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АЛҒЫ СӨЗ 
 

Қазақстан экономикасына нарықтық қатынастардың енуі 
маркетинг, материалды-техникалық қамтамасыз ету, қаржы, 
материал, еңбек және басқада қызмет түрлеріндегі кәсіпорын 
экономикалық қарқынды жүргізуіне, қоғамдық өндірістің дамуына 
жаңа тәсілдерді енгізумен байланысты бірқатар мәселелер 
анықталды. 

Нарық жағдайында жаңа ұйымдастыру-құқықтық түрдегі 
кәсіпорындар, жаңа экономикалық қатынастар, шикізат пен 
құралдарды жеткізушілер мен тұтынушылар мен жаңа 
шаруашылық принциптер және т.с.с. пайда болып,  даму үстінде.  

Сондықтан бұрын соңды болмаған мәселелерге - сапалы өнім 
шығару, бәсекеге қабілетті өнім, жұмыс пен қызметтер жатады, 
олардың тиімділігіне байланысты кәсіпорынның сыртқы және ішкі 
нарықта өмір сүру деңгейі анықталады. Аталған мәселелердің 
орындалуына байланысты шаруашылық субъектілердің қызмет 
атқаруы мен дамуы белгіленеді.  

Нарық жағдайында халық шауашылығын басқарушылар мен 
мамандарына жаңа талаптар қойылады. Шаруашылықтың 
нарықтық жүйедеге мамандандырылған кадрлардың болуы жұмыс 
атқаруда жаңа түрлер мен әдістер қолдануға мүмкіндік береді. 

Нарық жағдайында әрбір фирманың, кәсіпкердің 
шаруашылық стратегиясы болу керек. Ұзақ мерзімді нәтижені көре 
алмау кезінде бизнестің нақты тиімді жұмыс атқаруына қол 
жеткізу мүмкін емес. Қандай салада болмасын шаруашылық 
субъектінің жақсы дамуы алдағы уақыттағы материалды өндірістің 
дамуына байланысты болады. 

 «Өнеркәсіп экономикасы» пәні бойынша оқу құралы ондағы 
негізгі тақырыптардың жүйелі түрге келтіру мақсатында 
дайындалды. Оны оқыту нәтижесінде нарық жағдайындағы 
өнеркәсіптік өндірістердің қалыпты  қызмет атқаруына 
байланысты мәселелер ашып көрсетіледі. «Өнеркәсіп 
экономикасы» «Өнеркәсіп кәсіпорынының экономикасы» пәнімен 
тығыз байланысты, себебі бұл екеуі әртүрлі басқару кезеңдеріндегі 
экономикалық мәселелерді шешумен айналысады.  

Бұл құрал кейбір пәндердің жеке жағдайларын анықтайды, 
олар қазіргі өндірісті басқару (менеджмент), тауарды (қызметті) 
өндірушіден тұтынушыға жеткізу (маркетинг), қаржыландыру 
және т.с.с. 
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Басылымның белгіленуі-техникалық, технологиялық және 
экономикалық саладағы білімгерлерге жалпы сала бойынша және 
олармен байланысты жекелеген бөлімдердегі экономика мен 
ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді үйренуге көмек көрсету. 

Оқу құралы 16 бөлімдерден тұрады. Бөлімдерде 
шығындардың, ішкі өндірістік резервтер және өнеркәсіптегі 
экономикалық жұмыстардың тиімділігіне жақсартуға негізделген 
әдістемелік сұрақтар, өндіріс шығындары мен пайданы, 
жұмысшылар санын жоспарлау, еңбекті ынталандыру, қаржы 
қызметтері қарастырылады. Өнеркәсіптегі қоғамдық 
шығындардың экономикалық тиімділігі бөліміде қарастырылады, 
онда өндірістегі экономикалық тиімділіктің негізгі әдістемелік 
сұрақтары көрсетіледі. Басылым экономика ғылымының докторы, 
профессордың міндетін атқарушы Ертаев К.Е және М.Х.Дулати 
атындағы ТарМУ-дің «Салалық экономика» кафедрасының 
оқытушыларының қатысуымен дайындалды: техника 
ғылымдарының кандидаты, доцент Стамбеков Е.Е ( 1, 5, 7, 15 
бөлімдер), аға оқытушы, магистр Теңізбаева Ж.С (4, 6, 9 бөлімдер). 

Кафедра қазақ тіліндегі басылымды дайындауда өздерінің 
ой-пікірлерімен ұсыныстарын білдірген т.ғ.к., профессор Ақжанов 
А.А.,э.ғ.к., доцент Ыбырай Д.М. оқытушыларға алғысын білдіреді. 
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КІРІСПЕ 
 

Оқу құралы «Өнеркәсіп экономикасы» пәніне қажетті 
материалдарды жүйелеу және оқу процесінің сапасын жоғарылату 
мақсатында дайындалды. 

Өнеркәсіп экономикасын дамыту негізінде қоғамдық 
өндірісті дамыту, экономиканың заңдылықтары көрініс табады. 
Өнеркәсіптің әртүрлі салаларының айырмашылықтары, онда 
өндірістік өнімдердің экономикалық бағыты, өндірістік 
процестердің орындалу ерекшеліктері, қолданылатын техника мен 
технологияға байланысты болады. Өнеркәсіп экономикасы 
курсында салалардың экономикалық ерекшеліктері сипатталады 

«Кәсіпорын экономикасы», «Өнеркәсіп экономикасы» 
курсының барлық бөлімдерімен тығыз байланысты. Ол 
байланыстардың сипаты оқу құралында көрсетіледі. 

Оқу құралы көп деңгейлі білім жүйесінің ерекшеліктерін 
ескереді. Әрбір тақырып бойынша жұмыс біріншіден, теория 
туралы білімді; екіншіден, есептерді шешу арқылы нақты 
жағдайларды бағалауда әртүрлі экономикалық есептеулер 
тәсілдерін пайдалануды, экономикалық жағдайды бағалауды, 
қорытындылауды, екіншіден, білімгерлерге алған білімін 
анықтауға мүмкіндік береді. 

 Ұсынылып отырған құрылым жүйелі білімді және 
өнеркәсіп экономикасы бойынша жоғарғы оқу орындарындағы 
білімгерлерге қажетті тәжірибелік мүмкіншіліктерін игеруге 
жағдай жасайды. Оқу құралын «Өнеркәсіп экономикасы» пәнін 
жеке үйренуге, пайдалануға болады. Сонымен бірге қазіргі 
талаптар бойынша мамандықтарды дайындауға және білімді 
нығайтуға қажетті экономикалық есептерді тәжірибе жүзінде 
дамытуға мүмкіндік береді. 

 Оқу құралын дайындауға отандық және шетел 
экономистерінің жұмыстары, Қазақстан Республикасының 
заңдылықтары, нормативтері мен әдістемелік құжаттары 
пайдаланылды. 
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1.    КУРСТЫҢ ПӘНІ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
1.1  КУРСТЫҢ ПӘНІ  
 

Өнеркәсіп – материалды өндірістің басты сапасы, онда еңбек 
құралы және халық тұтынатын құралдар дайындалады. 
Материалды мұқтаждықтарды өндіруде басқада салалар жұмыс 
атқарады, соның ішінде ауыл шаруашылығы. Кейбір 
экономистердің пікірінше, өнеркәсіп экономикасы тек материалды 
ерекшеліктерімен шектеледі. Олар өнеркәсіпті халық 
шаруашылығының саласы ретінде анықтайды, онда шикізатты 
дайын өнімге айналдырумен айналысады. Мұндай анықтама 
өнеркәсіптің тарихи орнын  бекітпейді. 

Басқада классиктердің пікірінше еңбек бөлінісінің 
ықпалымен материалды өндіріс саласынан халық шаруашылық 
саласы бөлініп шықты, соның ішінде ауыл шаруашылығы, 
экономикалық ерекшелігі бар кәсіпорындар. Сонымен, 
өнеркәсіптің материалды өндірістің жеке саласына бөлінуі оның 
тарихы мен орнын қалыптастырады. Ол халық шаруашылығының 
басты саласына айналды. Экономиканың дамуына байланысты 
алғашқыда мануфактуралық өндіріс, фабрикалық өндіріс пайда 
болды. Нәтижесінде ол ауыл шаруашылығынан мүлдем бөлініп 
шығып, әртүрлі экономикалық ерекшелігі бар өндірістерге 
шоғырландырылады. Дегенменде, өнеркәсіп даму процесінде 
барлық шаруашылықтармен өндірістік қатынастардың кеңейуі мен 
нығайуына, ауыл шаруашылығындағы феодалды және натуралды 
қатынастардың бөлінуіне, ауыл шаруашылығының әртүрлі 
салаларға айналуына ықпал етеді. 
 Өнеркәсіп материалды-техникалық құралдарды өзі үшінде, 
басқада халық шаруашылығының салаларына үздіксіз өндіріде. 
Өнеркәсіп, соның ішінде ауыр индустрия ауыл шаруашылығын 
жаңа техникамен қаруландыру арқылы оның әртүрлі индустралды 
өндіріске қайта айналуға мүмкіндік береді. Қазіргі нарықтық 
жағдайда қоғамдықтан жекеге өту-бұл еркін нарықтағы барлық 
элементтердің шыдамдылығының негізі. Ауыл шаруашылығында 
осы тұста жеке, аралас, біріккен кәсіпкерлік кеңінен тарады, ол 
әртүрлі бағыттар бойынша ауыл шаруашылығының тауар 
өндірісінің саласына ауысуына ықпал етті. Жерге жеке меншік 
нарықтық экономикадағы жеке жағдайлардың негізі ретінде 
қалыптасты. 
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Өнеркәсіптің экономикалық ерекшелігі ең алдымен кеңейтілген 
өндіріс процесіндегі басты рөлді анықтайды. Өнеркәсіпте еңбек 
құралдары мен жаңа техникалардың барлық түрлері, сондай-ақ 
еңбек заттары-металл, жанармай, энергия және т.с.с. өндіріледі. 

Өнеркәсіптің экономикалық ерекшелігі өндіріс 
концентрациясы, мамандығы, кооперациясы және комбинациясы 
түрлерінде де көрініс табады. 

Салалық экономика материалды өндіріс саласындағы 
экономикалық заңдылықтардың қимылдарын, ерекшеліктерін, 
нақты процестерді, сонымен қатар, өнеркәсіптік өндірістің үздіксіз 
және қарқынды дамуын қаматасыз ететін факторларды 
қарастырады. Шаруашылық басшылығы ғылыми негіздемелер мен 
экономикалық есептеулерді талап етеді. 

«Өнеркәсіп экономикасы» пәні материалды өндіріс 
саласының түрлерін, экономикалық заңдылықтарды, едәуір төмен 
шығындардың нәтижесінде жоғары нәтижені қамтамасыз ететін 
факторларды зерттейді. 

Өнеркәсіп экономикасы салалардың ерекшелігіне 
байланысты жекелеген салалардың экономикалық ерекшелігін 
ескереді. Осыған байланысты курстық әрбір тақырыбында 
мазмұны анықталғаннан кейін іс-әрекеттердің мақсатты түрлерін 
анықтайды. 

 
КУРСТЫҚ МІНДЕТТЕРІ: 
 
- өнеркәсіптік өндірістің орны мен рөлінің қызметін, саланың 
және аймақтың кешендердің жұмыстарын, сондай-ақ жалпы 
ұлттық экономиканың дамуын үйрену; 
- өнеркәсіптің қалыптасуы мен даму ерекшелігін ескере отырып 
өнеркәсіптің экономикалық қызметтерінің сұрақтарын үйрену; 
- өнеркәсіптік өндірістің негізгі даму бағыттарын, шаруашылық 
тәсілдері мен максималды пайда алудағы басты мақсаттарды 
үйрену; 
- өнеркәсіптік өндірістік дамытудың экономикалық реттеу 
тәсілдерін үйрену. 
 Курсты оқып-үйрену арқылы білімгерлер өнеркәсіптің 
құқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік аймағы 
бойынша біліммен қаруланады. 
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ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Экономика туралы ғылым. 
2. Экономика және өндірісті ұйымдастыру туралы ғылым. 
3. «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» түсінігі 
4. «Экономика және өндірісті ұйымдастыру» курсын оқу пәні. 
5. Елдің экономикасындағы өндірістің мазмұны. 
6. Кәсіпорынның жоғары тиімділік қызметін қамтамасз етудегі 

экономика және өндірісті ұйымдастыру ғылымының рөлі. 
7. Өндіріс тиімділігін жоғарылатудағы экономикалық заңдар, 

заңдылықтар мен принциптер. 
8. Өндіріс нәтижесіндегі жұмысшылардың материалды 

қызығушылығының рөлі.  
9. Шаруашылықтың экономикалық тәсілдері 
10. Өндірілетін өнім көлемі мен ассортименті, жеткізушілер мен 

сатып алушыларды таңдау, бағаның қалыптасуы, ресурстарды 
жұмсау, кадрларды пайдалану, өнімділігі жоғары техника мен 
технология сұрағы қалай шешіледі? 

 
2. КӘСІПОРЫН ШАРУАШЫЛЫҚТЫҢ, НАРЫҚТЫҚ 

ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ 
2.1 КӘСІПОРЫН НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА СУБЪЕКТІ 

РЕТІНДЕ  
 

Нарықтық экономикадағы шаруашылық қызметтердің негізгі 
субъектілері- үй шаруашылығы, кәсіпорын мен мемлекеттік 
мекемелер. 

Кәсіпорын ресурстар нарығында өндіріс факторларына 
белгіленген бағаны төмендегеннен кейін тауарлар мен қызметтер 
көрсетеді. Тауарлар мен қызметтер одан әрі жеке және қоғамдық 
қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында үй шаруашылықтары 
мен  мемлекеттік мекемелерге келіп түседі. Экономикалық 
ресурстар төленетін төлемдер (еңбек, капитал, кәсіпорын 
қабілеттілік) өндірілетін өнімнің өзіндік құнын (кәсіпорын 
шығыны) құрайды. Бірақ осы төлемдер бір мезгілде еңбек ақы, үй 
шаруашылық пайызы мен пайдасы осы ресурстарды жеткізетін 
ағын болып табылады. 

Үй шаруашылығы мен кәсіпорын екі түрлі нарықта шығады: 
ресурстық және өнімдер нарығы. Сонымен бірге олар әр кезде 
қарама-қарсы жақта болады. Ресурстар нарығында кәсіпорын 
сұраныс жағында болады, яғни сатып алушы, ал үй шаруашылығы 
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ресурстар иесі ретінде ұсыныс жағында, яғни жеткізуші. Өнімдер 
нарығында олар орын алмастырады: үй шаруашылығы сұраныс 
жағында, ал кәсіпорын ұсыныс жағында. 

Тұтынушылар нарығында кәсіпорын ұсынысы мен үй 
шаруашылық сұранысы арасында кейбір тауарлар  мен 
қызметтерге классикалық типтегі өзара байланыс болады: олардың  
бағасы тауарды өндіргеннен кейін белгіленеді. Бұл жағдайда 
тұтынушыларды төмен бағалар мен белсенді жарнамалар немесе 
жеңілдіктер арқылы іс-әрекетіде  белгілі –бір деңгейде 
болжамданатын табыс көлеміне қол жеткізе алмау қауіпі 
туындайды. 

Тұтынушылар нарығының ерекшелігіне қарай мемлекеттің 
сатып алуының басым бөлігі «мемлекеттік тапсырыс» жүйесі 
арқылы жүзеге асырылады. Онда өнім мен қызметтердің бағасы 
оларды өндіргенге дейін белгіленеді. Бұл жағдайда кәсіпорынның  
тәуекелділігі минималды, өйкені алдын –ала  бағасын, мерзімін 
және жеткізу шарттарын келісуге болады. Сонымен қатар 
мемлекеттік мекеме өнімдер нарығында да, ресурстар нарығында 
да тауарларды сатып алуды жүзеге асыра алады. 

  Мемлекет, ең алдымен, мемлекеттік мекемелер арқылы: 
1. Монополизация және инфляция, қоршаған ортаның 
тазалығымен күреседі; 
2. Табысты үйлестіруді өзгертеді және экономикалық  
белсенділікті реттейді; 
3. Экономиканы тұрақтандыру  қызметін орындайды; 
4. Трансфертті төлемдер жүйесін жүзеге асырады; 

  Кәсіпорын шектеулі өндірістік ресурстар жағдайында қызмет 
атқарады. Сондықтан ол келесідей нәтижелерге ие: 
1. Максимумдау - белгіленген өндірістік ресурстар көлемінде 
едәуір көп өнім өндіруге қол жеткізілуі керек. 
2. Минимумдау - белгілі бір өнім шығару көлемі едәуір аз 
өндірістік ресурстарды шығаруы арқылы жүргізілуі керек. 
3. Оптимумдау - шығындар мен нәтижелер белгілі-бір 
үйлесімділікте болады. 

  Кез- келген кәсіпорын қаржылық тепе-теңдік жағдайында 
болуы тиісті: өз кезегінде бюджеттік, жұмысшылар мен 
материалды ресурстарды жеткізушілер алдындағы төлемдік 
міндеттемелерді орындау керек. 
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2.2 КӘСІПОРЫННЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
ФОРМАЛАРЫ 

 
Кәсіпорын кәсіпкерлік қызметтің субъектісімен басқару 

объектісі ретінде заңды тұлға болып табылады. Сондықтан оған 
белгілі бір заңды тұлғаға тән белгілер қамтылады: жеке мүліктік 
жауапкершілік, өз атынан азаматтық айналымға шығу  және 
ұйымдастыру бірлігінің  жеке болуы.  

Қызметінің негізгі мақсатына байланысты барлық 
кәсіпорындар келесілерге бөлінеді: коммерциялық және 
коммерциялық емес. 

Коммерциялық емес кәсіпорынның  коммерциялықтан 
ерекшелігі, табыс табу олардың басты мақсаты емес және 
табыстардыв оны мүшелері арасында бөлінеді. Мұндай 
кәсіпорындардың мысалы ретінде әр түрлі  тұтынушы 
кооперативтер, қоғамдық немесе діни мекемелер  болып 
табылады.Коммерциялық кәсіпорындар ұйымдастыру- құқықтық 
формаларына сәйкес бірнеше белгілері бойынша топтастырылады. 
Шаруашылық  серіктестіктер мен қоғамдар ретінде жарғылық 
капиталдың салымдары бөлшектенген коммерциялық мекеме б 
олып табылады. 

Серіктестік, әдетте, тұлғалардың бірігуін, ал қоғам – 
капиталдардың  бірігуін сипаттайды. Бірлестіктегі тұлға мен 
капиталдың  арасындағы негізгі ерекшелік құрылт айшылардың 
кредиторлар алдындағы жауапкершілігінде болады. 

Шаруашылық  серіктестік толық серіктестік, сенімділік 
негізінде серіктестік болып құрылады. 

Толық  серіктестік екі негізгі белгімен ерекшеленеді: 
кәсіпкерлік қызметтегі мүшелері өздерінің қызметі болып 
саналады, ал оның мүшелері барлық мүлкімен жауапты болады. 

Сенімділік негізіндегі серіктестіктердің ерекшелігі, онда екі 
топтық  мүшелер бар. Олардың  біреуі кәсіпкерлік қызметі барлық 
серіктестіктің атынан жүзеге асырады және қосымша шектелмеген 
жауапкершіліктің өз мүлкімен жүргізіледі. Басқалары- мұндай 
жауапкершілікке ие болмайды, олардың салымдары серіктестіктің 
меншілігіне айналады. Олар тек жоғалту тәуекелділігіне ие 
болады. Сондықтан салымшылар серіктестіктің  жұмысынан 
алыстатылады, олар тек өз салымдарынан табыс және жұмыстың 
орындалуы туралы ақпарат алады. 
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1 сурет. Коммерциялық кәсіпорындардың түрлері. 

 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік – салымшылардың 

серіктестіктің жұмысына араласуын қажет етпейтін әртүрлі 
капиталдардың бірігуі. Кәсіпорынның ерекшелігі салымдарға 
жарғылық қорды тек бөлу және жауапкершілікке ие болмауы. 

