмкін.
Сонымен қатар, дисконттау мөлшерлемесін таңдау қажет болады. Ал бұл,
есептеулердің субъективтілігіне алып келеді.

Табыстылықтың ішкі нормасы (ТІН немесе d) – бұл таза дисконтталған
табыс нөлге тең болатын, яғни инвестициялардың орны толатындай
дисконттаудың есептеу нормасының көлемі (пайыз нормасы). ТІИ (d) төмендегі
теңдеуді шешу арқылы табылады:
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Бұл теңдеу t дəрежесінің алгебралық теңдеуіне пара пар жəне d-ға
қатысты қандай да бір итерациялық əдіспен шешіледі.

ТІН көрсеткішінің экономикалық мəні, оның капиталды баламалық
пайдалану құнының шекті шамасын білдіретіндігінде. Ал ТІН мен банк
пайызының мөлшерлемесі арасындағы айырмашылық, инвестициялық
қызметтің нəтижесін көрсетеді. ТІН несиелік пайыздың шектес мөлшерлемесі
болады. Ол жобаларды  тиімді жəне тиімсіз деп ажыратады.

ТІН-ді тек теңдеу шешу жолымен ғана емес, графикалық түрде де
анықтауға болады. Бұл үшін ТІН пайыздық мөлшерлеменің түрлі мəндерімен,
оның ішінде, ТІН кері мəнді болатындай мөлшерлеме үшін де есептелінеді.
Пайыздық мөлшерлеменің ТДТ нөлге тең болатындай мəні ТІИ көлемін
анықтайды. Мысалы, ТІН анықтау қажет, бұл жерде кеніштің жыл сайынғы
таза табысы 20 млн руб құрайды. Жұмыс жасау мерзімі – 6 жыл, ал салынған
күрделі қаражаттары – 55 млн руб.

Пайыздық мөлшерлеменің үш мəні – 10; 20; 30% үшін ТДТ анықтаймыз.
Оның көлемі, сəйкесінше, 32; 11,5 жəне 2,1 млн теңгені құрайды. ТДТ – пайыз
мөлшерлемесі кестесін құрамыз. ТІН 27% болған кезде, ТДТ нөлге тең болады.

Жобаның түрлі нұсқаларын бөлу барысында бағалаудың екі əдісі – ТДТ
мен ТІН бойынша - əр түрлі нəтиже алынуы мүмкін.

Пайыздық мөлшерлемелері əр түрлі болып келетін жобаларды бөлу
ақшалай қаражаттар ағымы барысында түрлі бөлінулер нəтижесінде іске асады.
Пайыздық мөлшерлеме төмен болған кезде, (А) жобасын таңдаған жөн. Ойткені
оның табыстарының көп бөлігі, кейін келіп түседі. Пайыздық мөлшерлеме
ұлғайған сайын, ақшалай қаражаттардың бастапқы ағымдары көбірек келетін
(В) жобасы қолайлырақ.

ТІН бойынша бөлу əдісі (В) жобасын (А) жобасынан жоғарырақ қояды.
Себебі оның ТІН-і артық. Егер пайыздық мөлшерлеме ТІН-ге тең, ал ТДТ нөлге
тең келсе, бұл нұсқалардың мəні бірдей болады. Егер ТДТ мен ТІН бойынша
нұсқаларды салыстыру қарама-қайшы нəтижелерге əкелетін болса, онда ТДТ
барынша артық нұсқаны таңдау керек. Себебі ТІН көрсеткіші шектеуші болып
саналады.

Инвестициялардың өзін ақтау мерзімі – бұл таза табыс сомасы,
инвестициялар сомасына тең болатын кезеңнің ұзақтылығы. Яғни, бұл 
инвестициялардың жобаны жүзеге асырудан түсетін табыс есебінен
қайтарылатын мерзім.

Капиталдың қайтарылу мерзімін (Ток), дисконттауды ескере отырып
есептеу ұсынылады. Дегенмен, оны ескермей-ақ, есептеулерді жүргізе беруге
де болады. Тұрақты жылдық табыс (Т) барысында, капиталдың қайтарылу
мерзімін (Ток), дисконттауды ескере отырып анықтау, төмендегі формула
бойынша жүзеге асырылады:



229

)2(1

1
11

1
+

ï
ï
þ

ïï
ý

ü

ï
ï
î

ïï
í

ì
úû
ù

êë
é -

+-

-=

å

in

Д
i

Ktc

nТ ок

Жылдық табыс көлемі өзгеріп отыратын жағдайда инвестициялардың
өзін ақтау мерзімі дисконтталған табыстардың бірізді қатарын, дисконтталған
инвестицияларға тең көлемге дейін қосындылау арқылы анықталады. Табыс
көлемі капитал құнынан артық болған жағдайда, өзін ақтау мерзімі орын алады.
Яғни, Дtэ >  Кtc. Дисконттау нормасы табыстылықтың ішкі нормасына тең
болып, құрылыс аяқталу сəтіне қарай табысты келтіру барысында,
инвестициялардың өзін ақтау мерзімі, табыстар оң болатын кезеңге тең келеді.
Сондықтан, ТДТ- өзін ақтау мерзімі бар дисконттаудың шекті нормасы.

Бұл көрсеткіштің негізгі кемшілігі  оның нысанның бүкіл жұмыс
жасаған кезеңін ескермейтіндігінде, яғни оған өзін ақтау мерзімі шегінде
алынған табыстар əсер етпейді. Капиталдың өзін ақтау мерзімі – бұл шектеу
көрсеткіші, яғни, оны жобаларды мүлдем қолайсыз əрі неғұрлым мұқият
талдауды қажет етеді деп, алғашқы бөлу барысында қолдану қажет.