Акционерлік қоғамның басты ерекшелігі оның жарғылық 
капиталы бірдей бөлінеді, ол оның әрқайсысы құнды қағаз - акция 
ретінде сипатталады. Сондықтан бір шығарылған акцияның 
номиналды құны бірдей болуы керек. 

Акционерлер – акцияны иеленушілер, ол қоғамның 
міндеттемелері бойынша жауап бермейді, тек шығындану 
тәуекелділігіне ие- акциялардың құнын жоғалтуы. 

Коммерциялық кәсіпорындар 

Шаруашылық 
серіктестіктер, қоғамдар 

Толық  
серіктесті

 

Жауапкершіл
ігі шектеулі 
серіктестік 

Сенімділікке 
негізделген 
серіктестік 

Қосымша 
жауаркершілігі 

бар қоғам 

Акционерлік 
қоғам 

Жеке 
кәсіпор

 

Өндірістік 
кооперативте

 

Мемлекеттік және 
муниципалды 

 і  
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Акционерлік қоғам екі түрге бөлінеді: ашық және жабық.  
Алғашқыда оның мүшелері акцияларын, басқа 

акционерлердің келісімінсіз орналастырады, ал екіншідегі 
акцияларды тек өзара акционерлер бөледі. 

Жарғылық капиталдың өзгеруі, біріншіден, акцияның 
номиналды құны өзгерген жағдайда, екіншіден, қосымша 
акцияларды енгізу және қысқарту кезінде болады. 

Акционерлік қоғамда  бірнеше басқару органы болу 
қалыптастырылады. Олар: 
- акционерлердің жалпы жиналысы; 
- директорлар кеңесі; 
- жеке дара орындаушы орган; 
- ұжымдық орындаушы орган; 
- ревизиялық комиссия; 
- есепті комиссия; 

 
                                              1 жылдан  
                                                     5 жылға   
                                                   дейін сайланады 
 
      Бір жылға сайланады 
 
 
 
 
        
 
 
 
         Бекітеді  
 
 
 
 
 
 
 
2 сурет. Акционерлік қоғамдағы басқару органы 

 

Акционерлердің 
жалпы 

жиналысы 
Ревизиялық 
комиссия 

Директорлар кеңесі 
(бақылаушы кеңес) 
 
 
 
 
 

Директорлар 
кеңесінің 
төрағасы 

Есепші 
комиссия 

Орындаушы директор 

Орындаушы дирекция 
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Өндірістік кооперативтер өзара бірлескен өндірістік, 
шаруашылық жұмыстарды жүргізу үшін өз еркімен біріккен 
тұлғалардан тұрады. Өндірістік кооперативте барлық мүшелері     
іс-жүргізуді басқаруда тең құқылы болады.  

Өндірістік кооператив қызметіне мүліктік салымдары бар 
заңды және жеке тұлғалар қатысады, бірақ жеке еңбек қатынасы 
болмайды. 

Кооператив мүлкі  оның мүшелерінің ақшалай және 
материалды пайлары, өндірістік қызмет табысынан, сонымен бірге 
бөлінбейтін мүлік негізінде құрылады. 

Бөлінбейтін қордың қалыптасуы бойынша шешімді 
кооператив мүшелерімен бір ауыздан немесе жарғыда 
қарастырылған болса мамандандырылған көпшілікпен 
қабылданады. 

Кооперативтегі пайда және квота пайлық салымдар бойынша 
емес, еңбек белсенділігімен бөлінеді. 

Унитарлы кәсіпорын- бекітілген мүлікке жекешелендіру 
құқығы болмайтын коммерциялық мекеме. Мүлкі шаруашылық 
бірлестіктің меншігіне өтеді. Ол бөлінбейді және пайлық 
салымдарына қарай жіктелмейді. 

Мұндай кәсіпорынның басшысын меншік иесі тағайындайды 
және ол меншік иесіне есеп береді. Ол жалпы ұжымға және қандай 
да бір органға тәуелді болмайды. Унитарлы кәсіпорынның  
жарғылық қоры  мемлекеттік тіркеуден өткенге дейін меншік иесі 
төлейді. Ол шаруашылық жүргізу және оперативті  басқару 
құқығымен бекітіледі. 

 
2.3 ШАҒЫН КӘСІПОРЫН 
 

Дамыған нарықтық экономикасы бар көптеген елдерде 
шағын кәсіпорындар  қызметінің нәтижесі елдің экономикалық өсу 
жылдамдығын, ұлттық жалпы өнімнің құрылымы мен сапасын 
анықтайды. 

Оларды «шағын кәсіпорын» категориясына жатқызу үшін екі 
критериі бар: жұмысшылар саны және капиталдағы үлес салмағы. 

Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің дамуы негізінен 
келесілер бойынша жүзеге асырылады:  мемлекеттік 
кәсіпорындардың және мекемелердің іріленуі және жеке немесе 
заңды тұлғалардың қатысуымен жаңа шағын кәсіпорындардың 
пайда болуы. 
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Шағын бизнестің даму факторларының бірі мемлекеттік 
қолдау болып табылады. Оған ҚР-ң шағын кәсіпорындарды 
дамытуды қолдау бойынша  мемлекеттік комитеті, кәсіпкерлікті 
қолдау агенттіктері мен орталықтары жатады. 

 
2.4 КӘСІПОРЫННЫҢ ИНТЕГРАЦИЯСЫ 
 

Қазақстан экономикасының нарықтық қатынастарын дамыту 
кезеңінде өндірістік өнеркәсіп салалық қайта құрулар пайда 
болады. Оның мақсаты – бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды құру. 
Бұл жағдайда әртүрлі ұйымдастыру құқықтық түрдегі 
кәсіпорындар уақытша немесе тұрақты негізде біріктіріледі. Бұл 
бірігу процесі кооперация немесе интеграция түріне ие болады. 

Кооперация бірдей мақсатқа қол жеткізу мақсатында 
бірыңғай шешім қабылдауға  бағытталады. Ол жағдайда жалпы 
басқару органдары болмайды. Бұл процессте өздерінің 
шаруашылық және құқықтық белсенділіктерінен ажыратылмайды. 

Кәсіпорынның интеграциясы шаруашылықтың  
қаржыларының орталықтандыруы мен біріктірілуі негізінде жүзеге 
асырылады. Бұлл процесс кәсіпорынның қаржылық – шаруашылық  
жекеменшігімен  бөлшектеп немесе толығымен бас тартқан 
жағдайда болады. 

Картель – кәсіпкерлердің картельдік негізде бірігуі болады. 
Әдетте, онда бірдей салалардағы кәсіпорындар бірігеді. Оның 
қатысушылары  құқықтық және шаруашылық меншігін сақтап 
қалады және өзінің қызметін картельдік келісім негізінде жүзеге 
асырады.  

Картельдің тағы бір ерекше түрі синдикат болып табылады. 
Оның мүшелері құқықтық және өндірістік меншігін сақтай отырып 
коммерциялық тәуелсіздігнен айырылады.Синдикат құрамындағы 
кәсіпорындар шикізатты, материалдар мен қосалқылардың көтерме 
түрінде сатып алу арқылы өндіріс шығындарын азайтады. 

Холдинг- заңды және бақылау пакеті бар акционерлік қоғам. 
Трест құрамына енетін кәсіпорындар заңды және 

шаруашылық мүдделерінен айырылады. Трестке бір немесе 
бірнеше салалық кәсіпорындар бірігеді. 

Концерн – қаржылық өзара тәуелділік байланыстармен 
сипатталатын ірі өндірістік бірлестік. Концерн мүшелері өздірінің 
өндірістік, коммерциялық-шаруашылықтың егеменділігінен 
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айырылады. Олар заңды  меншігін сақтайды, бірақ жабдықтау, 
өндіру және маркетингтік қызметтері бір орталыққа шығарылады.  

Концернді құру үлгілері әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір 
концерндерде акцияларды бақылау пакеті басқа кәсіпорынды 
бақылауға бағытталған. 

Қаржылық-өндірістік топтар экономиканы тұрақтандыруға 
ықпал етеді.  

Қаржылық-өндірістік топтарды құрудың алғы шарттары: 
- жекешелендіру, демократияландыру және құрылымды қайта 
құрулардағы  процестерді біріктіру қажеттілігі; 
- өндірісті инвестициялаудың жаңа жүйесін құру қажеттілігі; 
- коммерциялық банктер мен саудалық фирмалар санының өсуі ; 
- өндірістік қаржылық- инвестициялық, әсіресе ғылыми зерттеу 
және тәжірибелі- құрастыру жұмыстарында тоқыраудың болуы; 
- сыртқы нарыққа отандық  кәсіпорындардың шығарудағы 
тәжірибенің қиындығы және жетіспеушілігі; 
- ірі шетелдік компаниялардың Қазақстан нарығында болуына 
байланысты ішкі тауарлы нарықтың жоғалуы; 

Қаржылық-өндірістік топтарға қатысушылар құрамында 
міндетті түрде тауарлар мен қызметтер өндірісінде, сонымен бірге  
банктер  мен басқа да несие беруші мекемелер болу керек. 
Мемлекеттік және муниципалды унитарлы кәсіпорындар мүліктік 
меншіктері анықталған жағдайда мүлікке кіре алады. 

Қаржылық-өндірістік топтар құрамына инвестициялық 
процесті қамтамасыз ететін нвестициялық институттар, 
мемлекеттік емес зейнетақы қорлары, сақтандыру мекемелері 
енеді. Қаржылық-өндірістік топтар басқару органы – барлық 
мүшеліктердің өкілдіктері бар басқару кеңесі болады. 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ  
 
1.Заңды тұлғалардың түрлері.  
2.Толық серіктестіктер (ТС). 
3.Коммандитті серіктестік (КС). 
4.Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС). 
5.Қосымша жауапкершілікті серіктестік (ҚЖС). 
6.Ашық акционерлік қоғам (ААҚ). 
7.Жабық акционерлік қоғам (ЖАҚ). 
8.Унитарлы кәсіпорын (УК). 
9.Өндірістік кооперативтік (ӨК). 
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10.Құжаттар тізімі: құрылтайшылық келісім-шарт. 
11.Заңды тұлғалардың басқару органдары: қатысушылардың 
жалпы жиналысы, ұжымдық және жеке-тұлғалық орындаушы 
органдар, директорлар кеңесі (бақылаушы кеңес), ұжымдық 
орындаушы орган (басқару, дирекция), және жеке тұлғалық 
(директор, бас директор). 
12.Заңды тұлғалардағы дауыс беру тәртібі.  
13.Үлесті,пайда,акцияны басқа қатысушыға немесе үшінші тұлғаға 
беру тәртібі.  
14.Қатысушылар құрамынан шығу тәртібі. 
15.Қатысушылардың жауапкершілігі.  
16.Заңды тұлғалардың ерекшеліктері. 
17.Кәсіпорынның шаруашылық және құқықтық түрлерінің 
мазмұны.Коммерциялық және коммерциялық емес ұйымның 
түсінігі. 
18.Мемлекеттік кәсіпорын:түсінігі,айырмашылығы,мақсаты және 
міндеттері. 
19.Коммерциялық емес ұжымдар: түсінігі, түрлері, 
айырмашылығы, құру тәртібі. 
20.Жеке кәсіпорын:түсінігі, түрлері,айырмашылығы,құру тәртібі. 
21.Аралас кәсіпорын:түсінігі,мақсаты және құру шарттары.  
22.Ерікті біріккен кәсіпорын:түрлері,мақсаты және құру 
принциптері. 
23.Мемлекеттік және жеке меншікті кәсіпорындағы пайданы 
құру,басқару және бөлу тәртібі. 
24.»Кәсіпорын» сөзіне анықтама беріңіз. 
25.Кәсіпорынның мақсаты мен міндетін атаңыз. 
26.Кәсіпорын қызметінің принциптерін атаңыз. 
27.Кәсіпорынды құру және тіркеу тәртібі. 
28.Кәсіпорынды қайта ұйымдастыру және жою тәртібі. 
29.Кәсіпорынның келесідей классификациясын 
келтіріңіз:өндірістік өнім түрлерінің саны,салалық 
қажеттіліктері,еңбек құралына әсер ету сипаттамасы,меншік 
түрлері. 
30.Ерікті бірлестіктердің түрлерін,олардың мақсаты мен құру 
принциптерін атаңыз. 
31.Шаруашылық субъектілердің шағын кәсіпорынға жатқызатын 
талаптарды атаңыз. 
32.Аралас кәсіпорынға анықтама келтіріңіз,олардың мақсатымен 
құру шартын атаңыз. 
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33.Аралас кәсіпорынның қалыптасу және басқару механизімін 
атаңыз. 
 
3.ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ ТҮРІ 
3.1 ӨНДІРІС КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ  
 

Өндіріс концентрациясы – кәсіпорындағы өнім өндіру 
немесе қызмет көрсетуді ұлғайтуға бағытталған процесс.  

Концентрация жекелеген мамандандырылған 
кәсіпорындардағы әрбір салаларда ірі өнім шығаруға бағытталған 
ірі өндіріс және кәсіпорынды құру мен дамытуда көрінеді. 
Өндірістің концентрациясы жоғары өнім өндірістік құралдарды 
едәуір тиімді қолдануға және қоғамдық еңбек өнімділігінің өсуіне 
мүмкіндік береді.  

Кез  келген кәсіпорындағы концентрация қандай да 
болмасын процесте өнім өндіру шығынын минималды ету 
мақсатында бақылануы қажет,яғни кәсіпорында өнімнің 
оптималды көлемін шығаруға ұмтылуы қарастырылады.  

Кәсіпорындағы концентрация келесі түрде дамиды:  
- бір типті өнімнің көлемін ұлғайту (мамандандырылған 
кәсіпорындар)   
- әртүрлі типті өнім көлемін ұлғайту (әмбебап кәсіпорындар)   
- өндірісті комбинаттау негізінде дамыту   
- өндірісті диверсификациялау негізінде дамыту.  

  Өндіріс концентрациясына келесі жолмен қол жеткізуге 
болады:       
- қалыпты техникалық деңгейде машиналар, құралдар, 
технологиялық сызықтардың санына ұлғайту   
- машиналар мен құралдарды жоғары жекелеген қуаттармен 
пайдалану  
- қалыпты және қазіргі техникалық деңгейде машиналар мен 
құралдардың санын бірдей ұлғайту  
- өзара байланысқан өндірістің комбинациясын дамыту.  

Кәсіпорындағы жұмыстардың экономикалық көрсеткіштері 
(өзіндік құн, пайда, рентабельділік, еңбек өнімділігі, материал 
сыйымдылығы және т.б.) көп жағдайда өндірістегі 
концентрацияның дамуына, яғни өндірілетін өнім көлеміне 
байланысты болады.  

Өндірілетін өнім көлемі өндірістегі ресурстардың көлеміне, 
яғни ауыспалы және тұрақты капиталдар көлеміне байланысты 
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болады. Бірақ өндіріс процесінде қолданылатын ресурстардың 
санының өзгеруіне әртүрлі уақыт жұмсалатындықтан оны қысқа 
мерзімді және ұзақ мерзімді деп ажырату қажет. 

Кәсіпорында өндірілетін өнім көлемі қуаттарды едәуір толық 
пайдалану арқылы ұлғаюы мүмкін. Мұндай жағдайда алға қойған 
мақсат ауыспалы капиталдың қосымша санымен,ал экономикалық 
тиімділік өнім бірлігіне кеткен шартты – тұраты шығындарды 
төмендету арқылы жүзеге асырылады. 

Егер кәсіпорында өндірістік қуаттың резерві болмаса,онда 
өнім көлемін ұлғайту ұзақ уақытты және қосымша ауыспалы 
капиталмен қатар тұрақты капиталды талап етеді.  

Өндіріс концентрациясының экономикалық артықшылығы:  
- өндіріс концентрациясы – бұл ғылыми техникалық дамуының 
қажетті алғы шарты   
- өндіріс концентрациясы жағдайында еңбек өнімділігі ұлғаяды   
- жоғары өндіретін құралдар едәуір тиімді қолданылады   
- ірі өндірісте едәуір дамыған технологияны енгізу, шикізатты 
үнемді пайдалану мүмкіндігі   
- өндіріс көлемін ұлғайтқан кезде шығындардың өсуі 
пропорционалды емес жағдайда болады. 

Өндіріс концентрациясы кәсіпорынды дамытудың бір ғана 
жолы емес. Әрбір салада ірі, орта және шағын кәсіпорындардың 
әртүрлі экономикалық мақсатты үйлесімділік болады.  

Жоғары концентрацияланған кәсіпорындардың кемшіліктері:   
- кәсіпорынға жеткізілетін шикізаттар, материалдар мен бөлшек 
заттарды көлік тасымалдау шығындарының ұлғаюы  
- ірі кәсіпорындарды соғуға қажетті үлкен инвестиция қажеттілігі 
және оларды тұрғызуға уақыттың ұзақтығы   
- кәсіпорынның көлемінің ұлғаюына байланысты басқару 
процесінің қиындауы  
- табиғи орта жүктеменің жоғарлауы  
- өнеркәсіптік өндірістің бірдей орналасу принципінің және елдің 
жекелеген аймақтарының кешенді дамуының бұзылуы  
- өндірісті монопольдау мүмкіндігі және т.б.  
   Өндіріс концентрациясы деңгейінің көрсеткіштері:  
- өндірілетін және өткізілетін өнім көлемі  
- жұмысшылар саны  
- негізгі қорлардың көлемі  
- еңбектің энергиямен қарулануы  
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 Едәуір маңызды көрсеткіш – ол өндірілген өнім көлемі. 
Кәсіпорындағы техникамен қамтамасыз ету жоғарылағанда 
жұмысшылар саны азаяды. Сондықтан ол көрсеткіш уақыт өте 
өзінің маңыздылығын жояды. 
   Өнеркәсіп өндірісінің концентрациясы негізгі үш түрде 
жүргізіледі:  
- мамандандырылған өндірістің концентрациясы   
- комбинацияланған өндірістің концентрациясы  
- әмбебап кәсіпорынның көлемінің ұлғаюы.  
  Өндіріс концентрациясы мен оның жекелеген түрлері екі негізгі 
факторлардың әсерімен дамиды: белгілі бір өнім түрлеріне 
тұтынудың өсуі және өндірістегі техникалық даму. Сондықтан 
өндіріс концентрациясының даму деңгейі кезеңдерінде өндіріс 
көлемі мен құралдардың өнімділігі сәйкес болуы керек.  
  Концентрация мен монополизация өзара тығыз байланыста 
болады. Өндіріс концентрациясының маңызды сипаттамасы болып 
азық – түлік шамасындағы концентрация коэффициенті табылады.  
 
3.2 ӨНДІРІСТІҢ МАМАНДАНУЫ  
 

Мамандану - өнеркәсіптің жеке салаларындағы белгілі бір 
өнім түрлерінің шығару процесі, яғни бір типті өнім өндіру процесі 
немесе жекелеген технологиялық операцияларды орындау.  
   Өндірісті мамандандыру қоғамдық еңбекті бөлу және өндірісті 
ұйымдастыру түрі болып табылады. Өнеркәсіпте еңбекті жеке бөлу 
өнеркәсіпті салаларға бөлуді білдіреді.  

Еңбекті бірлікке бөлу кәсіпорын ішіндегі мамандануды 
сипаттайды.  Өнеркәсіптегі өндірісті мамандандыру үш түрде 
жүргізіледі: құралдық, бөлшектік, технологиялық.  

Құралдық мамандану - соңғы тұтынатын белгілі бір өнім 
өндірісін жинақтау. Мұндай мамандану құралы ретінде белгілі бір 
бұйым түрін дайындайтын автокөлік зауыты, тігін фабрикасы 
қарастырылады.  

Бөлшектік мамандану – белгілі бір бөлшектер мен 
агрегаттар, дайындықтар мен жартылай фабрикаттар өндірісінің 
жиынтығы. Жеке салаларда оның нақты әртүрлілігі болады, 
мысалы, машина жасауда – бөлшектік, агрегаттық, орамдық. 
Технологиялық мамандану - өндірістің жеке бөлшектерін немесе 
операцияларын өз алдына жауапты өндіріске айналуы, мысалы, 
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тігін фабрикалары үшін жіп дайындайтын тоқыма фабрикасы, 
әрлеу фабрикасы. 

Көлеміне байланысты сала ішіндегі,салааралық және 
мемлекет аралық мамандану деп бөледі. 

Жоғары деңгейде мемлекет аралық мамандану болады,яғни 
таяу және алыс шет елдер көлеміндегі мамандану. Мамандану 
көрсеткіштері келесі талаптарға жауап беруі қажет:  

1) әртүрлі кәсіпорындар мен өндірістердің мамандануын 
салыстыруға мүмкіндік беретін мамандану деңгейінің бағасын 
беру.  

2) маманданудың экономикалық тиімділік деңгейінің 
салыстырмалы деңгейін көрсету.  

3) өндірістің техникалық деңгейінің өзгерісіне көңіл аудару.  
4) есептеу,жоспарлау мен есепке алудың қарапайымдылы-

ғымен ерекшелену.  
5) қолданудың әмбебаптығын иелену.  

 
3.3 ӨНДІРІСТІ КООПЕРАЦИЯЛАУ  
 

Кооперациялау – бірігіп өнім өндіретін кәсіпорындар 
арасындағы өндірістік байланыстардың түрлері. Кооперациялау 
процестері – белгілі бір өндірістің қажеттілігі үшін жартылай 
фабрикаттардың бөлшектерін жеткізу және жұмыстарын орындау; 
белгілі бір өнімнің сатып алушылармен жеткізушілердің 
байланысы; дайын өнім дайындайтын тұтынушыларға 
жеткізушілердің жұмысы. Жеткізуші тұтынушының белгілі бір 
талаптарын орындауы қажет.  

Кооперациялауды салалық және аймақтық принциптермен 
ажыратады. Салалық принцип бойынша кооперациялау сала 
ішіндегі,ал аймақтық – ауданаралық және аудан ішіндегі болып 
бөлінеді.Кооперациялау машина жасау,тамақ, жеңіл,ағаш өңдеу 
өнеркәсібінде едәуір кең тараған. Кооперациялау деңгейі келесідей 
негізгі көрсеткіштермен анықталады:  
1) кәсіпорында шығарылатын өнімнің өзіндік құнындағы жартылай 
фабрикаттар мен құрама бұйымдардың үлес салмағы;  
2) кәсіпорында дайындалатын өнім көлеміндегі жартылай 
фабрикаттардың үлес салмағы;  
3) кәсіпорындағы кооперацияланатын кәсіпорындар саны.  

Қазіргі уақытта сала аралық және аймақ аралық 
кооперациялардың жүйесінің бұзылуынан көп номенклатуралы 
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өндірістік ірі кәсіпорындар зардап шекті.Мамандану өндірістің 
кооперациясымен тығыз байланысты.Мамандану мен 
кооперацияның экономикалық тиімділігі – ұйымдастыру – 
құқықтық шаралар нәтижесі мен өндірістің техникалық деңгейінің 
жоғарлауы.  

Мамандануға байланысты экономикалық тиімділіктің 
негізгі бөлігі өндірістің техникалық деңгейінің жоғарлауы мен 
өнім сапасының нәтижесіне байланысты болады. Өндірістің 
тиімділігін жоғарлатудағы бұл екі бағытта бір мезгілде іске 
асырылады. 
          Өнеркәсіптік өндірістің мамандануы мен кооперациясының 
экономиканың тиімділігі бірнеше факторлармен анықталады:  
- мамандану үздіксіз өндірісті ұйымдастыруға жағдай жасайды: 
өнім өндірудің барлық процестері ұсақ операцияларға 
бөлшектенген, олардың әрқайсысы жұмыс орындарына 
технологиялық процестердің жүруіне байланысты бекітілген;  
- мамандану өндіріс процестерін бөлшектеу арқылы көп түрлі 
арнайы еңбек құралдарын туындатады,кешенді механизациялау 
мен өндірісті автоматтандыру құралдарын тиімді енгізуге жағдай 
жасайды;  
- мамандану қолданыстағы құралдарды толық пайдалануды 
қамтамасыз етеді. Машинаның өнімділігі көп болған жағдайда 
жаппай өнім өндіруі жоғары болады;  
- мамандандырылған кәсіпорындарда әмбебаппен салыстырғанда 
өндірістің техникалық деңгейі едәуір жоғары болады;  
- мамандану кәсіпорынның өндірістік құрылымын максималды 
жеңілдетеді;  
- маманданған және кооперацияланған өндіріс негізінде 
жеткізушілермен тұтынушылар арасында едәуір тұрақты байланыс 
орнатады, нәтижесінде материалды – техникалық қамтамасыз ету 
мен өткізу жақсарады;  
- өндірісті мамандандыру жағдайында кадрлардың 
квалификациялық деңгейіне талаптар жоғары болады, себебі 
өндіріс процесі күрделі және көп түрлі құралдармен қамтамасыз 
етілуіне байланысты жұмысшылардан терең және көп жақты 
техникалық білімді қажет етеді.                            
       Өндірісті мамандандыру және кооперациялаудың дамуы тек оң 
тиімділік ғана емес кері әсері де болады.  
        Мамандану мен кооперациялаудың кемшіліктері:  
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- кооперациялау көлемінің ұлғаюы нәтижесінде өнім бірлігіне 
келетін көлік шығындары артады; - жұмыстағы 
немқұрайлылық,сондықтан бұл құбылыстың жұмысшыға кері 
әсерін төмендету бойынша шаралар қолдану керек. 

 
3.4 ӨНДІРІСТІ КОМБИНАЦИЯЛАУ 
 

Комбинациялау маманданудың даму кезеңдерінде пайда 
болады.Тік, көлденең және аралас комбинацияланған түсініктер 
бар.Тік комбинациялау – шикізаттың жартылай фабрикатқа 
өңдеудегі бір ізділігінде жүзеге асырылады;көлденең – шикізатты 
кешенді өңдеу;аралас комбинациялау – шикізаттың бір түрінен 
жартылай фабрикат немесе дайын өнім,ал қалған қалдығынан – 
жанама жартылай фабрикаттар немесе дайын өнім алынады. 

Комбинациялаудың белгілері:әртүрлі өндірістерді біріктіру; 
олардың пропорционалдығы; өндірістер арасындағы технико – 
экономикалық бірлігі;комбинаттың барлық бөлігі бір аймақта 
орналасады және өзара байланыстарда болады;энергетикалық 
шаруашылықтың бірыңғайлы және қосымша және қызмет 
көрсетуші өндіріс ортақ болады. 

Өнеркәсіптегі комбинациялаудың дамуының алғы 
шарттары:өндірістің мамандануы және оның 
концентрациясы,ғылым мен техниканың дамуының жоғары 
деңгейі. Өндірістік комбинат құрамына кіретіндер – бұл ірі 
мамандандырылған бөлімшелер. Ғылыми техникалық даму 
көптеген өндіріс қалдықтарын пайдалануда экономикалық тиімді, 
өнімдерден пайдалы заттарды едәуір толық алуға жағдай жасайды, 
нәтижесінде өндіріс шикізаты мен қалдықтарын кешенді 
пайдалану негізінде комбинацияланған өндірісті дамытуға 
мүмкіндік жасалады.  

Комбинациялаудың келесідей түрлері бар:  
- өндіріс қалдықтарын пайдалану негізінде; шикізатты кешенді 
пайдалану негізінде; шикізатты өңдеудің бір ізділік кезеңдері 
негізінде. 
          Өндіріс қалдықтарын пайдалану негізіндегі комбинациялау 
ағаш өңдеу, тамақ және басқада өнеркәсіп салаларында едәуір кең 
тараған. Мысалы,түсті металлургиямен химиялық өнеркәсіптің 
үйлесімділігі, онда кен орындарын өңдеу қалдықтары басқада 
өнімдерді өңдеуге пайдаланылады.Көптеген шикізат түрлерін 
өңдеген кезде қалдықтар мен жанама өнімдер алынады. Оларды 
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тиімді пайдалану өнімнің материал сыйымдылығын төмендетеді, 
өнеркәсіптің шикізат базасын кеңейтеді. Қалдықтар мен жанама 
өнімдерді пайдалану – қоршаған ортаны қорғау шараларының 
бірі,реттеу, жер қорын, су және ауа бассейндерін,өсімдік және 
жануар әлемін жақсартады. Шикізатты кешенді пайдалану 
негізіндегі комбинациялау органикалық шикізаттарды өңдеумен 
айналысатын салалар мен кәсіпорындарда кең тараған 
(мұнай,көмір,және т.б.). Комбинациялаудың  мысалдарының  бірі  
консхимиялық   комбинаты.    Мұнда кокс және кокстық газ 
алынады. Содан кейін кокстық газдан күкірт,аммиак, метан, этилен 
алынады. 

Шикізатты өңдеудің бір ізділік кезеңі негізіндегі 
комбинациялау қара металлургия, тоқыма өнеркәсібінде болады. 
Өндіріс процесінде алынған әртүрлі жартылай фабрикаттар 
комбинаттан аралық өнім немесе соңғы өнім болып дайындалады. 
Мысалы, қара металлургияда әртүрлі өңдеулерде темір рудасы 
болады. 
          Кәсіпорындағы комбинациялаудың даму деңгейін анықтау 
үшін келесідей көрсеткіштер қолданылады:  
- өндірісті комбинациялау нәтижесінде алынған өнім көлемі 
кәсіпорын бойынша жалпы өндірілген өнім көлемінде болады;  
- бастапқы шикізаттан пайдалы компоненттерді алу деңгейі;  
- кәсіпорындағы өндіріс қалдықтарын пайдалану деңгейі;  
- өндірісті комбинациялау нәтижесіндегі жанама өнімдердің 
атауының саны.  

Саладағы, кәсіпорындағы комбинациялау деңгейі келесідей 
көрсеткіштермен анықталады:  
- салалық, салааралық, өнеркәсіптегі жалпы өндірілетін өнім 
көлеміндегі өнім көлемінің үлес салмағы;  
- комбинатта өндірілген жалпы сандағы шикізат пен жартылай 
фабрикаттардың ішіндегі шикізат, жартылай фабрикаттардың үлес 
салмағы;  
- салааралық және сала ішіндегі комбинациялау нәтижесінде 
алынған жанама өнімнің үлесі;  
- комбинацияланған өндірістегі жұмысшылар саны;  
- комбинацияланған өндірістегі негізгі қорлардың үлесі; 
- комбинацияланған өндірістегі өңделетін шикізаттың саны; 
- комбинатта өңделетін шикізаттан алынатын өнім саны;  
- салада қолданатын шикізаттардан пайдалы компоненттерді алу 
пайызы.  
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Комбинациялау - өндірістің қоғамдық ұйымдастырудың 
экономикалық тиімділігінің түрі. Оның экономикалық тиімділігі 
еңбек құралдарын,еңбек тәсілдерін,жұмысшы күшін рационалды 
пайдаланумен негізделген.  

Комбинациялаудың экономикалық тиімділігін анықтау 
капиталды салымдардың экономикалық тиімділігін анықтау типтік 
әдістеме негізінде анықталады. Сонымен қатар комбинацияланған 
өндіріспен комбинацияланбаған өндірістің тиімділігін салыстыру 
есебін жүргізу қажет. 

Комбинацияланған есептеулер схемасының тиімділігін 
анықтаған кезде өндірістің аралас кезеңдері бойынша жеке және 
жалпы анықтау тиімді болады. Комбинациялаудың тиімді нұсқасы 
ретінде кәсіпорындағы комбинациялауға кеткен шығындарды 
минимумдау табылады. 
 

СҰРАҚТАР 
1.   Абсолютті және салыстырмалы өндіріс концентрациясы. 
1. Өндіріс концентрациясының түрлері: агрегаттық, зауыт 

ішіндегі, технологиялық. 
2. Мамандырылған өндіріс түрлері: салалық, зауыттық, зауыт 

ішіндегі. 
3. Мамандырылған өндірістің түрлері: заттық, бөлшектік, 

технологиялық. 
4. Өндірістің кооперациясы және материалды-техникалық 

қамтамасыз етілуі. 
5. Өндіріс кооперациясының түрлері: заттық, бөлшектік, 

технологиялық. 
6. Өндіріс комбинациясы: комбинаттар. 
7. Өндіріс комбинациясының түрлері. 
 
4.    НАРЫҚТЫҚ  БАҒАНЫ  БЕКІТУ  ЕРЕКШЕЛІГІ  МЕН  

ЖАҒДАЙЫ 
4.1 НАРЫҚТЫҚ  БАҒА  ТҮСІНІГІ   
 

Әлемдік  тәжірибеде  шаруашылық  бағаны  белгілеуде  
бірнеше   тәсілдерді  қолданылады: сұраныс  пен  ұсыныс 
негізінде, өнімді  шығарудың  жоспарлы  шығыны, келісім  шарт  
негізінде.  

Нарықтағы  баға  кәсіпорынның  өнімді  өндіру  және  өнімді  
өткізудегі  жеке  шығындар  бойынша  емес, сол  тауарға  деген  
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сұраныс  пен  ұсыныс  негізінде   белгіленеді. Бұл  кезде  
кәсіпорындағы  баға  жеке  шығындарды  ескерместен   объективті  
түрде  қалыптасады.  
Сұраныс  пен  ұсыныс негізінде бағаны белгілеу принципі  
өндірушілер тауарды өндіру және сату  қызметтерін  ынталандыру, 
ал  тұтынушылар  сатып  алуға  құштар  болуы. Нарық  
экономикадағы   бағаның   қалыптасуын түсіну  үшін  баға  мен  
сұраныс, ұсыныс  пен  баға, сұраныс  пен  ұсыныс  арасындағы   
байланысты  талдау керек. Белгілі  бір   тауарды  шығару  немесе   
сатып  алуда  келесі қадам жасалады: бір  бағамен  салыстыру  
бағасы  алынады.  

Өндірушілер   мен   тұтынушылар  өздерінің   шектеулі   
табыстары   негізінде   қажеттіліктерін қанағаттандыру  негізінде   
ресурстар, тауарлар  мен  қызметтерді   төмен   бағамен   алуға   
бағытталады.  

Өндіруші жоғары баға  кезінде   тауарлар  мен   қызметтерді   
көп  көлемде   ұсынуға  тырысады, себебі  ол  кезде  пайда  көлемі  
артады. Баға  мен  көлем  бір  бағытта  өзгереді.  Демек,   ұсыныс  
заңы – баға  өссе, ұсыныс  көлемі  де  өседі.  

Бірақ  бұл   қағида  сұранысқа   қарама – қайшы  болады: баға  
жоғары  болғанда, сұраныс   азаяды, керісінше, баға  төмендегенде   
сұраныс  көлемі   артады. Бұл  сұраныс   заңы,яғни  баға  
төмендейді,  сатып  алынтын   тауар   көлемі  артады.  

Сұраныс  пен  ұсынысты  теңестіруде  баға  деңгейін  
тауарды   сапалы  өндіру, ал тұтынушы   тауар  мен  қызметті   
табыстары   бойынша  алатындай   реттеу  қажет. Бұл  баға   
стихиялық  түрде  белгіленеді,яғни  егер  нарыққа  тауарлар   
жоғары  бағамен   көптеп   әкелінсе, онда  олардың  кейбір   бөлігі  
өтпей  қалады. Осыдан  келіп   сатып   алынатын   тауар   
деңгейімен   теңесуге   дейін   бағаны   төмендету   керек.      

 Сонымен, нарықта қарама-қарсы екі күш әрекет етеді: 
біреуі- бағаны төмен тартады, ал екіншісі –бағаны жоғары тартады. 
Осы екіқыры сұраным тарапынан да, ұсыным тарапынан да әрекет 
етеді. Нәтижесінде тауарға теңдескен баға орнайды. 
 
4.2     СҰРАНЫС: ОНЫҢ ДАМУЫНА БАҒАНЫҢ МАЗМҰНЫ 
          МЕН ӘСЕРІ 

Тауар және қызметтерге сұраныс  деп – белгілі  бір  тауарлар  
мен  қызметтерді  сатып   алатын   адамдар   болғанда, олардың   
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сатып  алу  қабілеттілігі бар және табыстарын жарататын   
жағдайды  айтады.  

Баға  төмендегенде   тауарлар   саны  көбейеді.  
Сұранысқа әсер ететін факторлар:         

-Тұтынушылардың   талғамы. Өнімге  деген  сұраныс  ұлғайғанда  
сұраныс  қисығы  оңға  жылжиды. Бұл  жағдайда  көрсетілген   
баға  кезінде сатып  алушылар тауарларды алдағы  уақыттағыдан  
көп   сатып   алуға  бағытталады. Егер  олардың  тауарға   деген  
қызығушылықтары  жоғалғанда  сұраныс  қисығы   солға  
жылжиды.  
-Тұтынушылардың   табыс  деңгейі. Егер   халықтың  табысы  
ұлғайса, онда  кейбір  тауарлар  түріне  сұраныс  қисығы  оңға  
жылжиды. Келесі  бір  тауарларға  осындай  жағдайда  сұраныс  
қисығы  солға  жылжиды. Мұнда  айта  кететін  жағдай, халықтың  
табысы  сұранысқа  зор  ықпал   жасайды.  
-Нарықта  сатып  алушылар  саны. Сатып  алушылар  көбейгенде  
өнімді  өткізу  өседі.  
-Басқа  тауарларға  баға  деңгейі. Қандай да  бір  тауарға  сұраныс  
басқа да  тауарларға  бағаның  өзгеруіне   байланысты  өзгереді. 
Мысалы, егер  жүгерінің  бағасы  өссе, онда  бидайдың  да  бағасы  
өседі, себебі  бидайды  алмастыруға  болады  және  керісінше.  
 
 4.3     СҰРАНЫС: ОНЫҢ ДАМУЫНА БАҒАНЫҢ  
           МАЗМҰНЫ  МЕН ӘСЕРІ 
 

Мүмкін   болатын  саны  -  бұл  өндірушілердің   белгілі  бір 
баға бойынша  сатуға  ұсынатын  тауарлар  мен  қызметтердің  
бірлік   саны.  
          Ұсыныс  концепциясы  ұсыныс  пен  бағадан   басқа  
келесідей  қатынастарды  қамтиды: экономиканың  даму  болжамы, 
саланың  болашағы,  кәсіпорын   мақсаты,  технологиялық  даму,  
өндіріс   факторларының  құны, басқа  тауарлар  мен  қызметтердің  
өндірістен  алатын  пайда  көлемі,  бәсекелестік   сипаты, өкіметтің  
шығындар  мен  реттеу  саясаты.  
        Технологияның   дамуы. Технология   дамыған  жағдайда   
тауарларды   көп  және  арзан   бағамен  өндіру  мүмкіндігі   
туындайды. Нәтижесінде  кәсіпорын  тауарларды  көп  көлемде  
ұсынады. Графикалық   сипаттауда  ұсыныс  қисығы  оңға  
жылжиды. 
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        Баға - өндіріс  факторы. Ұсыныс  көлеміне  өндірістегі  баға   
факторы  әсер  етеді. Бағаның  төмендеуі  өндіріс   тауарларын  аз  
шығынмен  өндіруге   мүмкіндік  береді, нәтижесінде  ұсыныс  
көлемін  ұлғайтуға  болады. Бұл  жағдайда  ұсыныс  қисығы  оңға  
жылжиды.  
 
4.4      НАРЫҚТЫҚ БАҒАЛАР: ОЛАРДЫҢ  
          ҚАЛЫПТАСУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ТӘЖІРИБЕСІ 
 

Нарық бағасы  сұраныс  пен  ұсыныс  тепе-теңдігіне  әкеледі.  
Тепе – теңдік  бағасы  сұранысқа  ие  тауарлар  саны  ұсыныс  

санымен  теңескенде орнайды. Нәтижесінде,ол  ұзақ  уақыт  болуы  
мүмкін. 

Өнім бағасының тепе – теңдігі сұраныс қисығы  жылжығанда   
қандай  болады? 

Мұндай  баға  жағдайында   сұраныс  оңға  жылжығанда  
тауардың   жетіспеушілігі  болады. Нәтижесінде, жеткізушілер  
бағаны  өсіреді, ал  ол  ұсынысты  ұлғайтуға   ынталандырады.  