Табыстылық индексі (ТИ) – бұл дисконтталған табыстардың тап сол сəтте
инвестициялық шығындарға дисконтталғандарына қатынасы, яғни:
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Табыстылық индексі келтірілген нəтижелердің, келтірілген
инвестицияларға қатынасы сияқты анықталады:
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Тиімді жобалар үшін, ТИ бірден, ал ТИ нөлден артық болуы тиіс. ТИ
жоба рентабельділігінің бірлігінен артық болуы, оның нақты пайыздық
мөлшерлемесі барысындағы қосымша табыстылығын дəлелдейді.
Инвестицияларды бағалау үшін пайдаланылатын көрсеткіштердің (ТДТ, ТІН,
Ток, ТИ) талдауы оларды анықтау негізінде əр түрлі уақыттағы нəтижелер мен
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шығындарды дисконттау əдісі жатқандығын көрсетеді, олардың арасында
мынадан байланыс бар:

егер ТДТ > 0, онда ТИ1 > 1, ТИ2 > 0 жəне ТІН > i;
егер ТДТ = 0, онда ТИ1 = 1, ТИ2 = 0 жəне ТІН = i;
егер ТДТ < 0, онда ТИ1 < 1, ТИ2 < 0 жəне  ТІН < i.
Тəжірибе аталған көрсеткіштердің қайсысыі жобаны қабылдау немесе

қабылдамау үшін жеткілікті болмайтындығын көрсетіп отыр. Сондықтан,
қаражаттарды инвестициялау туралы шешім, барлық бағалау көрсеткіштерін
ескере отырып қабылданады.

АҚШ шикізат секторындағы ірі компаниялардың тəжірибесі көрсетіп
отырғандай, көбіне инвестицияларды бағалау барысында таза дисконтталған
табыс пен табыстылықтың ішкі нормасы қолданылады. Ал басқа көрсеткіштер,
көмекші ретінде пайдаланылады.

Жобаны қаржыландыру туралы шешім қабылданған кезде, түрлі
шектеулер мен формальдық емес белгілер ескеріледі: қызметкерлер құрамының
қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау, нарықты сақтау бойынша талаптар, т.б.

Жобаның коммерциялық нəтижелігі қаржылық шығындарды
табыстылық нормасын қамтамасыз ететін нəтижелерді салыстыру арқылы
анықталады.

Е = Нəтиже/Шығындар
Əр қадамдағы нəтиже ретінде нақты ақшаның ағыны қолданылады.
Жобаны іске асырғанда 3 түрлі қызметті бөліп көрсетеді:
1. Инвестициялық – негізгі қорлар құнының өзгерісімен байланысты.
2. Операциялық – кəсіпорынды басқарумен жəне ағымдағы шығындармен

байланысты.
3. Қаржылы – бағалы қағаздар қоржынымен байланысты.

Қызметтің əр түрі ақшаның келуімен жəне шығуымен байланысты болады.
)t(i)t(ii ОПФ -=

П – ақшаның түсімі.
О – ақшаның шығыны.
Ф – нəтиже.

Нақты ақша тасқыны деп инвестициялық жəне операциялық қызметтен
түскен ақша мен шығындар арасындағы айырманы айтады.
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Нақты ақша сальдосы – бұл барлық үш қызмет түрі бойынша ақша
түсімдері мен шығындары арасындағы айырма.
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Негізгі шарт – аталған көрсеткіштер оң сан шығу керек.
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17.5. Инвестициялық жобаны экономикалық бағалау барысындағы
тəуекелдерді бағалау

Геологиялық-экономикалық бағалау ө нақтылық жəне белгісіздік,
жоғары тəуекел жағдайында жүргізіледі. Белгісіздіктің негізгі көздері ретінде 
инфляция, қорлардың мөлшері мен сапасындағы, технологиясындағы
өзгерістер, несиелік жəне орналастырылған капиталдың құны қарастырылады.

Жобаны жүзеге асыру барысында қолайсыз жағдайлар мен  салдарынаң
пайда болуымен байланысты белгісіздік  тəуекел ұғымымен нсипатталады.
Тəуекелдер мына түрлерге жіктеледі:

 экономикалық (экономикалық жағдайдың тұрақсыздығы, оның ішінде
заңнама, инвестициялау, нарықтық конъюнктура , т.б. салалардағы
тұрақсыздық);

 саяси (саяси курсты жүзеге асырумен байланысты);
             əлеуметтік (еңбекшілердің жүргізіліп отырған саясатпен келіспеуі);

 экологиялық (апат, төтенше жағдайлар, т.б.);
 өндірістік-технологиялық (есептеулердегі қателермен, өндірістегі

апаттармен, т.б. байланысты);
 тəуекелдердің басқа түрлері (жобаға қатысушылар əрекеттерінің

белгісіздігі, алдау, т.б.).
Пайда болу көздеріне қарай тəуекелдер жүйелі жəне жүйелі емес 

болып бөлінеді. Жүйелі тəуекел  сыртқы факторлардың өзгерістеріне
байланысты болғандықтан, оларға ықпал ету мүмкін емес. Жүйелі емес тəуекел
 ішкі факторлардың өзгеруіне байланысты.

Тəуекел деңгейі күтілетін табыс көлемінің, оның орташа немесе есептік
көлеміне қатысты инвестициялаудан ауытқуымен өлшенеді. Бұл жағдайда
мыналарды есептейді:

а) қаржылық шығындар тəуекелінің абсолюттік көлемі, шығындар
сомасы ретінде;

ə) қаржылық шығындардың салыстырмалы көлемі, шығын сомасының
таңдаулы негізгі көрсеткішке қатынасы ретінде.

Инвестициялық тəуекелдер түрлі əдістермен өлшенеді: орташа
шаршылық ауытқу бойынша, вариациялық коэффициент бойынша, р-
коэффициенті бойынша, сараптамалық жолмен.

Орташа шаршылық ауытқу  инвестициялық тəуекелдер деңгейін
бағалаудың неғұрлым көп таралған көрсеткіші болып саналады. Бұл
көрсеткішті есептеу, инвестициялардың түрлі көлемдері барысында күтілетін
табыстардың ауытқуын ескеруге мүмкіндік береді.

Вариациялық коэффициент (Сv)  күтілетін орташа табыс
көрсеткіштері өзара ерекшеленген жағдайда, тəуекел деңгейін анықтауға
мүмкіндік береді.

р-Коэффициент  жеке инвестициялық жоба тəуекелін, оның
инвестициялық нарық тəуекелі деңгейіне жалпы қатынасы бойынша бағалауға
мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіш негізінен, кейбір құнды қағаздарға қаражат
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салу тəуекелін (бүкіл қор нарығының жүйелі тəуекелімен салыстырғанда)
талдау үшін пайдаланылады.

Құнды қағаздар тəуекелінің деңгейі мына мəндер негізінде анықталады:
егер р > 1 болса, тəуекел деңгейі жоғары, р = 1 болғанда, тəуекел деңгейі
орташа, ал р < 1 барысында – төмен болады. Демек, р-коэффициенті мəнінің
өсуімен, жүйелі тəуекел деңгейі артады.

Тəуекелдерді бағалаудың сараптамалық əдісі  инвесторда жоғарыда
аталған көрсеткіштерді есептеуге қажетті статистикалық немесе ақпараттық
мəліметтер болмағанда немесе жоспарланып отырған инвестициялық жобаға
парапар жобалар болмаған кезде жүзеге асырылады.

Жеке инвестициялық жобалар бойынша тəуекелдерді бағалаудың
нəтижелері, олардың деңгейлерін санды түрде бағалауға мүмкіндік береді. Бұл
мақсатта инвестициялардың мына сипаттамаларын пайдаланады:

1. Тəуекелсіз инвестициялар. АҚШ үшін – бұл қысқа мерзімді
мемлекеттік облигацияларға қаражат салу.

2. Тəуекел деңгейі рұқсат етілген инвестициялар – олар үшін
қарастырылып отырған жоба бойынша таза пайданың барлық есепті сомасынан
айырылып қалу мүмкіндігі бар.

3. Тəуекел деңгейі жоғары инвестициялар – олар үшін тек
қарастырылып отырған жоба бойынша пайдадан ғана емес, есептік жалпы
табыстың бүкіл сомасынан айырылып қалу мүмкіндігі болады.

4. Тəуекел деңгейі апаттық инвестициялар – банкроттыққа ұшырау
нəтижесінде, инвестордың барлық активтерінен айырылу мүмкіндігі орын
алады.

Мамандардың бағалауларына сəйкес, инвестициялау барысында
қаржылық шығын тəуекелінің ықтималдығының шекті мəндері төмендегідей
болып саналады:

 тəуекел деңгейі рұқсат етілген инвестициялар үшін – 0,1;
 тəуекел деңгейі жоғары инвестициялар үшін – 0,01;
 тəуекел деңгейі апаттық инвестициялар үшін – 0,001.
Жоба бойынша тəуекел деңгейі мен күтілетін табыс деңгейінің есептік

мəндерін салыстыру, инвестициялық тəуекелдің қаншалықты орны
толатындығын анықтауға мүмкіндік береді. Инвестициялық нарықтың
сенімділігі, тəуекел деңгейіне байланысты сыйлық көлемін белгілейді.
Тəуекелді жобаларда тəуекелі үшін үлкен сыйлық қарастырылады.
Белгісіздікті ж не т уекелді есебке алу.

Белгісіздік деп ақпараттың жетпеуін немесе толық еместігін айтады.
Тəуекел кəсіпкердің өз қаржысын жоғалту ықтималдылығын көрсетеді.

Белгісіздік пен тəуекелдің келесі түрлерін ескеру қажет:
1. Экономикалық заңдылық, ағымдағы экономикалық жағдай, инвестиция

жасау жағдайлары.
2. Сыртқы экономикалық тəуекел.
3. Саяси жағдай тұрақсыздығы, қолайсыз əлеуметтік-саяси өзгерістер.
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4. Бағалардың валюталық курстарының өзгеруі, нарық
конъюнктурасының өзгеруі.

5. Табиғи-климаттық факторлар.
6. Өндірістік-технологиялық тəуекел.

Тəуекелді арнайы экономикалық-математикалық əдістер көмегімен
компьютермен есептеуге болады.

Егер тəуекел ықтималдлығы белгілі болса, инвестициялардан болатын
жалпы нəтиже математикалық күтім формуласы бойынша анықталады:

å
=

×=
N

1i
ii pЭЭ

Эi – іске асырудың  i-й шарты бойынша интегральды нəтиже.
pi – i-й шарттың іске асу ықтималдылығы.
Жобаны таңдау белгілері: мақсаты, сыртқы жəне экологиялық белгілер,

жобаны іске асыратын инвестордың белгілері, ғылыми-техникалық белгілер,
коммерциялық белгілер, өндірістік белгілер, нарық белгілері, аймақтық
ерекшеліктерді есебке алатын белгілер.

Инвестициялық жобаның қаржы жоспары.
Қаржы – кəсіпорынның ақша жиынтығы жəне оларды қалыптастыру, бөлу

жəне қолдану жүйесі.
Қаржы көздері: жеке жинақтар, акционерлі капитал, пайлық салымдар,

ұзақмерзімді несие, инвестициялар, бюджеттік ақша.
Қаржы жоспары кəсіпорынның төлем қабілеттілігін жəне ликвидтілігін

қамтамасыз ету үшін қолданылады. Қаржы жоспарының үш түрі бар:
оперативті (1 жылға дейін), ағымдағы (1 жыл), перспективті

Қаржы жоспарына келесі құжаттар жатады:
1) Табыстар мен шығындар жоспары (кəсіпорын пайдалылығын

көрсетеді);
2) Несиелік жоспар (қарызды қолдануды сипаттайды);
3) Ақша ағындарының жоспары (ликвидтілікті қамтамасыз етеді);
4) Кəсіпорын балансы (кəсіпорынның қаржы жағдайын сипаттайды).
Кəсіпорын балансы активтерден (кəсіпорын меншігіндегі мүлік) жəне

пассивтерден (қаржы көздері) тұрады. Олар бір-біріне тең болу керек.
Кəсіпорын активтері ликвидті (айналым қаржы) жəне ликвидті емес