Тауарға  тұтынушы  сұранысы   төмендегенде  сұраныс  
қисығы  солға  жылжиды. Теп – теңдік  бағасы  төмендейді, мұнда  
сұраныс  қисығы  ұсыныс  қисығына   қарама – қайшы  болады. 
Нәтижесінде, сұраныстың   ұлғаю  нәтижесінде   тепе – теңдік  
бағасы  жоғарылайды, ал   сұраныстың  төмендеуі   тепе – теңдік  
бағасының  төмендеуіне  әкеледі.  

Мұндай  қорытынды  еркін  бәсекеге  тән  болады,  ол  нақты  
жағдайда жиі болмайды. Еркін бәсекелестіктің негізгі ішкі  
белгілері келесілер: тауарлардың ұсыныс бағасы сұраныс  
бағасына  тең; бірақ  олар  едәуір  еркін  және   белгілі  бір  
қозғалыста болады; үздіксіз сауданы қамтамасыз ететін  тауарлар  
қорларының, қуаттардың  болуы; өндірушілер нарығына еркін   
кіруі  және  шығуы:  

Нақты  өмірде  біз  монополиялық   бәсекемен  жұмыс  
атқарамыз. Мұнда кәсіпорындар өздерінің тауарларына   
монополиялық  баға   белгілейді. 

Монополия   дегеніміз – ұсынысты  бақылау, ал  таза  
бәсекеде   бақылау  болмайды.  

Монополист    максимум  пайда  табатын   монопольды  баға  
белгілейді, онда сұраныс  пен  ұсыныс  теңдігі  болмайды.  

Монополия өнім өндірушіге  шекті  табыс  пен   шекті  
шығын  тепе – теңдігі  жағдайында   максималды  пайданы  
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қамтамасыз  етеді. Осы  жағдайда  мононполист   шекті  шығыннан  
баға  деңгейін  жоғары  ұстайды. 

 
ЕСЕП ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 

 
Өнім бірлігінің немесе жұмыстың жеке келісімді бағасы 

келесі формуламен анықталады: 
                                        НТС СЖ /=                                             (4.1)               
                           немесе  уакСН НТС *=                                        (4.2) 
мұнда, Тс- орындалатын жұмыс разрядына сәйкес сағаттық    

тарифтік қойылым, тг/с; 
               Н-    өнімді өндірудің сағаттық нормасы; 
               Нуақ- өнім өндірудің уақыт нормасы, с. 

Жанама келісімді баға келесі формуламен есептеледі: 
                               )*/(.. КНТС РКСК =                                       (4.3) 
мұнда, ТС.К.- жанама келісімді жүйе бойынша төленетін қызмет     

көрсетуші жұмысшылардың тарифтік сағаттық 
қойылым. 

             НР – бір жұмысшының өнім бірлігіндегі өндіруінің  
сағаттық нормасы. 

             К – жұмысшы қызмет көрсететін объектілер, қызмет 
көрсету норасы. 

Жанама- кесімді жүйедегі жалпы еңбекақы көлемі келесі 
формуламен анықталады: 
                                            ВРВЖ НФТЕА **=                       (4.4)   
                           немесе     ІIЖ ПРЕА *=                                 (4.5) 
мұнда, ТВ- жанама келісімді еңбекақыға өткен қосымша 

жұмысшылардың сағаттық тарифтік қойылымы. 
              ФР-жұмысшының нақты атқарған адам-сағат саны. 
              НВ- жұмысшының барлық объектілер бойынша норманы 

орындаудың орташа артық пайызы. 
              РІ- і-объектісі өндіретін өнім бірлігінің жанама келісімді 

бағасы. 
              ПІ- і- кезеңіндегі объектінің өндірген нақты өнім саны. 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Өнім бағасы: оның мазмұны, негізгі құрамалары және 
қызметтері. 
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2. Бағаның түрлері, құрамы мен құрылымы. 
3. Бағаны бекіту тәсілдері. 
4. Бағаны мемлекеттік реттеу: мазмұны, тәсілдері, әдістері. 
5. Әртүрлі нарықтағы бағаны қалыптастыру ерекшелігі. 
6. Бағаны қалыптастырудағы құқықтары мен міндеттері. 
7. Бағаны қалыптастыру заңдылығын бұзған үшін жауапкершілік. 
Өндіріс шығындары. 
8. Өндіріс шығындары. 
9. Кәсіпорын пайдасы. 
10. Тұрмыстық ұйымдардың шығындары. 
11. Тұрмыстық ұйымдастырудың пайдасы.  
12. Саудалық ұйымдардың шығындары. 
13. Қосымша құн салығы. 
14. Арнайы салықтар. 
15. Акциздер. 
16. Кедендік салымдар. 
17. Бағаның қызметтері: өлшемдік, әлеуметтік, бөлгіштік және 
қайта бөлгіштік, тепе-теңдік, ынталандырушы, жоспарлы –есепті, 
баланстық, есептік, сыртқы экономикалық. 
18. Өнім бағасының қалыптасуына әсер ететін факторлар. 
19. Өндіріс және өнімді өткізу шығындарының деңгейі. 
20. Пайдаланатын ресурстардың сиректігі. 
21. Сатудан кейінгі қызмет көрсетудің құны. 
22. Бәсекелестіктің болуы және нарықтық конъюктура. 
23. Бағаны реттеуге қатысу деңгейі:тіркелегн, реттеуші, келісімді, 
еркін. 
24. Айналымға қызмет көрсетуге байланысты: кәсіпорындағы 
жіберу бағасы, көтерме баға, бөлшек баға. 
25. Өнімнің экономикалық ерекшелігі мен оның айналу 
сипаттамасына байланысты: көтерме баға, сатып алу бағасы, 
құрылыс өніміне баға, бөлшек баға, қызметтерге белгіленген 
тарифтер. 
26. Қызмет атқару мерзіміне байланысты: тұрақты, ағымдық, 
салыстырмалы. 
27. Кәсіпорындағы ішкі өндірістік жоспарлау мен есепте 
қолданылатын: жоспарлы –есепті, есепті, өндірушілердің бағасы, 
тұтынушылық, ағымдық, салыстырмалы. 
28. Бағаны бекіту тәсілдері. 
29. Бәсекеге бейімделген бағаны қалыптастыру. 
30. Регрессиялық үлгі. 
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31. Индексті тәсіл. 
32. Жеңілдіктердің негізгі түрлері. 
33. Маусымдық баға. 
34. Бонустық баға. 
35. Дилерлік баға. 
 
5.     МАРКЕТИНГ 
5.1  МАРКЕТИНГ ТҮСІНІГІ, МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТТЕРІ 
 

Маркетинг -  бұл тауарлар мен қызметтердің өндірушілерден    
тұтынушыларға өткізілуіне  бағытталған   қызмет. 

Маркетинг кәсіпкердің  өндірісі   мен өткізуде   тұтынушыға    
қажетті  тауарларды  ыңғайлы  орында және уақытында  барлық     
қызметпен   қамту. 

Маркетинг  келесілерді  енгізеді: 
- мақсатты   нарықты   және   олардың   мүмкіндіктерін   анықтау; 
- тауарлар   мен   қызметтерді   дайындау; 
- жарнама және  тауарлармен  қызметтерді  нарықта жылжыту; 
- мақсатты  нарықта   тауарларды   өткізу; 
- сатудан   кейінгі   қызмет    көрсетулер. 

Маркетингтік    қызмет – маркетингтің  төрт   маңызды  
бөлшектерімен   байланысты: 
- өнім; 
- баға; 
- өткізуді   ынталандыру;   
- өткізу. 

Олардың нақты мақсаты нарықты қанағаттандыру    
мақсатында  бірігуі   кешенді    маркетинг    немесе   «маркетинг   
микс» деп   аталады. 

Тұрақты   тапсырыс   берушілерді   анықтау. 
Ең   бірінші  және  маңыздысы  - мақсатты   нарықты  дұрыс   

анықтау  керек. Мақсатты  нарық  - бұл   тауарлар  мен   қызметтер    
бағытталған   нақты   тұрақты   тапсырыс  берушілер   тобы. 

Бірақ   тапсырыс   беруші  -   сатып   алушы  емес, ол  
тауарды  ( қызметті)  сатып  алатын   адам   ретінде   болады. 
Тапсырыс  беруші    туралы   көзқарас  нақты   болған  кезде    
табысқа   қол   жеткізу     мүмкіндігі    болады.  Олар  көп   
жағдайда  бизнеске     жақсы араласып   кетеді.  Бүгін  олар   
қанағаттанғанмен,  ертең   басқа   жағдайды   талап   етеді. 
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1 сурет. Маркетингтік қызметтің бағыттары 

 
        Тапсырыс берушілер нарығын талдау қиын емес. Барлық   
тұтынушыларды топтарға бөліп, содан соң әр топқа тән 
ерекшеліктерін    анықтау    керек. Мақсаты -бірдей қажеттіліктегі    
тапсырыс    берушілерді    анықтау   және     оларды 
қанағаттандыру  тәсілін   қолдану. Бұл    тәсіл    негізгі   
тұтынушылар  тобын  анықтауға   мүмкіндік    береді. 

  
Кесте 1 - Бәсекелестікпен  күрес жолдары 
 
Бәсекелестік   күресті   

жеңуге мүмкіншіліктер 
Тәжірибеде іске                                                                           

асыру 
Тұтынушылармен    
тікелей     байланыс 

Тұтынушылармен апта                                                                               
сайын     кездесу 

Тұтынушыларға   тікелей    
көңіл бөлу 

Тұтынушыларға жылдам қызмет  
көрсету  үшін жұмысшылардың   
болуы 

Жоғары   сапалы  қызмет   
көрсету 

Тауарларды    жеткізу   
 

Өндірістерге    жедел    
икемдену 

Құрамы әр аптада  және   екі   
аптада бір   рет    жаңарту 

Жоғары   сапаны  
өзгертпеу 

Тұтынушыларға   тауарды жеткізер 
алдында сапасын   тексеру                                                                            

Нақты  нарықта жаңа  
енгізулерге икемделуі 

Бәсекелестерден  бұрын жаңа  
тауарларды   жасау 

Ыңғайлы  орналастыру Жаңа  ауданға жақын орналастыру 
 
Тұтынушыны    анықтау,  қызығушылығын    білу,  керегін   

беру  -  осы  табысқа   жетудің   дұрыс  жолы!  
       Бәсекелестер. Басты      мәселе  -  бәсекелестерді   анықтау   
ғана   емес,  оларды   тиянақты    зерттеу. 

  Бәсекелестер    туралы    келесі    ақпараттар   болуы   керек: 
- едәуір   қуатты  бәсекелестер;  

Маркетингтік 
қызметті 

қанағатандыруға 
бағыттау 

Тұрақты    
тұтынушыларды 

анықтау 

Олардың 
қажеттілігін 

анықтау 
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- олардың   бизнестерінің дамуының алғы шарттары;  
- сіздің  бизнесіңізді  бәсекелестер  бизнесімен  салыстырмалы 
талдау;  
- сіздің бизнесіңіздің  бәсекелестер бизнесінен  басымдылығы;  
- сіздің алдыңыздағы бәсекелестердің артықшылығы; 
- сіздің бизнесіңіздің  бәсекеге қабілеттілігі.  

    Кәсіпкерлер    бәсекелестік    күресті    едәуір    төмен   
баға қою арқылы жеңуге тырысады. Бизнестің көзқарасы   
бойынша  - ол  қауіпті,  өйткені   бағаны   ылғида    төмендету   
мүмкін  емес, ал кейбір  жағдайда  төмендетілген бағаны    
жоғарлату    мүмкіндігі   болмайды. 

 
5.2    МАРКЕТИНГТІК      СТРАТЕГИЯ  
 

Маркетингтік     стратегия  -   табысты   бизнеспен    пайда   
табудың  қайнар  көзі. Кәсіпкерлер   тұтынушылардың   мақсатты   
тобын     анықтағаннан  кейін  маркетингтік стратегияның  негізі     
маркетингтік   қаржының  кешенін  дайындауға  (өнім +  баға +  
өнім өткізуді ынталандыру құралы+ өткізу көздері)    бағытталады.   

Кешенді  маркетингтің қай ауданына  көңіл   бөлу  керек?    
Ол     кәсіпорынның     түріне,   сонымен     бірге    оның   нарықта    
болу   мерзіміне       байланысты.   
 
              
 
  
 
 
 
  
          
2 сурет. Кешенді      маркетинг 
 
5.3     МАРКЕТИНГТІК    АҚПАРАТТЫ      ЖИНАУ,   ӨҢДЕУ      

ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ. 
 

Мақсатты бағытталған маркетинг қызметінің маңызды 
элементі болып    маркетингтік ақпарат табылады. Ол ең алдымен 
маркетингтік зерттеу     жүргізу,   тұтынушылардың іс-әрекеттерін 
және болашақтағы бағытын      анықтау    үшін    қажет. 

өнім 

өткізу баға қажеттіліктер 
 

өткізуді ынталандыру 
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Маркетингтік зерттеудің ең маңызды кезеңі мақсатты 
анықтау, ол  келесідей сұрақтарға жауап беру қажет: «Ақпарат   
қалай   қолданады?», «Ол  не үшін   арналған?», «Зерттеу     қандай    
нәтижеге    қол   жеткізеді?». 

Маркетингтік    зерттеу    жұмыстары    мәселені     
анықтаудан    бастап,  оның    нәтижесін   талдаумен      аяқтаумен      
байланысты      барлық    кезеңді     қамтиды.  Маркетингтік    орта     
туралы    ақпараттар     екі    негізгі     топтарға    бөлінеді:  
- алғашқы    ақпараттар    көздері -  бұл  өнімді   тұрақты    және    
нақты    тұтынушылар, делдалдар, мамандалған  - эксперттер.  
Алғашқы     ақпаратты   алуда    ақпараттарды     нақты   жүргізу    
немесе    белгілі    мезеттер     бойынша   анықтайды (сауалнама, 
бақылау, ауызша сұрау, кабинеттік   зерттеулер).  
- екінші   ретті  ақпарат   - бұл     арнайы    басылымдар   мен   
құжаттар,  арнайы   көздер (статистикалық    жинақтар,   
телерадиоақпарат,   бәсекелестердің    жылдық    есеп  беруі  және   
т.с.с.).  
         Орта  және   шағын   кәсіпорындар   үшін     маркетингтік    
зерттеулерді    арнайы    мекемелердің    жүргізуі   қымбатқа    түсуі     
мүмкін,   дегенмен   оның    артықшылығыда    бар.  Зерттеу    
нәтижесінде     едәуір    көп   ақпараттар    алынады.  Келесідей     
тәсілдерін    қолдануға   болады:  
-  Сауалнама  кем   дегенде   екі     бөлімнен    тұрады: тақырып    
бойынша    сұрақтар   бөлімі    және    тұлғаның      жекелеу    
бөлімі. Бұл   бөлімдегі   сұрақтардың    бір   ізділігі      келесідей     
принципке    сәйкестеледі:  
- кең   көлемді    сұрақтардан  шамалыға   өту;  
- тақырыптар    бойынша  топтау   принципі.  
       Сұрау алушылар   туралы    бөлімдегі    ақпараттар   нарық   
құраушылары     бойынша    жауаптарды    талдауға    қажет. 
Алынған    жауаптар    жынысы, жасы,  тұрмыстық   жағдайы    
туралы  топтауға    мүмкіндік  береді.  Айта   кететін  жағдай,  
респонденттер    бөлімдегі    сұрақтарға    жауап    беруге     
қиналатындықтан,  оларды    соңына    қою   керек.Сұрау  соңында     
респонденттен    сұралған   тақырыптар   бойынша   ауызша    
көзқарасын   анықтау    және   ризалығын    білдіру   керек.  
- Сұрау. Аталған  тәсіл   белгілі  бір   объектіге    субъективті    
көзқарас,  мәселе   анықтауға   мүмкіндік   береді. Мұндай    тәсіл  
респондент   жалғыз   немесе   қажетті    болғанда   қолданылады. 
Сұраудың    ғылыми   түрін   қолдану   зерттеу   агенттіктерінің    
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арнайы    жүргізуімен    болады. Шағын  бизнесте   ауызша   
сұрауды    жүргізуге  болады. Оны  сатушы   жұмыс  кезінде   
анықтай  алады. Сатып  алушы   дүкен   сөресіндегі   тауарларға  
«едәуір    қызығушылығы    қандай?», «қайдай тауарға көңіл 
аудармады?»  деген    сауалдар   болады.   

Осыдан  кейін   «сатып  алушы  сол  тауарға   қайта   
оралды ма?»  деген  сұрақтар   реті  болады.  Жиналған    
ақпараттардың    растығын   әртүрлі   тәсілдерме    анықтауға  
болады. Ақпаратты   жинағаннан   кейін    зерттеу    нәтижесіне   
талдау   жүргізу   қажет.  

Нәтижесінде    тұтынушылардың   көзқарасын,  мінезін, 
нем  құрайлығын   анықтайды.  Мақсатты  топты   анықтап, алдағы  
уақыттағы    жұмыстарды    аталған  бағытпен   жүргізу  қажет.  

 
 5.4  ТҰТЫНУШЫНЫ  ТАҢДАУ : МАҚСАТТЫ    НАРЫҚТЫ   

ТАҢДАУ 
 
    Маркетингтік    зерттеудің   басты     мақсаттарының   бірі - 
мақсатты   нарықты  анықтау. Бизнестің  табысты  болуы  мақсатты   
клиенттерді     дұрыс   анықтаумен   байланысты   болады.  Оған   
көмектесетін    маркетингтік     зерттеулер  нәтижесінде    
анықталған    клиенттердің   ұстанымы  болады.  
     Нарықты   маркетингтік    зерттеуде     екі  тәсіл  бар :  
 жалпы  маркетинг  
 нарықты   сегменттеу .  

Жалпы маркетинг – барлық сатып алушыларға бір өнімді 
жаппай өндірудегі маркетингтік қызмет түрі. 

Бірақ, нарықта тұтынушылардың барлығына бірдей қажетті 
бір типтес тауарды (қызмет) өндіру және сатып алу өте қиын. 

Тұтыну нарығының сегменттеуде төрт негізгі талаптары бар: 
1. Географиялық. Тұтыну нарығын географиялық сипаты 
бойынша бөлу дегеніміз тұтынушының тұрғылықты жері арқылы 
орналастыру. Әрине, қалалық және ауылдық тұрғындардың едәуір 
айырмашылығы болады. 
2. Демографиялық. Ол тұтынушының портретін сипаттайды. 
Нарық келесідей факторлар бойынша бөлінеді: жынысы, жасы, 
тұрмыстық жағдайы, табыс деңгейі. 
3. Өмір сүру деңгейі. Нарық тұтынушылардың қызметі, 
қызығушылығы және өмірге көзқарасы бойынша анықталады, ол 
келесідей сұрақтарға жауап беруі қажет: 
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 тұтынушылар немен айналысады? 
 олардың қызығушылығы? 
 олар қоршаған орта туралы не ойлайды? 
Нарықты осылай жіктеу алғашқы екі тәсілмен салыстырғанда 
едәуір қиын болады. Дегенмен де мұндай ақпараттың көмегі өте 
зор. 
 мінездің ерекшелігі.  
Нарық сатып алушымен сатушылардың арасындағы мінезге 
байланысты жіктеледі. Оны анықтау үшін келесі сұрақтарға жауап 
беруі қажет: 
 тұтынышылар неге тауарды сатып алады? 
 тауардан тұтынушылар қандай пайда көреді? 
 олар тауарды қаншалықты толық пайдаланады? 
Өнім: тұтынушыларға не ұсыну керек. 

Жалпылама өнім – тұтынушылар мақсатқа жету үшін сатып 
алуды жүргізеді. Тұтынушыларға кез келген өнім емес, өздерінің 
мәселесін шеше білетін өнім болу керек. 

Нақты өнім – бұл жалпылама өнім және қоршаған орта. 
Ондай артықшылық болып дизайн, түсі, өнім сапасы, безендіру 
табылады. 
Кеңейтілген өнім- бұл жалпылама, нақты өнімдер және қосымша 
жеңілдіктер жиынтығы, яғни жеткізу, сатудан кейінгі қызмет 
көрсету, сапа кепілдігі.  