(негізгі капитал) болып бөлінеді.
Баланс бойынша келесі көрсеткіштер анықталады:
1. айналым қаржының ликвидтілігі – кəсіпорынның қажет уақытта қарыз

қайтаруға қабілетін көрсетеді.
1.1.Абсолютты ликвидтілік коэффициенті:
Кал = Ақша/қысқа мерзімді міндеттемелер >=0.5
1.2.Ликвидтілік коэффициенті:
Кл = (Ликвидті активтер - өндірістік қорлар)/қысқа мерзімді
міндеттемелер >=1,0
1.3.Ағымдағы ликвидтілік коэффициенті:
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Кағл = Ликвидті активте/қысқа мерзімді міндеттемелер >=2
2. Автономия коэффициенті – кəсіпорынның қаржылы дербестігін

сипаттайды.
 Ка = Өзіндік капитал/Баланс сомасы >=0.5

3. Қарызды жəне өзіндік капиталдың ара-қатыс коэффициенті
К =Ұзақ жəне қысқа мерзімді қарыз/Өзіндік капитал <=1
4. Капитал рентабельділігі:
Қаржының жаңа түрі ретінде лизингты айтуға болады – жалдың ерекше

түрі.
Лизинг – мүлік иесі мен жалға алушы арасында мүлікті белгілі бір мерзімге

беру, ол үшін рентаны төлеу жəне, көбінесе, амортизация мерзімінің аяғында
мүлікті толығымен өзіне алу жөнінде келісім шарт.

Лизинг пен жал арасындағы айырмашылықтар:
1) Лизингте толық амортизация төленеді.
2) Лизинг өнімді өткізудің бір түрі ретінде қолданады.
3) Лизинг мерзімі келісімде тіркеледі жəне одан бас тартуға болмайды

(жалдан бас тартуға болады).
 Лизинг формалары:

1. Оперативты лизинг: келісім мерзімі амортизация мерзімінен əлдеқайда
кем (жалға ұқсас).

2. Қаржы лизингы: Келісім мерзімі амортизация мерзіміне жақын немесе
тең болады. Оның түрлері:

а) тура (қарапайым) лизинг

Жабдық лизингтік компания балансында болады.

б) қайтармалы лизинг:

Артықшылықтар:
1. Лизинг 100% несие беруді көздейді жəне төлемдерді қолма-қол төлеуді

талап етпейді.
2. Жалға алушы жабдықты жаңартуға мүмкіндік алады.

Лизингтік компания

Жабдық өңдірушісі Жалға алушы

Лизингтік компания Жалға алушы
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3. Есепте мүлік лизинг беруші балансында болады.
4. Лизинг кепілдемені талап етпейді, өйткені кепілдеме ретінде

жабдықтың өзі болады.
5. Барлық дамыған елдердің мемлекеттік саясаты лизингтік

операцияларды кеңейтуге жəне дамытуға бағытталған.
Кемшіліктер:

1. Лизинг берушінің үлкен қаржы шығындары.
2. ҒТП байланысты жабдық ескірсе жəне бұл жағдай келісімде

көрсетілмесе, төлемдерді амортизация мерзімінің аяғына дейін жасай
беру қажет.

3. Лизингтің жалпы құны несие құнынан, көбінесе жоғары болады.
4. Лизингтік операцияларды жүргізудің күрделілігі.
Салық жүйесі – салықтардың жиынтығы жəне оларды есептеу жəне

бақылау жүйесі.
 Негізгі қағидалары: Мүмкіндіктер бойынша төлеу;  Артықшылық үшін
төлеу; Есептеудің қарапайымдылығы жəне қол жетерлігі.

Функциялар:
фискальды; қайта бөлу; ынталандырушы.

 Салықтар түрлері:
 тура;  жанама;   жалпы;       арнайы.        пропорционалды;
прогрессивті.
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18. САПАНЫ БАСҚАРУ

       18.1 Сапаны басқарудың жалпы сипаттамасы
Сапа — белгыенген немесе болжамды тутынуды қанагаттандырудагы онын
қабылетіне қатысты объктінің тутас жиынтықты сипаттамасы
Кажеттілік    пайдалану    сипаттамасын,    кызметтік    жарамдылыкты,
сенімдікті,  қаупсіздікті,  коршаган  ортага эсерді, экономиканы, эстетиканы
жэне мэдени-тарихи талаптарды озіне
қадмтиды.

Сапаны баскару коп жагдайда нормативті баскару эдісін игерген
стандарттарга негізделеді Объекпге оның эсерің занды куші бар нормативтік
кужат турінде ресімделген мөлшер мен ережелерді белгілеу жолымен жузеге
асырылады.

Стандарт - өнім сапасына негізгі талаптарды бекітетін нормативтік-
техникалық қужат.

Сапаны баскаруда техникалык жагдай манызды роль аткарады.
Онімнің сапальқ корсеткиитері — өз бетінше талаптар қойылмаган

жагдайда, сондай-ак, бул қужатқа техникалык, жазба, рецепт, үлгі-эталон
болмаганда мемлекеттік стандарт косымша белгілейтін нормапшвтік-
техншалъқ қужат.
 «Сапа» тусінігін «градация (сорт, топ)» терминінен айыра білу қажет.
Сапаның 4 негізгі аспектісін бөліп карастыруга болады:
- нарыктық қажеттілік пен  кутудің сэйкес  келуіне  байланысты сапа.
- Жобаны дайындау мен жоспарлау сапасына сол жоба мен өнімді өте

тиянақты əзірлегенде гана кол жетеді;
- жоспарлы кужатка сəйкес, жоба бойынша жумыстардың сапалы

орындалуы.
- жобаны материалдық-техникалык камтамасыз ету.

Жобаны баскару кезендегі сапаны баскарудың қазіргі  заманғы тужырымдамасы
«Жобаны баскару кезендегі сапаны баскару ISO  10006 стандартында
корсетылген жэне ол жалпы сапаны баскарудын  белгілі əдістемесіне
негізделген (TQM- Total Quality Management).

Өнім сапасын басқару - тауар сапасына эсер ететін фак-торлар мен
жағдайларға мақсатқа сай ықпал жасау жолымен өнімді жасау, өндіру,
айналдыру мен пайдалану кезінде қажетті сапа деңгейін белгілеу, қамтамасыз
ету мен үстау.

Өнім сапасын басқару (ӨСБ) ісі мынадай негізгі міндеттерді шешуге
бағытталады:

- ең жақсы элемдік жетістіктерге сэйкес өнімнің жаңа, жоғары сапалы
түрлерін жасау мен игеру;

- өндірістің жалпы көлемінде жогары категориялы сапалы өнімнің, яғни
бэсекеге қабілетгі өнімнің үлестік салма-ғын арттыру;
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- шығарылатын өнім сапасының көрсеткіштерін жақсарту мен оны
бəсекеге қабілетгі топқа көтеру;

- заттық сапасы ескірген өнімді уақтылы алып тастау, ауыстыру немесе
жаңғыртып, жетілдіру;

- ұжымдар мен орындаушылардың жүмыс сапасын жос-парлы түрде
арттыру.

ӨСБ жүйесін қүру принциптеріне мыналар жатады:
- өнімді жасау, енгізу мен жетілдіру;
- басқарудың функциясы мен қүрылымының проблема-лық-мақсаттық

бағытталуы.
Өнім сапасын басқару - атқаратын функдиялар жиынтығының мынадай
белгілері бойынша егжей-тегжейлі жіті карал ады:
а) мақсат түрлері бойынша - басқарудың стратегиялық, тактикалық жэне

оперативті нүсқасы қызметтер мен тиісті мақсаттарға жетуіне орай;
э) басқару процесі фазалары бойынша шешімді қабылдау, ақпараттық-

бақылаушылық жэне қатынастық ықпалды басқарудың істеріне;
б) онімнің өмірлік цикл сатылары бойынша (зерттеу-əзірлеме, дайындау,

жабдықтау мен түтынуға айналдыру) сатылар бойынша басқарудың
міндетті қызмет аясына;

в) мақсат тобы бойынша - ғылыми-техникалық, ондірістік, экологиялық
факторлар мен жағдайды басқарудың міндетті қызмет аясына.

Саланы басқарудың үйымдық қүрылымын қүру ерекше-ліктері.
Басқарудың үйымдастырушылық құрылымын талдау мынадай түжырымдар

жасауға мүмкіндік береді.
1. Саланы басқарудың міндетті қызмет аясының құрылымы дамыган жэне

баскарудың жеке буындары ара-сындағы операциялардың бірқатарын
болу кезінде функциональды аралық жэне анық функциональды
үйымдастырушылық жэне ондірістік атқару күрылым-дары
буындарының іс-эрекетін үйлестіру қажет.

2. Басқарудың дэстүрлі жүйесін қолдану сапаны басқару істерінің шағын
номенклатурасында ақталады жэне міндетті іс қүрамын үлғайту қажет
болғанда тиімділігі мардымсыз болады.

3. Коптеген жағдайларда үйлестіруді тиімді қамтамасыз ету үшін осы
функцияны орындау үшін мамандандырылған қызмет қүруды
қарастыратын матрицалық түрдегі басқа-рудың проблемалық-
мақсаттық нобайды қолданган жөн.

     18.2 Сапаға қойылатын талаптар
Өндіріс сапасы мен тиімділігі арасында тікелей байланыс болады. Басқадай

тең жағдайларда өндірілетін өнім сапасы жоғары болған сайын өндіріс
тиімдірек. Сапа кайсыбір өндіріс (бөлімнің жэне т.б.) буынының немесе
басқару деңгейінің артықшылығы болып саналмайды. Сапа - шын мэнісінде
бар-шаның жəне эркімнің мақсатты ісі.
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Тиісті сапаны қамтамасыз ету үшін негіз салушы жағдайлар мен талаптарды
сақтау қажет.

А. Жағдайлар.
- түлъінушыға осы процестің маңызды қурамдасы ретінде карау;
- басшылықтың фирманы басқару жуйесін жақсарту процесін енгізу

жөніндегі узақ мерзімді міндеттемелерді кабылдауы;
- кемелге келу шексіз деген сенім.
- олар проблемалардың əсеріне жауап қатқаннан гөрі ал-дын алган жөн;
- мүделілік, жетекші рол жэне басшылықтың тікелей қатысуы;
- ең аз шамадағы қателіктерден көрінетін жумыстың үлгі-қалпы

(стандарттары);
- фирманың барлық қызметкерлерінін ужымдық түрде де, жекеше түрде де

қатысуы;
- адамдарды емес, процестерді жетілдіруге баса назар аудару;
- жабдықтаушылар сіздің серіктесіңіз болады деген кэміл сенім;
- еңбекті мойындап, қадірлеу.
Сапаны шығынды қысқарту мен халықаралық бэсеке жаг-дайында тіршілік

ету негізі деп қараған жөн. (Сапа - материал-дық ресурстарды үнемдеу, өйткені
өнімнің қызмет ету мерзімі ұзарады, бул ресурстарды үнемдеуге экеледі.
Сонымен қатар, ол - бэсекеге деген мүмкіншіліктің негізі).

Түтынушы түрғысынан қарағанда бүйым сапасы - түтыну-шы талаптарын
қанағаттандыру деңгейі. «Тутынушыдан асқан бастық жоқ».

Б. Талаптар мынаған қойылады:
- бақылау мен өнімді сынау жүйесіне - сенімділік сертификаты;
- өндірісті үйымдастыру жүйесіне;
- сапалы жобалаудан бастап пайдалануға дейін басқару жүйесі;
- сапаны технологиялық процесте қамтамасыз ету;
- сапаны қолдау жүйесін фирмашілік бақылау.
Сапа көрсеткіштері

Сапаны басқаруда көрсеткіштердің екі тобын ажыратқан жөн:
- эр түрлі саладагы сапаның көрсеткіштері;
- нақты   позициялар   бойынша   сапа   көрсеткіштерінің жүйесі.
А. Əр түрлі саладагы сапа көрсеткіштері. Көрсеткіштердің алгашқы тобы
өндіріспен байланысты:

■ акау мен түзетулердің колемі.
■ жүмыс жүктемесіндегі (нарядтағы) қателер.