Тауар маркасы- бір фирма өндіретін немесе қызмет 
көрсетуде қолданылатын белгісі. Ол құқықтық қатынаста 
қорғалады. 
Баға: қалай дұрыс бағаны белгілеу керек. 

Тауар бағасы негізгі қызметтерді атқарады: 
- нарықта өндіру және тауарды жылжытудағы шығындарды 
ақшалай түрде сипаттайды 
- сатудың пайдалылығын анықтайды. 

Бағаға әсер ететін факторлар. 
Бағаны дұрыс белгілеу үшін оған әсер ететін факторларды 

қарастыру керек. Оларға жататындар: 
- шығындар; 
- бәсеке; 
- тауар немесе қызмет түрі; 
- беделі, атағы; 
- сұраныс пен ұсыныс; 
- сыртқы ортаның факторлары. 
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Шығындар. Егер шығындар ұлғайса, онда келесілерді 
қолдану керек: 
- барлық жоспарланбаған шығындарды тұтынушыларға жүктеу, 
бағаны өсіру 
- өзіңіздің пайдаңызды азайтып, шығындардың бір бөлігін 
тұтынушыға, келесі бір бөлігін өзіңізге жүктеу. 
- тауарды өндіруді тоқтату. 

Бәсеке. Мысалы, нарықта бәсекелестеріңіз сіздің әрекетіңізге 
жауап ретінде бағаны төмендетіп немесе жаңа өнім шығаруы 
мүмкін. Жауап ретінде сіз бағаны теңестіресіз немесе 
ассортиментке өзгеріс енгізесіз. Бірақ әрбір істе анық, дәл 
нәтижесін анықтау керек. 

Өнім (қызмет) түрі. Мысалы, егер тұрмыстық техниканың 
бағасы өссе, онда ол өнім өткізу көлеміне әсер етеді. Егер баға 
төмендесе, онда өткізу көлемі өседі. Бірақ, егер нанның бағасы 
өссе немесе төмендесе, оның сату көлемінің өсуі және төмендеуі 
болуы белгісіз. 

Бедел. Егер беделі көп шығынды талап етпейтін фирма болса, 
онда бағасы төмен және көп тұтынушылар ортасында болады. Егер 
сапасы жоғары беделді фирма болса, онда оның бағасы жоғары 
және қызмет көрсетуі өте жақсы болу керек. Ол фирма беделді 
ортада орналасады. 

Сұраныс пен ұсыныс. Ұсыныс- белгілі бір уақытта және бағада 
тұтынушыларға ұсынылатын тауарлар немесе қызметтер 
ассортименті. 

Сұраныс – тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін 
белгілі бір уақытта және бағада тұтынушыларға ұсынылатын 
тауарлар немесе қызметтер ассортименті. 

Сыртқы орта факторлары- фирманың бағасына әсер ететін, 
бірақ оның бақылауында болмайтын фактор. Ондай факторларға 
келесілер жатады: заңдылықтар, салық қойылымдары, айырбас 
бағамы, бәсекелестердің баға саясатының өзгеруі. 

Бағаның бастапқы деңгейін анықтау. Бағаның бастапқы 
деңгейін баға белгілеудегі үш стратегияның біреуін анықтау 
арқылы белгілейді:  
- шығындарға негізделген баға белгілеу; 
- сұранысқа негізделген белгілеу; 
- бәсекеге  негізделген баға белгілеу. 
Өткізу: тұтынушыға өнімді қалай жеткізу керек 
Өнімді өткізу қызметі келесілерді енгізеді: 
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- тұтынушылар сатып алатын өнімнің оңтайлы орналасуы мен 
сататын кәсіпорынның санын анықтау; 
- тауарлардың үздіксіз жеткізілуін ұйымдастыру. Өткізу - өнімді 
өндірушіден тұтынушыға дейін жеткізуді ұйымдастыру жүйесінің 
қызметі. 

Бұл жүйенің негізін өткізу арналары құрайды.  
Делдалдар  - тауар өндірушіден тұтынушыға дейін тауарлар 

мен қызметтерді жүргізуге көмектесетін заңды және жеке 
тұлғалар.  
Делдалдардың   үш  тобын  бөлуге  болады :  
- сауда  өкілдері  
- көтерме  сатушылар  
- бөлшек  сатушылар.  

Көтерме  және бөлшек сатушыларын алып сатушылар деп 
атайды. Тікелей өткізу каналы - өндірушіден сатып алушыға 
тікелей делдардардың көмегінсіз жеткізу. 

Жанама арналар – бір немесе бірнеше делдар арқылы 
тауарды өндірушіден сатып алушыға дейін жеткізу. 

Өнім өткізуде бірнеше факторларды ескеру керек: 
-    тұтынушылардың ерекшелігі; 
- тауардың ерекшелігі; 
- өндірушілердің ерекшелігі; 
- бәсекелестердің ерекшелігі; 
- қоршаған орта факторлары. 
Тауардың ерекшелігі. Кейбір тауарларды  өткізуде едәуір қысқа 
каналдар қажет. Оған жататындар:  
- қымбат тауарлар; 
- үлкен тауарлар; 
- сақталу мерзімі қысқа тауарлар; 
- арнайы қызмет көрсетуді қажет ететін тауарлар. 

Өткізу арналарының ұзындығы кәсіпорынның ішкі 
ресурстарына байланысты болады (капитал, маманданған  
сатушылар, кәсіпорынды жоғары деңгейде басқару). 

Тауарды жылжыту: нарықта қалай өзін көрсету керек. 
Тауарды жылжытудың негізгі тәсілдері келесідей: 
     -    жарнамалау; 

- өнімді жеткізуді ынталандыру; 
- жеке сатулар. 



 - 42 - 

Көптеген кәсіпкерлер өздерінің тауарларын жарнамаламайды, 
өйткені қымбат болады деп есептейді. Шығындар көп болғанымен, 
оны кәсіпорынның ұзақ мерзімді салымы ретінде қарастыру керек. 

Жарнамалауда тауарды немесе кәсіпорынды қолдануға 
болады. Кәсіпорын жарнамасының мәселесі – тұтынушылар 
алдында кәсіпорынды оң көзбен сипаттау.  
Өткізуді ынталандыру түрлері: 
- үлгілерді пайдалануға ұсыну; 
- сыйлықтар; 
- бағаға жеңілдіктер; 
- саудалық жеңілдіктер; 
- купондар; 
- арнайы шаралар бойынша демеушіліктер; 
- ойындар мен байқаулар. 
Сату процесіне келесілер енгізіледі: 
- тұрақты тұтынушыларды анықтау; 
- тауарды ұсыну; 
- сатуды аяқтау; 
- сатудан кейінгі шаралар. 
Маркетинг жоспары: маркетинг қызметіндегі барлық 
элементтерді қалай біріктіру керек. 
 Маркетинг жоспары: 
     -    кәсіпорынның барлық қызметкерлерін реттеу; 

- кәсіпорынның қызметін, бағытын анықтау; 
- кәсіпорын қызметінің бірізділігін көрсету; 
- кәсіпорын қызметінің мақсатын белгілеу. 

Маркетинг жоспарын құрайтындар: 
- аннотация; 
- нарықтағы жағдайды талдау; 
- нарықтағы кәсіпорын жағдайын талдау; 
- мақсаттары; 
- маркетинг стратегиясы; 
-  жұмыс бағдарламасы; 
- жоспарланатын бюджет, пайда және шығын; 
- өнімді өткізуді бақалау. 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. “Маркетинг философиясы”:  тұтынушыға, тауарсыз бәсекеге 

қабілеттілігіне, кәсіпорындағы ресурстармен қамтамасыз 
етілуіне бағыттау. 
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2. Кәсіпорынның өзін-өзі өтеуі және өзін-өзі қаржыландыруы. 
3. Тауарлы ұсыныстардың факторлары: тауарлардың 

сипаттамасы, бағы, өндірушінің беделі, орауы, тауарлы 
маркасы, дүкеннің даңқы, қызмет көрсету деңгейі, 
танымдылығы, жарнама, сатып алушының тәжірибесі, кепілдік 
міндеттемелер. 

4. Баға стратегиясы: жоғары баға, төмен баға, 
дифференцияланған баға, жеңілдік бағалары, икемді баға, 
тұрақты, стандартты, өзгермейтін баға, дөңгелектенбеген баға, 
жаппай сатып алу бағасы. 

5. Бағаның түрлері: келісімдер мен келісім-шарттар бағасы, 
биржалық баға, аукциондар мен сатылымдар бағасы, 
анықтамалық баға, ірі кәсіпорындардың ұсыныстарының 
бағасы. 

6. Бағалар: келісімді, сатылымдық, жылжымалы, экспертті. 
7. Бағаны қалыптастыру тәсілдері: орташа шығындар қосылған 

кәсіпкерлік пайда, шығынсыздық және мақсатты пайдамен 
қамтамасыз етілуі, шығарылатын тауардың артықшылығы, 
тауардың танымдылығы. 

8. Жеңілдіктер түрі: бонустық, дамыған, экспертті, жабық құпия. 
9. Тауардың өмірлік циклының кезеңдері: енгізу, өсу, 

тұрақтылық, құлдырау. 
10. Тауардың өмірлік циклының ұзақтығының қысқартуының 

қарқыны. 
11. Тауарды өндірушіден тұтынушыға жылжыту тәсілілдері: 

жылжыту стратегиясы, сатып алушыларды тарту стратегиясы. 
12. Тауарлар мен қызметтерді тұтынушыға дейін жеткізу жүйесі: 

брокерлер, өндірушілердің өкілдері, көтерме және бөлшек 
сатушылары. 

13. Тауарды орналастыру органдарының саны: бір, көп, аралас. 
Тауарды орналастыру органдарының артықшылығы мен 
кемшіліктері. 

14. Бөлу жүйесінің “ұзындық” орындарының нұсқалары: 
нормативті, байланыс, тәуелсіз. 

15. Өнімді өткізуді ынталандыру: еңбекақы, сыйақы, купондық 
жүйе, жеңілдіктер. 

16. Ақпараттық инфрақұрылымның мазмұны мен сапасы: 
толықтығы, уақыттылығы, нарықтар бойынша сенімділік, 
сұраныстың, ұсыныс және баға, тұтынушылардың өніміне 
талаптар, бәсекелестер мен кәсіпкерлердің қарқыны. 
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17. Ақпараттық инфрақұрылымның техникамен қамтамасыз 
етілуі: жинақтау, өңдеу, сақтау, бағдарлама, банк 
мәліметтерінің басқа кәсіпорындармен байланысы. 

18. Тауар тұрағы ақпарат: сипаттамасы, пайдалылығы, нәтижесі. 
 
6.    БӘСЕКЕНІҢ    БЕС   КҮШІНІҢ   ҮЛГІСІ 
6.1  БӘСЕКЕЛЕСТІК   ТҮСІНІГІ,   ТҮРЛЕРІ,САЯСАТЫ  
      

«Бәсекелестік»   түсінігін экономистер әртүрлі түсіндіреді.   
А.Смит бәсекені мінез – құлық категориясы ретінде 

қарастырады, онда   жеке сатушылар мен сатып алушылар сату 
және сатып алу бойынша   бәсекелеске    түседі.  Ф. Найт   бәсекені  
көптеген    әртүрлі  тәуелсіз    экономикалық  субъектілер   
арасындағы жағдай түрінде болады.    

И.Шумпетер  бәсекелестікті   жаңа  тауарды, технологияны, 
тұтынуды  қамтамасыз    етудегі   жаңа    көздерді,  мекеменің    
жаңа   түрін    ескімен   салыстыру   ретінде   қарастырады. 
       Бәсекелестік  бір  мезгілде өндірістегі шығындар құнын және 
тауарлар   мен    қызметтер сапасын арттырады, ал екінші   
жағынан  кәсіпорынның  пайдасын азайтып, тіптен  кәсіпорынның 
өмір қауіпсіздігі мәселесін  туындатады. 
      Таза бәсекелестікте көптеген сатып алушылар мен сатушылар 
сыртқы   өнімді   сату- сатып  алумен  айналысады. Мұндай   
нарықта   өнімдердің   дифференциациясы  болмайды   және    олар   
жеке   нарықтық   баға   белгілей    алмайды (мысалы, қаржы  
нарығы,  ауыл  шаруашылық  өнімінің  нарығы ). 
      Жетілген бәсекелестік екі қосымша сипаттамасы бар таза 
бәсекелестік    ретінде    анықталады.  Бірінші қосымша нарық 
ішінде ресурстардың   едәуір икемділігі    және   осы   нарыққа   
кіру  және  шығуда   кедергілер    болмайды.  Екінші   қосымша, 
сатушылар  мен   сатып   алушылар  нарық  туралы ақпараты  болу  
керек, яғни  барлық  ақпараттар бірыңғай, толық көлемде болады 
(мысалы,  құнды   қағаздар  нарығы ). 
       Бәсекелестік   жүйесі   тиімді   болу   үшін  ол  еркін  және  
ашық, ал оның   мүшелері -  салыстырмалы болу керек. Сонымен 
бірге ұтылғандар  ұтқандардан басым болса, бәсекелестік  жағдай 
түсінігін   тудырады. Бұл жағдайда тиімді бәсекелестікке кедергі 
келтіретін    нәтиже ретінде   монополия табылады. 
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6.2.    БӘСЕКЕ ЖӘНЕ НАРЫҚТЫҚ ҚҰРЫЛЫМ. 
 

М.Е. Портер   бәсекелестік  жағдайын бес  бәсекелестік   
күшпен   сипаттайды: 
       1. Бір   саладағы  сатушылар арасындағы бәсеке; 
       2. Баға    көзқарасы   бойынша    тауарды   алмастыратын   және   
бәсекеге қабілетті басқа салалардағы  тауар өндіретін 
кәсіпорындар   бәсекесі; 
       3. Жаңа   бәсекелестердің  саласына  кіру қауіпті; 
       4. Жеткізушілердің экономикалық мүмкіндіктері мен саудалық   
қабілеттері; 
      5. Сатып   алушылардың    экономикалық     мүмкіндіктері  мен  
саудалық    қабілеттері. 
      І.  Кәсіпорынның өзара бәсекелестік сипатттамаларын келесі   
түрде   көрсетуге  болады: 
  - кәсіпорындар   едәуір   тиімді   нарықтағы орынға күреседі.  
Олар  өздерінің   стратегияларын   бір-бірінен   артық   болу  және   
көп   пайда  алу үшін құрайды және тұрақты  қайта қарастырып 
отырады; 
- бәсекелестік  стратегиясы, онда  кәсіпорындардың стратегиялары   
әртүрлі    тәсілдермен  жүзеге    асырылады; 
- кәсіпорынаралық бәсекелестік, мұнда біреулер табысқа жетсе,    
кейбіреулері    жеңіліске    ұшырайды. 
- бәсекелес кәсіпорындар сұраныс пен ұсыныстың жаңа жағдайын     
құрайды.  Бірақ   олар    нарықтық    жағдайды    бақылай    отырып,    
нақты    нарықтық    жағдайға   бағынышты    болуы    мүмкін. 
       ІІ. Көптеген жағдайда бір   саладағы   кәсіпорындар арасында 
тауарларын    алмастыруға байланысты өзара бәсекелестік     күрес  
туындатады. Мұнда сатушылар келесі себептермен  кездеседі: 
-  алмастырушы тауарлардың бағасы   мен    қол   жеткізуі    
өндірушілер   үшін   баға    белгілеуге кедергі туындатады. 
- тауардың бағасы алмастырушы   тауардың   бағасына    икемді    
болғанда   бәсекелестік тәуелділік  жоғары   болады. 
- алмастырушы    тауардың   сапасы    жоғары және құны төмен   
болғанда    негізгі  тауардың     бәсекелестігі    артады. 
     ІІІ. Нарыққа жаңа бәсекелестердің енуі едәуір қиындықтар 
туғызады және олар екі факторға байланысты болады: нарыққа 
кіру кедергілері мен салаға қайта енушілерге деген 
кәсіпорындардың  көзқарасы. 
         Нарыққа   енуге   байланысты   бірнеше   негізгі   көздер   бар: 
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  1.Көлемнен   үнемдеу; 
  2. Өнімнің өмірлік циклінің тиімділігі; 
  3. Тұтынушылардың таңдауы және сенімділігі; 
  4. Қажетті   капитал. Нарыққа   енуде   инвестиция   көлемі   көп    
болғанда,  оған ену мүмкіндігі азаяды; 
     5. Кәсіпорынның    көлеміне   қарамастан    шығындар   
бойынша    қолайсыз   жағдай; 
     6.Тарату көздерінің болуы. Нақты    өндірушімен    көтерме   
және   бөлшек    сауда   сатушылары   тығыз    байланыста   болуы   
жаңа    кәсіпорындардың  қызметін  қиындатады. 
         ІҮ.  Жеткізушілер күшті   болады,  егер: 
-сатып  алудағы өндіріс шығындарының  маңыздылығы; 
-жеткізуші   кәсіпорындар үшін сатып алушылар   маңызды   
болмағанда; 
-басқа саладағы өндірушілермен жеткізушілер бәсекелес 
болмағанда. 
          Ү. Саладағы    бәсекелестікке   тұтынушылар   белгілі   бір   
ықпал жасайды. Тауар  өндірушілер келесі жағдайда ықпал   
жасайды: 
-  ірі   тұтынушы  кәсіпорындар көп   емес   және   өнімді   көп   
көлемде   сатып   алады; 
- ірі  тұтынушы  кәсіпорындар   саладағы   барлық    сатылымдарда   
едәуір    пайызын   иеленеді; 
-  нарықта   жеткізілетін    тауарлар    бірнеше    шағын   
сатушылардан   тұрады; 
-  сатып   алушы  кәсіпорын үшін  сатып   алынатын  тауар    
маңызды   емес. 
      Нарық жағдайын өзгерте алатын бірнеше күштер бар (М.Е. 
Портер): 
-  қызмет атқаратын кәсіпорындардың өндірістік   қуатын  
ұлғайтуда    инвестиция туралы шешім қабылдауда ұзақ мерзімді 
сұраныстың   жылдам   немесе жай өсуі маңызды фактор;. 
-  өнімді   пайдалану    сұраныс    және   тәсілдер көрсеткіштерінің  
өзгеруі. Өнімді   сатып    алушылардың     түрі   мен  
құрылымының  өзгеруі. 
- өнімді   жаңарту. Ол нарықты кеңейтеді, сұраныстың өсуін 
ынталандырады,  бәсекелес   сатушылардың   арасында  жүктелу 
ұлғаяды; 
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-  инновация.  Өндірістегі   жаңа   маңызды    технологиялық    
жаңалықтар    жекелеген  шығындарды,  өндіріс   көлемін   
өзгертеді,  тауардың    тиімді   өмір  сүру   ұзақтығын   ұлғайтады; 
-  маркетингтік     инновация; 
-  белгілі   кәсіпорындардың енуі   мен  шығуы; 
-  техникалық  және  технологиялық  жағдай; 
-  шығындар  мен   тиімділіктің   өзгеруі; 
-  кең   тұтынатын  тауарларға  сатып   алушылардың   көзқарасы; 
-  мемлекеттік   саясат пен  реттеудегі   өзгерістер; 
-  белгісіздікпен    тәуелсіздіктің    азаюы. 
 
6.3.  БӘСЕКЕЛЕСТІККЕ  ӘСЕР  ЕТЕТІН   ФАКТОРЛАР. 
 