■ жарамсыз деп табылған бүйымдар проценті.
 Екінші топ - сапаны қамтамасыз ету.

■ қате жасалган партия проценті.
■ қүрылымды өзгерту мөлшері.
■ есеп  айырысудағы жэне  шоттарды  ресімдеудегі қателіктер.
■ түзету шарасын өткізгенге дейінгі циклдің үзақтығы.

Үшінші топ - бухгалтерлік есеп:
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■ мерзімі өткен төлемдер проценті;
■ жаңылыс бухгалтерлік жазбалар;
■ төлем тізімдемесіндегі (ведомосіндегі) қателер;
■ ақпарат алу туралы өтінімдерді қанагаттандыру.

 Төртінші топ - маркетинг:
■ болжамдық жорамалдың дэлдігі;
■ қате толтырылған тапсырыстар мөлшері;
■ мэмілелердегі қателер;
■ ақпарат алу уақыты.

Бесінші топ - ақпараттық қызмет көрсету:
■ график бойынша шығарылмаған есеп берулер саны;
■ бағдарламадан табылган қателер;
■ мэтінде өзгертілгендердің саны;
■ ақпаратты алу уақыты.

Алтыншы топ — сатып алу қызметі:
■ артык қорлар.
■ материал алу циклінің уакыты;
■ материалдардың жетіспеушілігі салдарынан өндіріс-тегі іркілістер .

Ə. Нақты позиция бойынша сапа көрсеткіштерінің жүйесі.
Машиналардың сапасы - техникалык (қуаттьшық, дэлдік, ре-сурстардың

ұлестік шыгысы) сенімділігі; эргономикалық (колай-льшығы,
автоматтандырьшу, қауіпсіздік); эстетикалық; экономикалык көрсеткіштер.

Жоба сапасы - сату кезінде жасалған түзетулер мөлшері.
Технология сапасы - бүрмалаулар саны.
Өнім сапасы - өндірістік; түтынушылық; экономикалык.

Нарықтық экономика жағдайында өнім (тауар) сапасының көрсеткіштеріне
ерекше назар аударылды. Ол қажеттіліктерді қанағаттандырумен тығыз
байланысты. Сондықтан, өнімнің сапасы оның жиынтық қасиетттері ретінде
анықталады жəне оның мақсаттарына сай кейбір қажеттіліктерін
канағаттандыруға се-бепкер болады.

Өнімге тэн қасиеттерді сан жагынан бағалау сапа көрсет-кіштерімен
көрсетіледі. Əдетте өнім сапасы көрсеткіштердің он тобынан қалыптасады:

- белгіленген мақсаттарынан;
- сенімділігінен;
- технологиялық жағынан;
- стандарттау жəне сэйкестендіру (унификация);
- эргономикалық жэне эстетикалық жағынан;
- тасымалдауға қолайлылығымен;
- патентті жэне қүқықтық;
- экологиялық жағынан;
- қауіпсіздік түргысынан.
Алғашқы сегіз көрсеткіш, олардың сандық сипаты түтыну-шы мен өнімді

дайындаушы арасындағы келісімшарт арқауы болса, ал кейінгі екеуі -
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қауіпсіздік пен экологиялық - барлық елдерде үлттық жэне халықаралық
стандарттармен реттеледі жэне оларды сақтау міндетті.

Экономикалық көрсеткіштер өнімнің маңызды сипаты болып табылады
жэне сапа мен шығындарды салыстырумен бейнеленеді.

                                                      К

мүнда, K j - сапаның интегралды көрсеткіші;
Q j - і өнімнің сапасы;

С Е - сапа үшін шыққан шығындар, бүған сату бағасы, бүйым-ның
қызмет еткен барлық мерзімі ішіндегі пайдалану бойынша шығындар
(қүндық бейнеленуі - теңге, сом.).

Сапа мэселесінің көкейкесті болу себебі, қазіргі заманғы элемде ол
кэсіпорын жүмысының басты көрсеткішіне айналды.

Жүмыстың сапа жагынан нэтижелілігі кəсіпорынның нарық жағдайында
қалайша тіршілік етуін, ғылыми-техникалық прогресс қарқынын, өндіріс
тиімділігінің өсуін, кэсіпорында пай-даланылатын ресурстардың барлық
түрлерін үнемдеуді анықтайы.

Өнім сапасы бойынша жүмыс - элемнің жетекші фирма-ларының іс-
əрекетіне тэн белгі.
     18. 3 Сапаны басқарудың шетелдік тəжірибесі

Сапа мэселесінің барлық маңызын ең алдымен Жапония экономистері
түсінді. Жапондық өнімнің жоғары сапасына жету жолындағы қозгалыстың
негізін салушылардың бірі профессор Каору Исикава «Сападан үнемдеуге
болмайтындығын, өйткені сапаның өзі үнем екендігін» атап көрсетті. Доктор
Исикава сапаны басқару эдістері негізінде барлық жерде бірдей жэне бір
принциптер эр түрлі салаларда жэне эр түрлі елдерде қолда-нылуы мүмкін деп
есептейді.

Баскарудың жапондық жүйесін эдістерді екі негізгі топқа бөліп қарастыруға
болады: біріншісі - іс жүргізудегі проблема-ларға қатысты, екіншісі - өнім
сапасы проблемаларына қатысты.

Жапонияда сапаны басқару мэселесі мемлекеттік саясат деңгейіне
көтерілген. Негізгі акцент жүмыс орнында сапаны бақылайтын адамдармен
бірлесе жүмыс істейтін атқарушы-ларды (жүмысшыларды) сапаны қамтамасыз
ету жөніндегі қыз-метке тарту үшін жасалды. Жапонияда жүмысшылар күрделі
статистикалық эдістерді қолдануга қолы жетіп қоймай, оларды сапа
проблемасы - эрбір жапондықтың нроблемасы деп нан-дырып, көздерін жеткізе
алды.