1. Бәсекелес  кәсіпорындар  саны  өскен  жағдайда  және  олардың 
көлемі мен   мүмкіндіктері   бойынша   тең  болған   кезде   күрес   
күшейеді; 
2. Күрес бәсекелес кәсіпорындарды азайту кезінде едәуір күшейеді. 
Тіркелген    шығындар жоғары, ал шекті    шығын   төмен болғанда   
кәсіпорындар   толық    қуатпен   өнім    өндіруге  бағытталады. 
Бірақ, егер нарық   сұранысы  әлсіз, ал  кәсіпорынның   қуаты   
таусылған   кезде, олар құпия    бағаларға    тіреледі,  яғни   сату   
көлемін    арнайы   жеңілдіктер,  жол  берулер  арқылы    көбейтеді. 
Сонымен   қатар    тез  бұзылатын,  маусымдық,  бағалы    
тауарларда   осы  жолмен   жүреді. 
3. Күрес   әдетте   тауарға    деген   сұраныс   жай  өскенде    
күшейеді. 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
 

1. “Бәсекелестік” термині. 
2. Таза бәсекелестік. 
3. Жетілген бәсекелестік. 
4. Тиімді бәсекелестік. 
5. Бір саладағы сатушылар арасындағы бәсекелестердің күресі. 
6. Баға көзқарасы бойынша басқа саладағы алмастырушы және 

бәсекеге қабілетті тауар өндірушілердің бәсекелестігі.. 
7. Салаға жаңа бәсекелестердің ену қауіпі. 
8. Жеткізушілердің экономикалық мүмкіншіліктері және 

саудалық қабілеті. 
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9. Сатушылардың экономикалық мүмкіншіліктері және саудалық 
қабілеті. 

10.  Көлемі бойынша үнемдеу. 
11. Өнімнің өмірлік кезеңінің тиімділігі. 
12. Тұтынушылардың қалауы мен адалдығы. 
13. Қажет ететін капитал. 
14. Кәсіпорынның көлеміне тәуелсіз шығындар бойынша тиімсіз 

жағдай. 
15. Бөлу каналдарына ену мүмкіншілігі. 
16. Мемлекеттік өлшемдер және саясат. 
17. Бәсекелестік күрес күшіне әсер етеін факторлар. 

 
7.   КӘСІПОРЫННЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ СОҢҒЫ      

НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ  
7.1.  ЖАЛПЫ ТАБЫС ЖӘНЕ ПАЙДА.  
 

Өндіріс шығындарының деңгейі өндірістік қызмет нәтижесі 
ретінде көрінеді және ол өндірістік процестердің, өнім шығару 
технологиясының дамуына байланысты болады. Шаруашылық 
қызметтің қорытынды көрсеткіші пайда және табыс болып 
табылады.  
   Кәсіпорынның табысы өнімді өткізуден түскен пайда, негізгі 
қорлар және кәсіпорынның басқада мүлкін, сондай- ақ жүзеге 
асырылмаған операция табыстарынан қалыптасады. Тәжірибеде 
жиынтық (жалпы) табыс, өнімді өткізуден табыс (пайда), орташа 
табыс және шекті табыстар болып бөлінеді.  
    Жалпы табыс (пайда) орташа бағаның сатылған өнім санының 
көбейтіндісі ретінде анықталады:  

                                  ТR = p . q                                                     (7.1) 
мұнда,  ТR - өнімді өткізуден пайда, тг.  
              p – тауар бірлігінің бағасы, тг/ дана.  
              q – сатылған тауарлар саны, дана.  
   Жиынтық табыстың көлемі сатылатын баға (р) деңгейі мен 

сатылған тауарлар санына (q) байланысты болады. Сатылатын 
тауардың саны (сұраныс  көлемі) баға деңгейіне байланысты 
болады. Тәжірибеде бұл байланыс икемді, икемсіз және жеке 
болады. Мұнда икемділік коэффициенті бірінші жағдайда бірден 
үлкен, екіншісінде кіші, үшіншісінде бірге тең болады.  

     Икемді сұраныс (Ки > 1) кезінде жалпы табыс (q. р) бағаны 
төмендету кезінде өседі, ал икемсіздік (Ки < 1) жағдайында 
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төмендейді, себебі бағаны төмендетуден болған жоғалтулар 
сұраныс көлемінің өсуімен толықтырылмайды. Жеке икемділік  
кезінде жалпы табыс өзгермейді, себебі бағаның төмендеуі 
толығымен сұраныстың өсуімен толықтырылады.   

      Айта кететін жағдай, өнімді өткізуден  алынатын табыс (ТR = 
p.q) бағаны төмендету кезінде белгілі бір өнім өткізу көлеміне 
жоғарлайды (икемді сұраныс), бірақ шекті деңгейге  жеткеннен 
кейін төмендейді. Бағаның төмендеуіндегі бірінші кезеңінде жалпы 
пайданың өсуінің тиімділігі болады, бірақ шекті нүктеге жеткеннен 
кейін өнімді өткізуден түскен пайда жоғала бастайды. Баға 
саясатында мүмкін болатын табысты жоғалтып алмау үшін бұл 
жағдайды ескеру қажет.  

       Бағаның төмендеуі кезіндегі пайданың төмендеуінен орташа 
және шекті табыстың (пайданың) өзгеруі пайда болады.  

      Орташа табыс (АR  ) бір өнімді сатудан алынатын көлемді 
орташа қарастырылатын кезеңде қарастырады:  

                  
q

TRAR =                                                                   (7.2)               

                   ( )qP
q

PqAR ==                                                      (7.3) 

 мұнда, ТR- жиынтық табыс, тг.    
              q –сатылған тауарлар саны, дана (т).  

    Белгілі бір кезеңдегі орташа табыс сол кезеңдегі  тауар бірлігінің 
орташа бағасына тең болады.  
    Шекті табыс (МR ) жиынтық табыстың (ТR ) өнім бірлігіне 
тауардың өткізу көлемінің жоғарлауы ретінде анықталады:  

                         
( )

q
qTRMR =                                                         (7.4) 

    Ол тауарды өткізу көлемінің жоғарлауы немесе төмендеуінің 
тиімділігін көрсетеді, яғни сату көлемінің өзгеруі туралы шешім 
қабылдау нәтижесіндегі табыстарды өзгерту бағыты. Шекті 
табыс нарықтық экономикадағы негізгі түсініктердің бірі, себебі 
ол өнім бірлігіне өткізудің жоғарлауы немесе төмендеуін 
сипаттайды және нарықта кәсіпорынның бағытын анықтауға 
мүмкіндік береді.  
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7.2.  ПАЙДАНЫҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСУЫ.  
 

Пайда өнімді өткізу нәтижесінде қалыптасады. Оның көлемі 
өнімді өткізуден алынған пайда мен өндіру және  өткізуге кеткен 
шығындар айырмасы ретінде анықталады.Пайданың жалпы көлемі 
бір жағынан сату көлемімен баға деңгейіне,ал екінші жағынан 
өндіріс шығындарының деңгейінің қажетті шығындарға сәйкес 
келетіндігіне байланысты болады. 

Кәсіпорындағы пайда өнім өндіруге ғана емес, сондай- ақ 
оны көбейтетін немесе азайтатын қызметтің басқада түрлеріне 
байланысты болады.Сондықтан теория мен тәжірибеде «баланстық 
пайданы» бөліп көрсетеді. Ол өнімді өндіруден түскен пайдадан 
(жанама салықтарсыз өнімді өткізуден түскен пайда) өндіріс және 
өткізу шығындарын шегеру, оған жүзеге асырылмаған табыстарды 
(бағалы қағаздар,басқа кәсіпорындарға үлестік мүшеліктер, мүлікті 
жалға беру бойынша табыстар) қосу, жүзеге асырылмаған 
шығындарды шегеру арқылы анықталады.   

 Сонымен қатар, жалпы табысты анықтайды, ол баланстың 
пайдаға негізгі қорлар,материалды емес активтер мен басқада 
мүліктер бойынша операциялардың қаржылық нәтижелерін қосу 
немесе шегеруді сипаттайды. Пайдадан салық алынады.Сондықтан 
тәжірибеде салық алынатын пайданы бөліп көрсетеді.Ол резервтік 
қорларға, капиталды салымдарға аударымдарды алып тастағаннан 
кейінгі жалпы табысты сипаттайды.  

 Нәтижесінде кәсіпорында таза пайда қалады.Таза пайдадан 
кәсіпорын дивиденттер мен әртүрлі әлеуметтік салықтарды 
төлейді,қорларды қалыптастырады.Нәтижесінде пайдаланбаған 
пайда немесе ақшамен жабылмаған шығындар қалады.  

 Пайданы алудың екі негізгі көздері бар.  
 Біріншісі – белгілі бір тауар өндірудегі кәсіпорынның 

монопольды жағдайы. Бұл көздерді жоғары деңгейде ұстап тұру 
үшін ылғида өнімдерді жаңарту қажет. Мұнда қарама- қарсы күшті 
де ескеру қажет,атап айтқанда мемлекеттің антимонопольды 
саясаты және басқа кәсіпорындардың бәсекелестері.  

 Екінші-бағыты өндірістік және кәсіпкерлік қызметтермен 
байланысты болады. Оны пайдалану тиімділігі нарық 
конъюнктурасын білу және тұрақты өндірістің дамуын реттеуге 
байланысты болады.Бұл жағдайда пайданың көлемі келесілерге 
байланысты: біріншіден, өнім шығару бойынша өндірістік бағытты 
дұрыс таңдау; екіншіден, өзінің тауарларын сатуға бәсекеге 



 - 51 - 

қабілетті жағдай жасау; үшіншіден, өндіріс көлемі (сатылатын 
өнім көлемі көп болған кезде,пайда көлеміде көп болады); 
төртіншіден, өнім ассортименті мен өндіріс шығынын төмендету.   

 Бірақ, нарық жағдайында пайданы алуда тәуекелмен 
байланысты—кәсіпорын үшін салынған қаражатты толығымен 
немесе бөлшектеп жоғалту тәуекелділігі бар. Осыған байланысты 
теория мен тәжірибеде «кәсіпкерлік пайда» түсінігі қолданылады, 
ол банктегі салымдардың пайызынан көп болу керек. 
«Тәуекелділік» түсінігі шаруашылық, коммерциялық және 
қаржылық қызметтерге қатысты болады.   

 
7.3.    ПАЙДАНЫ ТАБУ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ.  

 
Кәсіпорын жақсы өндірістік жағдай мен жоғары сапалы өнім 

өндіруде қажетті пайданы тиімді ұйымдастырылмаған қызметке 
байланысты қол     жеткізбейді.Шындығында да, тұтыну, жоғары 
сапалы өткізу көздерін таба алмау пайданы табуға мүмкіндік 
болмайды. 

Қажетті пайданы алу үшін кәсіпорындағы қаржылық 
жұмысты ұйымдастыруда маңызды болады.Қаржы ағымының 
қозғалысының, дұрыс анықталуы, табыстар мен шығындардың 
баланстылығы, өндіріс жоспарымен қаржы ағымдарының 
сәйкестігінен пайданы табу деңгейіне байланысты болады.   
         Жоғарыда аталған мәселелердің шешімі болып жұмыстың 
шығынсыздық шартын анықтау табылады, олардың құрылуынан 
кейін пайданы алу туралы қарастырылады.Басқаша айтқанда, 
кәсіпорын өзінің өнімді өндіру және өткізу шығындарын пайда 
немесе шығынсыз арқылы жабуы.   

Кәсіпорын жұмысының шығынсыздық шартын бекіту 
жиынтық маржа есебі негізінде жүзеге асырылады,оны тұрақты 
шығындарды жабудан кейінгі табыс деп атайды:  
                          перРВ ИВМ −=                                                   (7.5)           

                         100*
Ц
ЦЦ

а пер−
=                                              (7.6) 

мұнда,Мв – жиынтық маржа, тг.  
            Вр - өнімді өткізуден түскен пайда, тг.  
            Ипер – ауысымды шығындар, тг.  
             а - өнімді өткізуден түскен пайдаға жиынтық маржа  
                  пайызы. 



 - 52 - 

             Б - өнім бірлігінің бағасы, тг/ дана. 
Шығындар маржаға тең болғанда, онда кәсіпорын пайданы 

алмайды немесе шығын көрмейді.Осыған байланысты шекті 
рентабельділікті анықтау маңызды. Ол келесі формуламен 
анықталады:  

                  100*
ПР

пост
П М

ИR =                                            (7.7) 

 мұнда, И пост – тұрақты шығындар.   
              М ПР - өнімді өткізуден пайдаға пайыздық табыс.  
              RП – рентабельділік табалдырығы.  
      Сату көлемінің рентабельділік табалдырығы келесі 
формуламен анықталады:  

                                
Ц
R

R П
OP =                                         (7.8)      

            немесе       
СРПЕР

ПОСТ
OP ИЦ

ИR
.−

=                    (7.9) 

 
мұнда,   RОР - өткізу көлемінің табалдырығы, тг.  
              Ц - өнім бірлігінің бағасы,тг/дана.  
              И ПОСТ – орташа ауыспалы шығын, тг.  
              И ПЕР. СР – тұрақты шығындар, тг.   
    Шығынсыздық деңгейін анықтағанда, сонымен қатар пайда 
көлемін өзгертпейтін пайда көлемін қаншалықты төмендету 
керектігін білу қажет.Ол үшін қаржылық төзімділіктің қорын 
анықтау керек.Ол пайда көлемінен шықпай пайданы төмендетуге 
мүмкіндік беретін сомманы сипаттайды. Қаржылық төзімділік 
қоры келесі формуламен анықталады:  

ПРПР RВЗ −=         (7.10) 
 
Немесе өнімді өткізу пайдасына пайызы:  

100*
Р

ПР
ПР В

RВЗ −
−

 (7.11) 

Кесте 7.1 – Қаржылық жағдайды есептеуге арналған бастапқы 
мәліметтер 
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Көрсеткіштер млн.тг % 
А 1 2 

1.Өнімді өткізуден түскен пайда   
2.Ауыспалы шығындар 
3.Жиынтық маржа   
4.Тұрақты шығындар   
5.Баға, мың тг/дана   
6.Өткізу көлемі   
7.Орташа ауыспалы шығындар, 
мың тг/дана 

586 
448 
138 
120 
2100 
1000 
448 

100 
76 
24 

 
Рентабельділіктің табалдырығы тең:  

 тгмлнRП .500100*
%24

120
==  

Өнім өткізу көлемінің табалдырығы келесідей:  

дана238
2100
500

=  

Қаржылық төзімділіктің қоры тең:  
586 – 500= 86 млн.тг. 

      Кәсіпорын басшысын қызықтыратын сұрақтар: пайданың 
өзгеруіне байланысты пайда көлемі қалай өзгереді.Пайданың өсу 
пайызы табыстан жоғары болатындығы бекітілген.Бұл теорияда 
өндірістік тетік деп аталады, ол тұрақты және ауыспалы 
шығындардың қаржы – экономикалық қызмет нәтижесіне 
пропорционалды емес әсерімен түсіндіріледі.  
     Операционды тетік күші келесі формуламен анықталады:  

                                    
М
MF В=                                                      (7.12) 

мұнда, F  - операционды тетіктің әсер ету күші,  
             МВ – жиынтық маржа (Мв=  М+Итұрақты) тг;  
             М – пайда,тг.  
        

Бұл мәселені қарастырған кезде рентабельділік табалдырығы 
өтілген және тұрақты шығындардың бөлшегі жалпы шығындар 
соммасында болса, онда операционды тетіктің әсер ету күші 
азаяды.К ерісінше, тұрақты шығындардың үлесі жоғарылағанды 
өндірістік тетіктің әсері өседі.Өнімді өткізуден түскен пайда 
төмендегенде,операциондық тетіктің күші өседі.  
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       Әдістеменің негізінде өнімді өткізу көлемінің есебі 
қарастырылады,ол бағаның немесе шығын құрылымының өзгеруі 
кезінде қажетті пайда көлемін қамтамасыз ету керек.  
       Егер тұрақты шығындар өзгерсе,онда қажетті пайданы 
қамтамасыз ететін өткізу көлемі келесі формуламен анықталады:  

                                   Б
а

ММ
П

ВН
О /100*
=                                   (7.13) 

Егер ауыспалы шығындар өзгеретін болса, онда есептеу 
келесідей болады: 

                               Б
Q

ММ
Н

ВН
О /100*
=                                       (7.14) 

Егер баға өзгерсе, онда есептеу келесідей болады: 

                               Н
Н

ВН
О Б

а
ММ /100*

=                                    (7.15) 

мұнда ,  МВН  - жаңа жиынтық маржа,тг; 
               МО -қажетті пайда,тг; 
               ап  - өнімді өткізуден пайдаға жиынтық маржаның 
бастапқы пайызы; 
               М ВИ -бастапқы жиынтық маржа, тг; 
               аН -өнімді өткізу пайдасына жиынтық маржаның жаңа 
пайызы; 

Кәсіпорын басшылығына қандай шекарада көрсеткіштер 
өзгеретіндігін білу маңызды. Ол қаржылық төзімділіктің қорын 
бекіту көмегімен анықталады. Ең алдымен рентабельділік 
табалдырығын және жылдық өнім өткізу көлемін анықтайды. 

                                   
ПР

тур
П а

И
R

100*
=                                     (7.16)                

                                   
Б

RQ П=                                                    (7.17) 

мұнда, Итұр- тұрақты шығындар, тг; 
         R П  -рентабельділіктің табалдылығы,тг; 
         QП-өнім өткізудің табалдырығы,тг; 
         QПР-өнім өткізуді жабудан алынатын табыс 
          Б- бұйымның бағасы, тг. 

Қаржылық төзімділіктің қоры келесі формуламен анықталады: 
( )ПРПР ВВЗ −=    (7.18) 
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ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Өндіріс шығындарының деңгейі. 
2. Кәсіпорын табысының құрамы. 
3. Өнімді өткізуден тскен пайда. 
4. Жүзеге аспаған операциядан табыстар. 
5. Жиынтық табыс. 
6. Негізгі қорлардың және кәсіпорынның басқада мүліктерінің 

іске асырылуы. 
7. Орташа табыс. 
8. Шекті табыс. 
9. Сұраныстың икемділігі. 
10. Салық саоынатын пайда (табыс). 
11. Таза табыс. 
12. Дивиденттер мен әлеуметтік салықтар. 
13. Пайда алудың екі негізгі қайнар көзі: монопольді жағдай, 

кәсіпкерлік қызмет. 
14. Шығынсыздық жұмыс. 
15. Жалпы маржа. 
16. Ауыспалы шығындар. 
17. Тұрақты шығындар. 
18. Шекті рентабельділік. 
19. Қаржылық тығыздықтың қоры. 
20. Пайданың өзгеруіне байланысты табыс көлемі қалай өзгереді. 
21. Операциялық рычаг. 
22. Өндірістік рычаг. 

 
 

8.    ӨНЕРКӘСІПТЕГІ ҒЫЛЫМИ ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕСС 
8.1  ҒЫЛЫМИ –ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕССТІҢ МАЗМҰНЫ  
       МЕН МӘНІ 
 

Ғылым өндіруші ірі болып табылады, ол техниканы, өндірісті 
басқаруды, оны ұйымдастыруды, еңбек мазмұны мен жұмысшылар 
классификациясын түпкілікті өзгертеді.  

Ғылыми техникалық прогресс- техникамен технологияны жан-
жақты және үзіліссіз дамуы мен  жетілдіруін, өндіріске жаңа 
шикізат, материалдар, энергияны қоғамдық еңбекті қысқарту 
мақсатында  қолданылатын процесс.  

Ғылыми техникалық прогресс ауыр қол еңбегін қысқарту 
немесе ысырып шығаруда алдыңғы қатарлы машиналар мен 
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автоматтар, біліктілігі жоғары мамандармен алмастыру арқылы 
жүзеге асырылады. Мұның бәрі жоғарғы мамандандырылған 
жұмысшылар, еңбектің мазмұны мен сипатының өзгеруіне, жұмыс 
уақытының ұзақтығының қысқаруына әкеліп соғады. Мұндай 
әлеуметтік жағдайлар ғылым мен техниканың белсенді дамуы мен 
технологияның өндіріске қатысуын жеделдетеді. Бұл сарқылмас 
жаңа ойлар, жаңалықтар мен ұсыныстарға бастау алады, ол өз 
кезегінде ғылыми- техниканың дамуына әкеледі. 

ҒТП салдарынан еңбек өнімділігі артады, сонымен бірге 
өнімнің сапасы  жақсарып, өнімнің өзіндік құны төмендейді және 
өндірістің рентабельділігі жоғарлайды. Нәтижесінде 
кәсіпорындағы  пайда мен халық шаруашылығындағы жалпы ішкі 
өнім жоғарлайды, ал ол халықтың өмір сүру  деңгейінің 
жоғарлауына ықпал жасайды. 