Сапаны басқарудың жапондық үлгісі - барлық фирмаларда президенттен
бастап бірінші қызметкерлерге дейін орындайтын сапаны қамтамасыз ететін,
біртүтас процесс болып табылады.
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1967 ж. түжырымдалган сапаны басқарудың жапондық жүйе-сінің
ерекшеліктері элі күнге дейін базалык болып табылады.

1. Сапаны фирма деңгейінде баршаны қамтып басқару, бүған барлық
кызметкерлердің түгел қатысуы.

2. Сапаны басқару ауқымында кадрлардаң біліктілігін арт-тыру мен
дайындық.

3. Сапа төңірегіндегі кызмет.
4. Сапаны баскару жөніндегі іс-əрекетті бағалау мен тексеру.
5. Статистикалық эдістерді қолдану.
6. Сапаны бақылау жөніндегі жалпыүлттык багдарлама.
Бүл ерекшеліктер барлық элемде кеңінен зерделенуде.
Сапаны басқаруды қалайша жүзеге асыруға болады?
«Жоспарла - жаса - тексер - эсер ет» формуласына жүгіну

керек. Бүл «басқару аясы» деп аталады. Ол дүрыс бағыт-бағдармен жүруге
жэрдемдеседі. Жэне алты сектордан түрады, яғни іс-шаралардың алты
жиынтық кешені болжанады.

1) мақсаттар мен міндеттерді анықтау;
2) мақсатқа жету тэсілдерін анықтау;
3) кадрларды оқыту мен даярлау;
4) жүмысты орындау;
5) орындалған жүмыс нэтижелерін тексеру;
6) тиісті басқарушылық эсер етуді жүзеге асыру. Сапаны қамтамасыз
ету принциптері мынадай:
• Бақылауға негізделген сапаны қамтамасыз ету.
• Өндірістік процестерді басқаруға негізделген сапаны қамтамасыз ету.
• Өнімнің жаңа түрлерін жасау сатысындағы сапаны қамтамасыз ету.
Ғылым мен техниканың алғы шебінде тұрған Жапония фирмалары мынадай

міндеттер қояды:
- фирманың өркендеуі мен беделінің көтерілуі;
- барлық қызметкерлердің күш-жігерлерін біріктіру, міндеттерді шешуге

түгел катысу, үйлесімді іс-эрекет жасайтын жүйе құру;
- тапсырыс беруші мен түтынушылардың сеніміне ие болу;
- жаңа өнімді жасауға деген шығармашылық тэсіл (біре-гей технология);
- сапаны тиімді əкімшілік басқару;
- жеке түлға, өндіріс мəдениеті, келесі үрпақка берілетін дэстүр

сабақтастығы;
- сапаны басқарудың статистикалық тэсілдерін қолдану. Басты  қагида:
«Фирманың  бет-бейнесін   қызметкерлер

анықтайды».
Жер-жерлерде сапаны қамтамасыз ету саясатын жүргізудің ең бэсекеге

қабілетті формасы сапа үйірмелері (топтары) болып шықты.
Өнеркəсіптік жүйенің айрықша белгілерінің бірі - баска елдердің

тэжірибесін ескеру ғана емес, бəрінен бүрын өзінің күшті жақтарын қолдану
болып табылады.
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Жапондық тэжірибеде 60-жылдардың басында пайда болған сапа
үйірмелері ең ыкпалды болып шықты.

Үйірмелерді құрудың қарапайымдылығы мен олардың жоғары тиімділігі
Батыстың жапон тэжірибесін көшіруге ниетін аударды (психологиялық
ерекшеліктер басқаша).

Сапа үйірмелері мақсаттарының бірі үжымдық жүмыс ар-қылы адами
қатынастарды терендету жэне өндірістік проблема-ларды бірлесіп шешу.

Үйірме қызметінің негізінде үш принцип жатыр:
- өндірісті жетілдіруге өз үлесін қосу;
- жүмыс орнында жақсы қуанышты, көңілді рэуіш-күй жасау;
- адамның шексіз мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін мүмкіндік беру.

     18.4 Қазақстанда сапаны басқару

Сапа республикалық бағдарламасы ҚР Үкіметінің 2000 ж. 7 наурыздағы
№367 «ҚР үкіметінің 2000-2002 жылдарға арналған жоспары туралы»
қаулысына сэйкес жасалды.

Сапа бағдарламасы отандық тауарлар мен көрсетілетін қыз-меттердің
сапасы мен бэсекеге қабілеттілігін арттыру ауқы-мындағы мемлекеттік жэне
жергілікті органдар мен кэсіпорын-дар қызметінің негізгі бағыттарын
белгілейді.

Қазақстандық кэсіпорындардың жалпы жэне өзгеше даму проблемалары
бар.

Елде көптеген проблемалар кордаланды, олардың ішінде мыналар бар:
- импортқа томен төлемге қабілетті сүраныс;
- білікті кадрлардың кетуі;
- өндірістік сектордың тэуекелділік деңгейінің жоғары-лығы;
- кен өндіру салаларының өндеуші салалармен салыстыр-ғанда артық

болып, өнеркэсіп өндірісі кұрылымының үйлеспеуі;
- өнім сапасының төмен деңгейі мен оның номенкла-турасы тым сирек

жаңғыртылуы.
Бағдарламаның басты максаты ҚР кəсіпорындарына сапа жүйесін енгізу мен

тауарлардың, жүмыстың жəне көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту болып
табылады.