ҒТП негізінде еліміздің маңызды мәселелері шешіледі, атап 
айтсақ, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресустарды ұтымды 
пайдалану, өндірісті қоғамдық ұйымдастырудың тиімді түрлерін 
анықтау және өндіру. 

Ғылыми- техникалық дамуға әкеп соқты: 
1. Енгізілетін техниканың сапалық өзгеруі, техниканың үлгілерін 
құру, техниканың бұрынғы деңгейімен аралығының үзілісі 5-10 
жыл болу керек. 
2.  Арнайы мамандануды  қажет ететін халық шаруашылығын 
ерекше салаға айналдыру. 
3. ҒТП кешенді жоспарлау қажеттілігінің туындауы, яғни ғылыми 
институттардың, жобалық жинақтық анықтамасына қатысу. 
 
8.2   ӨНЕРКӘСІПТЕГІ ҒЫЛЫМИ –ТЕХНИКАЛЫҚ  
        ПРОГРЕССТІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
 

Ғылыми теникалық прогрестің өнеркәсіптегі негізгі  
бағыттары  болып электрфикация, кешенді механизация, өндірістің 
автоматтандыру мен химизациясы табылады. Алғашқы орында  
электрификация тұрады, себебі оның негізінде басқа екі бағыт 
жүзеге асырылады. 

Өндірісті электрификациялау  оның негізінде ірі машиналы 
индустрияның дамуы, барлық салалардың техникалық  қайта 
қарулануы, жаңа техниканы енгізу, өндірісті механизациялау мен 
автоматизациялау, технологияны дамытуы  жүзеге асырылады. 
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Мысалы, соңғы уақытта жеңіл өнеркәсіпте  784- ға жуық 
жұмыстарға жұмсалады. 

Өндірісті кешенді механизациялау  мен автоматизациялау 
өнеркәсіптегі барлық салалардың техникалық қамтамасыз ету 
деңгейі ең алдымен машина жасаудың жалпы өндірістің даму 
жылдамдығынан тез дамуына байланысты болады. 

Қол еңбегін машинаға ауыстыруға байланысты жеке және 
кешенді  механизацияға бөледі. 

Жеке механизацияда операциялардың бір бөлігі  машинамен, 
келесі бөлігі қолмен орындалады. Сондай-ақ  механизациялауда  да 
қол еңбегінің бөліктері сақталады. 

Кешенді механизациялауда  негізгі  және қосымша 
операциялауды машинамен орындауға толығымен көшіріледі. Қол 
еңбегі тек машиналарды басқару, қосу және өшіруде қолданылады. 
Механизациялаудың жоғарғы түрі өндірісті автоматизациялау  
автоматизацияның жеке және кешенді түрлерге бөлінеді, жеке 
автоматизациялауда жекелеген операциялар машина 
автоматтармен немесе арнайы құралдары бар аппараттармен 
орындалады, ал қалған операциялар қарапайым машиналармен, 
қолмен орындалады.  

Кешенді автоматизациялау жекелеген цехтар мен жалпы 
кәсіпорынды автоматтандыруды білдіреді. Бұл жағдайда машина –
автоматтарды басқару  бір орталықтан бағдарлау  арқылы арнайы 
бағдарлама  бойынша іске асырылады. 

Кешенді автоматизациялауды орындауда ірі көлемді өндіріс, 
бірыңғай шикізат пен материалдардың келіп түсуі, жоғары сапалы 
бақылау құралдары мен жоғары білімді мамандар болуы керек. 

Өндірісті химизациялау. Тірі еңбек қолдану мен өндірістік 
циклдың ұзақтығын қысқартуда технологиялық процестердегі 
химияның жетістігі маңызды орынға ие. Ол ең алдымен желімдеу, 
синтетикалық материалдар, жасанды былғарылар мен терілер 
болып отыр. 

 
8.3    ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ ПРОГРЕССТІҢ ДЕҢГЕЙ 
         КӨРСЕТКІШТЕРІ. 
 

1) Машина өндірістің конструкциясы келесі бағыттар 
бойынша жетілдіріледі: агрегаттау - бірнеше операциялардың, бір 
машинаға біріктіру; жартылай автоматты және автоматты 
қызметтегі машиналар мен машиналар кешенін құру, онда еңбек 
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қызметтері адамнан машинаға беріледі; машиналардың өнімділігін 
жоғарылату; жартылай фабрикаттарды өңдеу сапасы мен дәлдігін 
ұлғайту; жаңа техниканың тиімділігін жоғарлату. 

2) Еңбектің машинамен қарулануы – Мт – негізгі  өндірістік 
құралдардың жалпы орташа жылдық баланстық  құнының 
жұмысшылардың орташа жылдық санына қатынасымен 
анықталады: 

Мт=HҚа/ЖСм                       (8.1) 
  Механикаландырылған еңбектің жұмыспен қамту деңгейі 

механикаландырылған жұмысты орындайтын жұмысшылар 
санының цехтағы барлық жұмысшылар санына қатынасымен 
анықталады: 

См=ЖСм* 100/(Жм+ЖСқол) = ЖСм* 100/ЖСо           (8.2) 

мұнда, ЖСқол - қол еңбегінің жұмысшылар саны. 
Бірақ механизакаландырылған еңбекпен қамтылған  

жұмысшылар қол еңбегін машинамен ауыстырылған деңгейін 
толық сипаттамайды.  Механикаландырылған еңбек деп еңбек 
етуде адамның қатысуынсыз орындалатын қимыл саналады. 
Егерде жұмыс әртүрлі  қол құралдарымен орындалса, онда 
еңбектің  механизация деңгейі  нөлге тең болады. Машина қол 
еңбегі ретінде  еңбек құралына машинаның көмегімен ықпал етуі 
сипатталады. 

Жұмысшылардың механикаландырылған еңбегінің деңгейі 
машина уақытының жалпы, операцияға кеткен уақытқа 
қатынасымен анықталады: 

                           С'м=tм/tжалпы*100                                       (8.3) 
Өндірістің механизация коэффициенті  машинаның көмегімен 

өндірілген өнім көлемінің жалпы өнім көлеміне қатынасымен 
анықталады: 

                           Кп=Пм/(Пм+Пp) *100                                  (8.4) 
Еңбектің электрмен қарулануы электродвигательдердің 

қуатымен анықталады: 
                           Кэ.п=Мд/Р                                                     (8.5) 
мұнда, Мд -  бекітілген электродвигательдердің  жалпы қуаты, 
                       кВт; 
             Р- ауысымдағы ең көп келген жұмысшылар саны. 
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Еңбектің электрмен қарулануы (іс жүзінде) Кэф, кВт-сағ, 
орташа бір жұмысшыға  келетін нақты пайдаланған 
электроэнергияны сипаттайды: 

                             Кэф=Эф/Тнақты                                         (8.6) 
мұнда,   Эф – кезеңдегі нақты пайдаланған электроэнергия саны  
                       (ай, жыл), кВт-сағ; 

        Тнақты – осы кезеңдегі жұмысшылардың атқарған 
                          уақыты, адам-сағ; 

 
ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 

 
1. Ғылыми техникалық прогресс түсінігі. 
2. Ғылыми техникалық прогрестің түрлері; революциялық, 

эволюциялық. 
3. Ғылыми техникалық прогрестің даму бағыттары: кешенді 

механизация және өндірісті автоматтандыру, химиялау, 
өндірісті электрлеу. 

4. Кешенді механизациялау және өндірісті автоматтандыру. 
5. Жаңа техника және технология. 
6. Құралдардың көп жақты қызметті. 
7. Әртүрлі өнім шығаруға құралдардың “икемділігі” мен қабілеті. 
8. Бірліктік қуаттың көп реттік өсуі. 
9. Құралдарды бақылау және өзін -өзі реттеу. 
10. Бір күрделі жағдайда әртүрлі және өзара байланысқан 

операцияларды орындау. 
11. Еңбек құралдарына әсер ету сипаттамаларының өзгеруі: сәуле, 

дыбыс, биохимиялық процестер, электрлену. 
12. Негізгі қорлардың жаңару коэффициенті. 
13. Негізгі өндірістік қорлардың активті және пассивті бөлігі. 
14. Негізгі қорлардың шығару коэфициенті. 
15. Өндірісті механизациялау (автоматизациялау) коэффициенті. 
16. Құралдардың физикалық тозу коэффициенті. 
17. Құралдардың орташа жасы. 
18. Құралдардың қызмет ету мерзімі. 
19. Қор қайтарымы. 
20. Еңбектің техникамен қарулануы. 
21. Еңбекті механизациялау коэффициенті. 
22. Шығарылатын өнімнің материал сыйымдылығы.  
23. Еңбек өнімділігі. 
24. Бұйымның еңбек сыйымдылығы. 



 - 60 - 

25. Ғылыми техникалық прогрестің экономикалық тиімділігі. 
26. Жаңа құралға кеткен капиталды шығындардың өтелу мерзімі. 
27. Жаңа техникаға кеткен шығындардың тиімділік коэффициенті. 
28. Жаңа техниканы енгізу кезіндегі капиталды шығындарды 

анықтау. 
29. Келтірілген шығындардың есебі. 
30. Шартты- жылдық экономикалық тиімділіктің есебі. 
31. Капиталды салымдардың өтелу мерзімі. 
32.  Капиталды салымдардың салыстырмалы тиімділігінің 

коэффициенті. 
 

9.       ШАРУАШЫЛЫҚ     СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ     ҚАРЖЫСЫ. 
9.1     ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫСЫНЫҢ 
           МАЗМҰНЫ МЕН ҚЫЗМЕТТЕРІ. 

 
Қазақстан    Республикасының   экономикасы  нарық   

заңымен   дамып келеді. Нарық -  бұл   тауар  өндірушілер   мен  
сатып  алушылар   арасындағы   экономикалық   қатынастар   
қызмет атқаратын  орта. Олардың    әрқайсысының   өзіндік  
экономикалық мүдделері мен қызығушылықтары   бар. Егер  олар  
өзара  сәйкес  келсе, онда   тауарды  сату – сатып алу   актісі  
жүреді; сондықтан  нарық  өндіріс  пен   тұтыну   бойынша 
қызығушылықтардың   келісімділік   құралы   болып   табылады.   

Нарықтық   экономика -  өте  нәзік және сезімтал механизм. 
Оның  қызмет  атқару  негізінде  келесідей  принциптер   бар:  
- сыртқы   факторлар   алдында  өндірушілер  (сатушылар ) мен  
тұтынушылар (сатып   алушылар ) арасындағы  теңдік;  
- сұраныс  пен   ұсыныстың   тепе-теңдігі негізінде  бағаның, 
қойылымдар   мен   пайыздардың теңдігі;  
- нарықтық   қатынастардағы   субъектілердің   өзіндік   іс  
қимылдарын   экономикалық   реттеу;  
- экономикалық   реттеуге   құқықтық   заңдарды   пайдалану;  
- бәсекелестердің   экономикалық  даму  және  экономикалық  
реттеу  шарты  ретінде  болуы.  
     Рыноктағы   шаруашылық   субъектілердің   бәсекеге   
қабілеттілігінің   индикаторы  ретінде   қаржы болып табылады.  
     Шаруашылық   субъектілердің   қаржысы  - ақша  қорларының   
қалыптасуы   мен  қолдануы  және  ақша  қаржысының   айналымы  
кезінде   пайда  болатын  ақша  қатынастарының   жүйесі.   



 - 61 - 

     Шаруашылық   субъект   өз   қызметін   нарықта  жеке   
жүргізеді, бірақ   бәсекелестік    жағдайында  болады. Бәсекелестік   
тұтынушыға   қажетті   тауарларды   өндіруге   ынталандырады   
және  өндірушілердің   тауар   өндіру  мүмкіндігін   тиімді   түрде   
шектеу  туындатады. Нарық   реттеуіштері   бәсекемен   бірігіп  
бірыңғай   механизмді   құрайды,  ол  өндіруші   тұтынушының   
қызығушылығы   мен   сұранысын   ескеруге,  оларға   қажетті   
өнім   өндіруді   талап   етеді. Шаруашылық   субъектілер   
тұтынушылар  үшін   күресте   бәсекелестік   қатынастарға   түседі. 
Күресте   жеңілген   шаруашылық   субъектілер әдетте  тоқырауға 
ұшырайды болады.   
     Шаруашылық   субъектілердің   «тоқырау»  түсінігін   келесідей   
түрде   сипаттауға   болады: тауарды   төлеу  жөнінде  несие 
берушілердің талаптарын   орындамау; бюджеттік  және  
бюджеттен  тыс   қорларды  төлемеу.  
     Шаруашылық   субъектінің   қаржылық  жағдайы-  бұл  оның   
қаржылық   бәсекеге қабілеттілігінің, қаржы   ресурстары   мен   
капиталды   пайдаланудың, мемлекет  және   басқа да  
шаруашылық   субъектілері   алдында   міндеттерін   орындауының   
сипаттамасы. Кез – келген тауар – ақша   құндылықтардың, еңбек  
және   материалды   ресурстардың   қозғалысы  ақша   
қаражаттарының   құрылуы   мен   шығындануы  мен   байланысты  
болады.  

Сондықтан   шаруашылық   субъектілердің   қаржылық   
жағдайы   оның   көп  жақты   қызметтерін   көрсетеді. Ол   
табыстылықпен  (рентабельділік, қаржылық   тұрақтылық, несие  
төлеу  қабілеттілігі, капиталды   пайдалану, өзін - өзі  өтеу  және   
өзін - өзі  қаржыландырумен)   сипатталады.   

 
9.2    ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРДІҢ ҚАРЖЫСЫНЫҢ 
         ЕСЕПТЕУЛЕРІ 
 
       Шаруашылық  субъектінің   табыстылығы  абсолютті  және   
салыстырмалы   көрсеткіштермен   сипатталады. Табыстылықтың   
абсолютті  көрсеткіші - пайданың  (табыстың)  жиынтығы. 
Салыстырмалы   көрсеткіші – рентабельділік. Рентабельділік   
өндірістік   процестің   табыстылығын  (пайда)   көрсетеді. Оның   
көлемі  шаруашылық   субъектінің   өнім  өндірудегі   
рентабельділік    деңгейімен   өлшенеді,  пайданың,   өнімнің  
өзіндік   құнына   пайыздық   қатынасымен    анықталады:  
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100*
ООК

ПР =    (9.1) 

мұнда, Р – рентабельділік    деңгейі, о/о   
            П - өнімді  өткізуден   түскен   пайда,  теңге ;  
           ӨӨҚ -  өнімнің  өзіндік  құны, теңге.  
    Зерттеуде пайда көлемінің  өзгеру  динамикасы,  рентабельділік   
деңгейі   және   оны   анықтайтын   факторлар   қарастырылады.   
     Қаржылық тұрақты шаруашылық субъектілер ретінде өздерінің     
қаражаттары есебінен активтерге салынған   қаржыларды төлейтін, 
кредиторлық және дебиторлық берешектерді болдырмайтын   және  
өз мерзімінде міндеттерін өтейтін субъектілер табылады. 
Қаржылық   тұрақтылықтың негізі  болып   айналым қаражаттарын 
ұтымды ұйымдастыру    және  пайдалану табылады.   
      Қаржылық тұрақтылықты зерттеуде келесілер  қарастырылады: 
шаруашылық субъектілердің активтерінің құрамы мен орналасуы; 
қаржы ресурстарының қайнар көзінің динамикасы мен құрылымы; 
жеке айналым қаражаттарының   болуы; кредиторлық   берешек;  
айналым қаражаттарының болуы мен құрамы; дебиторлық 
берешектер; төлем   қабілеттілігі.  
      Шаруашылық   субъектілердің   активтері   келесілер   бойынша   
топтастырылады: материалды  емес   активтер; негізгі   қорлар; 
айналым   қаражаттары. Қаржылық   тұрақтылықты    бағалаудағы   
негізгі   көрсеткіш    болып   нақты   активтердің  өсу  ырғағы   
табылады. Нақты   активтерге   материалды   емес    активтер,  
негізгі   қорлар   мен   материалдардың    тозуы,  пайданы, қарыз   
қаражаттарды   пайдалану   жатпайды. Нақты   активтердің   өсу  
ырғағы    олардың   интенсивті   өсуі   табылады.   
      Шаруашылық  субъектілердің    қаржылық  тұрақтылығын   
бағалау   үшін   жеке  (автономды) коэффициент  және қаржылық   
тұрақтылық   коэффициенті қолданылады. Жеке  коэффициент    
шаруашылық    субъектілердің    қаржылық    жағдайының   қарыз   
қаражат    көздерінен   тәуелсіздігін сипаттайды. Ол    меншікті 
қаражаттардың  жалпы қаражат жиынтығындағы   үлесін   
көрсетеді: 

∑
=

И
МК Ж                       (9.2) 

 мұнда, Кж  - жеке  (автономды)  коэффициент   
              М – меншікті   қаражат, теңге.   
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        ∑ И – қаражаттардың   жалпы   сомасы,  теңге.  
      Жеке   коэффициенттің    өсуі   қаржылық   тәуелсіздігінің   
көбеюімен   қаржылық   қиындықтардың   тәуекелділігін   
төмендетуін   көрсетеді.   
       Қаржылық    тұрақтылық   коэффициенті   меншікті   және   
қарыздық қаражаттардың    қатынасымен    анықталады:  

                             
ЗК

МКтур +
=                                                       (9.3) 

 мұнда, Ктұр – қаржылық   тұрақтылық    коэффициенті;  
              М – меншікті   қаражат,  теңге;  
              К – қарыз   қаражат,  теңге;  
              З – кредиторлық  берешектер  мен  басқада   пассивтер, 
                    теңге.   
           Меншікті қаражаттарды қарыз қаражаттардан жоғары болуы   
шаруашылық   субъектінің   қаржылық  тұрақтылығының   қажетті    
қорының жеткіліктілігін және сыртқы қаражат көздеріне  тәуекелді   
еместігін   сипаттайды.   

Меншікті айналым қаражаттары мен кредиторлық   
берешектердің  қарқыны мен  құрылымы   жеке зерттеледі. 
Меншікті   қаражаттардың   қалыптасу   көзі   ретінде   жарғылық   
капитал, қосымша капитал, мақсатты  қаржыландыру және   
түсімдер, резервті  капитал, бөлінбеген   табыс  (пайда) табылады.    

Кредиторлық   берешек   кредиторлармен   есептесуді   
сипаттайды: жеткізушілер, төлемдік   вексельдер, еңбекақы   
төлемдері, әлеуметтік  сақтандыру,  бюджетпен   есептесу, сатып   
алушылар   мен   тапсырыс  берушілердің жартылай қаражаттары.   

Шаруашылық   субъектілерде   дебиторлық  берешектерде   
зерттеледі; оның   заңдылығы  мен  қалыптасу   мерзімі  бекітіледі, 
дұрыс және анықтамайтын берешектері анықталады. 
Анықталмайтын берешектерге талаптар бойынша берешек, 
материалды жағдайды қалпына келтіру (жетіспеушілік, ұрлау, 
құндылықтың бұзылуы) жатады. Ол қаржылық тәртіптің бұзылуын   
көрсетеді.   