Сапа бағдарламасының негізгі міндеттері мыналар:
- түтынушылардың талаптарын қанағаттандырып, болжа-натын өткізу

нарығы стандарттарының тиісті талапта-рына сай, ішкі жэне сыртқы
нарықта сапалы жэне бэсекеге қабілетті тауарларды, жүмыстарды жэне
көрсеті-летін қызметтерді жобалау мен өндіру үшін жағдайлар жасау;

- шет елдермен сауда жасағанда кезігетін технологиялық кедергілерді
болдырмау арқылы отандық тауар шығару-шылардың экспорттық
əлеуетін арттыруға ықпал ету жэне осы негізде Қазақстанның элемдік
эконом икаға бірігіп-кірігу (интеграциялану) мэселелерін шешу;
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- сала мен тауарлардың бэсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік
беретін күкыктық жэне əлеумсттік жағдайлар жасау.

- сапа ауқымындағы нормативті қүқықтық базаны жетілдіру. Бағдарлама
сапалы өнім шығаратын (қызмет көрсетін) тауар

өндірушілердің экономикалық мүдделеріне жэне мемлекеттік рет-телуін
үлымды үйлестіру принциптеріне негізделеді.

Негізгі бағыттар мен бағдарламаны жұзеге асыру тетіктері.
Сапа ауқымындағы мемлекеттік басқару республикада нор-мативті

қүқықтық, экономикалық жэне ұйымдастыру-бөлу эдіс-терін ұтымды үйлестіру
негізінде жүзеге асуы тиіс, бүл əрекет елдің элеуметтік-экономикалық жағдайы
үшін аса маңызды.

Сапа төңірегіндегі мемлекеттік басқарудың экономикалық формалары
шаруашылық жүргізуші субъектілердің іс-эрекетін ынталандыру арқылы жəне
шығарылатын өнім мен көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту, өндірушілер
мен сатушылардың сапасыз өнім шығару мен сату үшін экономикалық
жауапкер-шілігін арттыру жолымен орындалуы тиіс.

¥йымдастыру-бөлу формалары мемлекеттік басқару орган-дарынан
өздерінің өкілеттіліктеріне орай өнім сапасы мен бэсекеге мүмкіншілігін
арттыру халықтың сапа ауқымындағы ақпа-ратын жэне тауардың, жүмыстың,
көрсетілетін қызметтің түты-нылу қасиеттерін арттыру жөніндегі жүмысқа
қатысуын қамта-масыз етуі тиіс.

Сапа нарықтық бэсеке жағдайында қам-қарекет жасаудың жалғыз жолы
екендігін мойындаған кэсіпорындар өздерінің сапа жүйелерін жасауда жэне
сапаға жұмсалған күш-жігер, қаражат-тан қайтарым ала бастайды.

Тауар жэне жүмыс, көрсетілетін қызметтің сапа мэселелерін шешетін тиімді
қүралдары - стандарттау, метрология мен серти-фикаттау мемлекет қолында.

18.5 Сапа менеджментінің жуйелері

Сапаны менеджменттеу жуйесін калыптастыру, турақты дамыту жэне
кызмет корсету талаптары 1994 жылгы басылымнің орнына 2000 жылы шыккан
ISO 9000 стандарттар тобында негізі қаланды. ИСО 9000 стандарты кез келген
салада жэне кызмет турлеріндегі жалпы талаптарды, соның ішінде
халықаралык минерал ресурс жобаларындагы сапаны баскаруды казіргі
замангы жұйемен жузеге асырудың талаптарын аныктайды. Эр елде бул
талаптар əр турлі сипатта болады, бірак халыкаралык мунай-газ жобаларында
сапаның сертификатталган менеджменттік жуйесі міндетті болып саналады.

ISO 9000 стандарттарының сапа менеджментінің жуйелеріне қоятын негізгі
талаптарын карастырайық.

Бурын 24 стандарттан туратын кужаттардын тобы казір 5 базалық стандартты
курайды:

ISO 9000:2000 «Сапа менеджментінің жуйесі Непзп кагидалар жэне создік;
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ISO  9001:2000  «Сапа  менеджментінің жуйесі.   Талаптар».(Сапа жуйесіне
ең теменгі қажетті талаптар тобын белгілейді жэне сертификаттау мен аудит
максаттары ушін пайдаланылады);

ISO 9004:2000 «Сапа менеджментінің жуйесі. «Сапаны жаксарту бойынша
басшылық ңускаулар» (кэсіпорын кызметінің жогары тиімділігіне багытталган
сапа менеджментінің жуйесің қурудың əдістік нускауларынан турады.)

ISO 19011:2000 «Сапа менеджментінің жуйесің тексерудің жəне сырткы
ортаны коргаудың басшылық нускаулары»;
ISO 10012 «Өлшем куралдарының сапасын камтамасыз ету».
ISO 9001 жэне 9004 стандарттары курылымы мен мазмуны бойынша озара
толык уйлесетін негізгі стандарттар болып табылады. Олар бірге де, сондай-ак
белек те пайдаланыла береді.

ИСО 9001:2000 жэне ISO 9004:2000 стандарттары баска жуйенің
стандарттарымен уйлесе алатындай етіп жоспарланган, онің ішінде ISO 14001
жэне 14004 сырткы ортаны коргауды баскару жуйесін реттейтін стандарттар.

ISO 8402 стандарты сапа менджментінің жуйесіне енген ISO 9000
стандартындагы (аныктама бөлімі) тусініктер, терминдер мен анықтамалар
(нормативтк болм) непзшде кайта курылган. 180 9000 стандарты  ISO 9000:1994
жэне ISO 8402 стандарттарын алмастырады. «Сөдікте» (ISO 8402) жана
терминдер енгізіліп, тусініктерге косымша анқтама берілген.
Сапа жұйесі мыналарды өзіне қамтиды:

· Сапаны қамтамасыз ету;
· Сапаны басқару;
· Сапаны жақсарту.
Өнім сапасы мен өндіріс тиімділігін арттыру көбіне өнімді өндеу мен өндіру

кезіндегі басқарудың озық формалары мен эдістерін енгізуге байланысты
болады.

Сапа мэселесін шешуде өнім сапасын басқарудың қазіргі заманғы эдістерін
тэжірибеде колдануға қабілетті жоғары білікті кадрлардың бар болуы міндетті
шарт болып табылады.
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