Төлем қабілеттілік коэффициенті төлем қабілеттіліктерін 
сипаттайды, ол  қолда бар  сомманың   белгілі  бір мерзімдегі  
төлем  соммасына қатынасымен көрінеді. Егер төлем қабілеттілік   
коэффициенті  1-ге   тең   немесе   көп  болса, онда   шаруашылық   
субъектінің    төлем   қабілеттілігі   бар   екендігін   көрсетеді.    
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Шаруашылық   субъектінің   несие қабілеттілігі  несиені  алу  
және  оны мерзімінде қайтарудың  болуын   түсіндіреді. Сондықтан   
банк   несие   берер  алдында   тәуекелділік   деңгейін  анықтайды. 
Онда   келесілер   қарастырылады:  
1) қарыз  алушының   «деңгейі», ол   алдындағы  несиені  төлеуі, 
көрсетілген  есеп  берулердің  сапасы, басшының   жауапкершілігі   
және  тұрақтылығы.   
2) қарыз  алушының  «мүмкіндігі» бәсекеге қабілетті  өнім  өндіру.   
3) «табыстар»  қарыз алушының несие шығындарынан  алынатын  
пайданы банктің орташа табыстылығымен салыстыруды бағалауды   
жүргізу.   
4) «мақсаттар» – ірі   ресурстарды   қолдану.   
5) несие  «соммасы».  
6) «төлеу»  материалды   құндылықтардың   өткізілуіне   
байланысты   несиелерді  қайтаруды   қарастырады.   
7) несиені  «қамтамасыз   ету», құнды   қағаздарды  енгізе  отырып   
банктің   кепілдік   құқығын   зерттеу.   
        Шаруашылық субъектілердің несие қабілеттілігін анықтауда 
бір қатар   көрсеткіштерді   пайдаланылады. Ең  маңыздысы   
болып   салынған  капиталға  пайда  нормасы   мен   өтімділігі.    
       Салынған   капиталға   пайда   мөлшері пайда соммасына 
баланс   пассивінің  жалпы   соммасына   қатынасымен   

анықталады:                    
∑

=
К

ПР                                              (9.4) 

 
мұнда,    Р – пайда   мөлшері;  
               П – есепті   кезеңдегі   пайда   соммасы ( ай, квартал, жыл) 
                      теңге;     
               К -  пассивтің    жалпы   соммасы,  теңге.   
        Шаруашылық субъектінің өтімділігі- бұл өзінің қарыздарын  
тез өтеу қабілеттілігі. Ол қарыздар көлемі мен қаражаттар   
өтімділігінің   қатынасымен   анықталады, яғни қарыздарды  өтеуге   
кеткен қаражаттар (ақшаның  болуы, депозиттер, бағалы   қағаздар   
және т.б. )      
       Баланс  өтімділігі   шаруашылық   субъектінің, міндеттерін   
өтеуде   оның    активтерімен анықталады, оның айналым 
міндеттерінің өтелу мерзіміне сәйкес келуін   қамтиды. Қаражаттар 
оның өтімділігін топтастыруы бойынша активтермен 
салыстырылады және  азаюы  тәртібімен    орналасады. Пассивтегі   
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міндеттер    бойынша    өтелу   мерзімдерге   біріктірілуі    және   
мерзімдердің   өсу  тәртібімен    орналасады.    
       Баланс   абсолютті   өтімділігі  болады, егер   
              44332211 ;;; ПАПАПАПА ≥≥≥≥                                (9.5) 
мұнда, А1- едәуір  өтімді  активтер  (шаруашылық  субъектілердің    

барлық     ақша   қаражаттар   және   қысқа   мерзімді   
қаржылық  салымдар (бағалы   қағаздар);  

А2 – тез өтетін активтер  ( дебиттық    берешектер    және   басқада      
активтер);   

А3 – жай өтетін активтер. Бұл    жерде   активтің   ІІ – ші  бөлімі  
«қорлар   мен   шығындар», сондай – ақ  І – ші  бөлімнің   «ұзақ   
мерзімді  қаржылық  салымдар», «құрылтайшылармен   
есептесу».   

А4 – қиын   өтетін   активтер. Мұнда  «негізгі   құралдар», 
«материалды   емес   активтер», «аяқталмаған   капиталды   
салымдар», «бекітуге   арналған   құралдар».   

П1 – едәуір   жылдам  пассивтер  (кредиторлық   міндеттер  және  
басқада   пассивтер).   

П2 – қысқа  мерзімді     пассивтер  (қысқа  мерзімді   несиелер   
және   қарыз   қаражаттар).  

П3 -  ұзақ   мерзімді   пассивтер  (ұзақ   мерзімді   несиелер   мен   
қарыздық  қаражат).   

П4  - тұрақты   пассивтер  (пассивтің   І – ші  бөлім   статьясындағы  
«меншікті   қаражат    көздері»,  «болашақ    мерзімдегі    
шығындар»).   

Барлық банктер несие қабілеттілігі көрсеткіштерін қолданады. 
Бірақ олардың әрқайсысы банктің құпиясын    құрайтын   сандық   
бағалау   жүйесін   қалыптастырады   және   қарыз   алушыларды    
үш   санатқа   бөледі:  сенімді  (несие   қабілетті); тұрақсыз  (шекті   
несие   қабілетті),  сенімсіз (несие   қабілеттілігі   жоқ). 

Сенімді қарыз алушы жалпы несие шарттарымен рәсімделеді: 
мұндай  жағдайда несиелеуде  жеңілдіктер  пайдаланылады. Егер   
қарыз   алушы  тұрақсыз   болса,  онда оның қызметтеріне белгілі   
бір бақылау нормасы  белгіленеді  (ай  сайынғы  тексеру, кепілдік   
шарты). 

Егер  қарыз алушының  несие қабілеттілігі болмаса, онда  банк  
ерекше жағдайлармен бекітілген несие келісім шартымен жүзеге   
асырады.   
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Шаруашылық субъектілердің несие қабілеттілігінің болмауы   
ең алдымен дебиторлық берешектердің болуымен,  соның ішінде   
тұтынушылар алдында міндеттерді бұзу, артық өндірістік   
шығындардың жиналуы, шаруашылық қызметтің төмен  тиімділігі, 
айналым қаражаттарының жай айналуымен   сипатталады.   

Капиталды салымдар тиімді болу керек. Капиталдың  тиімділігі  
болып, салынған  капиталдың  1 теңгесіне  келетін  пайда көлемі   
табылады. Ол кешенді сипатқа ие  және  айналым қаражатының, 
негізгі қорлардың, материалды емес активтердің айналымдылық    
нәтижесімен   бағаланады.    

Өзін - өзі қаржыландыру  деп  меншікті көздер есебінен   
қаржыландыруды айтады: амортизациялық аударымдар мен пайда. 
Шаруашылық   субъект   әркезде   меншікті   қаражат   ресурстары  
мен   қамтамасыз  ете  алмайды  және сондықтан  кең көлемде өзін 
- өзі   қаржыландыру үшін қарыздарды  пайдаланады.   

Өзін-өзі қаржыландыру деңгейі келесідей коэффициент-
тердің   көмегімен   бағаланады:   

 1.  қаржылық   тұрақтылық   коэффициенті  - бұл   меншікті   
және   басқа   қаражаттардың   қатынасы   

ЗК
МКтур +

=                                         (9.6) 

мұнда, М – меншікті   қаражаттар, теңге;  
            К – қарызға   алынған   қаражаттар, теңге;   
            З – кредиторлық    қарыздар   және   басқада  тартылған   

қаражаттар, теңге.  
      Бұл   көрсеткіштің   көлемі   жоғары  болған   сайын,  
шаруашылық   субъектінің    қаржылық   тұрақтылығы   күшті   
болады.  

2.   Өзін - өзі   қаржыландыру    коэффициенті  (К  қарж):  

                                       
ЗК
АПКкарж +

+
=                                         (9.7) 

мұнда, П – жинақтау  қорына   бағытталған   пайда,  теңге;  
            А – амортизациялық    аударымдар,  теңге;  
            К – қарыз  қаражаттар,  теңге;  
            З – кредиторлық   берешектер   және   басқада   тартылған   

қаражаттар,  теңге;  
       Бұл  көрсеткіш қаржы ресурстарының  байланысын көрсетеді, 
яғни меншікті қаржы ресурстар қарыздармен тартылған   
қаражаттардан қанша көлемде артық екендігін сипаттау. Ол    
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шаруашылық  субъектінің  қаржылық төзімділігінің қорын 
сипаттайды. Бұл   коэффициенттің   көлемі  жоғары   болуы   өзін - 
өзі   қаржыландыру   деңгейінің   жоғары    екендігін   көрсетеді.   
       3.Өзін - өзі   қаржыландыру    процесінің   тұрақтылық   
коэффициенті:         

( )( )
( ) М

АП
МЗК

ЗКАП
К
К

К
тур

карж +
=

+
++

==                         (9.8) 

мұнда, П -  жинақтау  қорына  бағытталған   пайда,  теңге;  
            А – амортизациялық   аударымдар, теңге;   
            М – меншікті   қаражаттар,  теңге; 
Аталған коэффициент меншікті қаражаттардың үлесін сипаттайды.  
       Нарықтық    экономика   жағдайында    қаржының   өсу   рөлі   
басты   принциптермен     байланысты: қатаңдық. Нарық  өте   
қатаң   заңмен   өмір   сүреді: ең  күштісі   аман   қалады. Ал  
нарықта    күшті   шаруашылық   субъекті  болу   үшін    жақсы   
қаржылық   жағдайы  (тек  қаражат   қана   емес,  қарыздары   да    
болмауы  қажет)   және   бәсекеге    қабілеттілігі   болу    керек.     

 
ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 

 
1. Нарықтық экономиканың қызмет ету принциптері: сатушылар 

мен сатып алушылардың тепе-теңдігі; баға, тарифтер мен 
пайыздық қойылымдардың тепе-теңдігі; нарықтық 
қатынастардағы субъектілердің қызметтерін экономикалық 
реттеу; экономикалық реттеу үшін құқықтық заңдарды 
пайдалану; бәсекелестерді болуы. 

2. Шаруашылық субъектілердің қаржысы. 
3. Шаруашылық субъектінің бәсекеге қабілеттілігінің 

индикаторы. 
4. Бәсекелестік түсінігі. 
5. Шаруашылық субъектілердің тоқырауы. 
6. Шаруашылық субъектілердің табыстылығының абсолютті 

және салыстырмалы көрсеткіштері. 
7. Шаруашылық субъектілердің қаржылық тұрақтылығы. 
8. Шаруашылық субъектілердің активті құрамы. 
9. Шаруашылық субъектілердің нақты активтері. 
10. Жеке дара коэффициенті. 
11. Қаржылық тұрақтылық коэффициенті. 
12. Меншікті қаражаттардың қалыптасу көздері. 



 - 68 - 

13. Жеке айналым қаражаттары.  
14. Кредиторлық берешектердің құрамы. 
15. Шаруашылық субъектілердің төлем қабілеттілігі. 
16. Шаруашылық субъектілердің несие қабілеттілігі. 
17.  Салымдар бойынша пайда нормасы. 
18. Шаруашылық субъектінің икемділігі. 
19. Баланстың икемділігі. 
20. Икемділікті және шаруашылық субектілердің несие 

қабілеттілігімен қамтамасыз етілмеуінің себептері. 
21. Шаруашылық субъектіліердің өзін-өзі қаржыландыруы. 
22. Өзін-өзі қаржыландыруы коэффициенті. 
23. Өзін-өзі қаржыландыру процесінің тұрақтылық коэффициенті. 

 
10.    ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ      ЭКОНОМИКАЛЫҚ     ТИІМДІЛІГІ 
10.1   ИНВЕСТИЦИЯНЫҢ ТҮСІНІГІ 
 

Инвестициялық жобаны бағалаудың маңыздылығы шешім 
қабылдайтын тұлғаға мақсатты және мақсатты емес 
инвестициялауға қорытынды жасауға ақпараттарды ұсынуда 
жағдай   жасау. Инвестициялаудың   тиімділігін   бағалауда   оның  
келесідей   сипаттамасын    ескеру   қажет:   
  - тұтынатын ресурстар мен өткізілетін өнімге, қызмет көрсету   
тарифтеріне күтілетін баға қозғалысы;  
  -  өнім көлемін өсірудегі өндірістік шығындарды жоспарлы   
төмендету;  
  - инновацияны пайдалану   кезіндегі   техникалық   деңгейде   
өндіріспен   өнімді   өзгертуі;  
  -  инвестицияның әрбір қажетті кезеңдегі қаражат көздерінің 
болуы.   
     Жобаның барлық болашақтағы өзгерістерінің болжамдалуы 
және мүмкіндігінше технико–экономикалық есептеулер  жүргізілуі  
қажет. Болжамды бағалауларды пайдалану объективті 
тәуекелдіктермен байланысты болады. Болашақ шығындарды 
бағалаудағы қателіктер көп жағдайда инвестициялық жобалардың    
орындалу мерзімін анықтаумен салыстырғанда едәуір аз болады.    
       Инвестициялық жобаның іс жүзіндегі тиімділігінде 
инфляциялық   процестер   көрінеді, оларды есеп алу нарықтық 
экономика кезінде едәуір  өзекті болады. Ықтмалдық теориясының 
тәсілдері мен математикалық статистиканы пайдалану арқылы    
белгіленген сенімділік деңгейіне байланысты табыстар мен 
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шығындардың орташа мәнінің ауытқу шекарасын анықтауға   
тырысады.  
       Нарықтық экономикада тиімділіктің критериі болып    
салынған капиталдан алынатын пайда деңгейі  табылады. 
Пайдалылық, дәлірек айтқанда өтелу деп капиталдың өсу   
ырғағын  айтады. Ол біріншіден, табыстылықтың     минималды   
кепілдік    деңгейін, екіншіден,  ақшаның   сатып  алу   қабілетінің   
инфляциялық өзгеруін компенсациялауды, үшіншіден,  
инвестордың  тәуекелділігін  сақтандыруды  қамтамасыз  етеді.    
 
10.2 КАПИТАЛДЫ САЛЫМДАРДЫҢ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ. 
 

Тиімділікті    есептеуде    «капиталдың  (құны)   бағасы»  
деген  ұғым    пайдаланылады.  Қарыз  алушыға   капиталдың  
бағасы   болып    несие  үшін   пайыздық   қойылымның    көлемі 
табылады. Бірақ, ол  пайданың   орташа    қалыптасқан   деңгейіне   
бағытталуы қажет. Инфляцияны есептеу  үшін   нарықтың    
барлық    қатысушылары капитал бағасына ақшаның инфляциялық 
құнсыздануының күтілу қарқынын   енгізеді.  Пайыздық  қойылым 
номиналды   және   нақты   болады.  Нақты  қойылымды   
инфляцияның аз ғана қарқынында  анықтау  үшін (3 –5 %) келесі  
формула  қолданылады:   

                                  P=H-T                                              (10.1) 
мұнда,  Р – нақты    қойылым, 
             Н - номиналды   қойылым, 
             Т – инфляция    қарқыны.   
       Инвестицияның    экономикалық   тиімділігі    көрсеткіштер   
жүйесінде   оны   бағалауда   екі  топқа    бөледі: 1) қарапайым   
(статистикалық)  тәсілдер; 2) уақыт    факторын   ескеретін   
тәсілдер.   
       Бірінші   топқа   қатысты    тәсілдерде     экономикалық    
тиімділіктің   жеке, қарапайым   нүктелі   көрсеткіштері  
қолданылады. Екінші   топтағы   тәсілдер   уақыт   факторларының   
әсерін ескеруді    және   едәуір   күрделі   математикалық    
аппараттарды қолдануды талап етеді. Инвестицияның    
экономикалық тиімділігін бағалаудағы статистикалық  тәсілдерге     
қарапайым   есебі, олардың   қарапайым   өтелу   мерзімімен    
келтірілген    шығындар  есебі   жатады.   
       Қайтарудың қарапайым қарқыны  (ҚҚҚ)  келесі  формуламен   
анықталады:  



 - 70 - 

ҚҚҚ= HOT/TK   (10.2) 
 мұнда, ҚҚҚ  -  қайтарудың   қарапайым    қарқыны.  
              НОТ  -  бір   жылдағы    таза  табыстың    (пайда)  өсуі.  
              ТК  - өсуді   туындатқан   салынған   капитал.    
       Қайтарудың қарапайым қарқыны көрсетеді: объектіні бір жыл 
бойы   пайдаланған кезде инвестициялық шығынның қай бөлігі 
пайда ретінде   қалпына   келеді.   
       Қарапайым тәсілдердің негізгі кемшілігі болып уақыттың әрбір 
кезеңіндегі бірдей түсімдер мен төлемдер сомасының бірдей 
құндылығын мойындамауы табылады. Жобаның болашақтағы 
барлық экономикалық көрсеткіштері қаражат ресурстарының 
құндылықтарының төмендеуін ескере отырып реттеу жүргізілуі 
қажет. Реттеудің мазмұны әртүрлі уақыттағы барлық шығындар 
көлемінен нәтижесін нақты уақыттағы баға деңгейіне келістіруде 
болады. Мұндай қайта есептеу «дисконттау» (бағалау) деп 
аталады, ол келесі формалумен анықталады: 
 
                     ( ) ( ) ( )ttRDtDF P −+= *1                        (10.3) 
мұнда,     RD -дисконттың нормасы (ставкасы)  
                t-шығындар уақыты (жыл)  
                t P-экономикалық көрсеткіштер келтірілетін уақыт (жыл ) 
есебі. (Кейде  t=0 келтіру инвестициясының басында жүргізіледі) 
        Еркін қаражаттар депозиттік (жинақтау) салымдары немесе 
қызметтің басқа салаларына инвестиция ретінде қолданылады. 
Алғашқы бірінші жылы еркін қаражаттар белгілі бір Е көлемге 
өседі және (1+Е)1 құрайды, екінші жылдың соңында бұл сомма 
(1+Е)2- ке тең болады, ал жыл соңына (1+Е) ( )totp −   құрайды. 
Дисконт нормасын анықтаған кезде депозитті салымдар бойынша 
әртүрлі салықтар мен табыстардан төлемдер ескеріледі: 
 
                                 Е=Кп+Ен                                                          (10.4) 
 
мұнда, Ен- капиталды салымдардың тиімділік нормасы; 
             Кп-төмендетуші коэффициент. 

 Уақыт факторын ескере отырып инвестицияның (жобаның) 
тиімділігін бағалаудың бірнеше әдістемесі белгілі:  
1. Таза келтірілген құндылықты (NPV) анықтау; 
2. Рентабельділіктің ішкі нормасының (IRR) есебі;  
3. Пайда мен шығындардың (BCR) қатынасы; 
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4. Уақыт факторын ескере отырып өтелу мерзімін анықтау; 
5. Келтірілген (дисконтталған) шығындарды минимизациялау. 

Таза келтірілген құндылық (NPV) көрсеткіші интегралды 
экономикалық тиімділік (Эинт) деп аталады. Ол келесі 
формуламен есептеледі: 

            ∑
= +

−
=

Т

t
tинт Е
tшtРЭ

0 )1(
)()(

                                  (10.5) 

Мұнда, Р(t)  - бір жылдағы жобаның орындалу нәтижесінің құндық 
                         бағалануы, 
             Ш(t)- бір жылдағы жобаның орындалуының толық        

шығындарының құндық бағалауы. 
       Е   -     дисконт (қойылым) нормасы (RD) 
         Т-жобаның қызмет ету кезеңі. 

Жобаның ең жақсы нұсқасы Эинт-         max талабын 
қанағаттандыру қажет. Қандайда жағдай болмасын интегралды 
тиімділік оң нәтижеге ие болу керек. 

Тәжірибеде инвестицияның тиімділік көрсеткіші, басқаша 
ацтқанда таза ағымдық құн (NPVR) коэффициенті пайдаланылады. 
Ол жобаның таза келтірілген құндылығының (NPV) 
инвестициялық шығынның дисконттық құнына (PV) қатынасымен 
анықталады: 

                               NPVR=NPV/PV                                       (10.6) 
 

Тиімділіктің ішкі коэффициенті таңдау тәсілімен 
анықталады, яғни рентабельділіктің әртүрлі бастапқы  мазмұнын 
таңдау. Егер тиімділіктің ішкі коэффициенті бастапқы мазмұнынан 
төмен болмаған кезде жоба рентабельді болады. 

 Капиталды салымдардың қайтару мерзімі шығындарды 
алғаннан кейінгі табыстар арқылы жылдар саны болып табылады. 
Бұл көрсеткіш аналитикалық түрде есептеледі және қаражат 
ағандарының кестесі түрінде көрсетіледі.  

 Өтелу мерзімінің көлемі келесі формуламен есептеледі: 

           
21 КК

КТнемесе
П
КТ ОТОТ θθθθ −

==                 (10.7) 

 
мұнда,   К-жобалық шешімдегі капиталды салымдар 
              П-жобаның іске асуы нәтижесінде алынатын пайданың 

жалпы сомасы. 
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       ӨӨҚ1,ӨӨҚ2-капиталды салымдарға дейінгі және кейінгі 
өнім өндірудің өзіндік құны. 

 Максималды қаражат ағыны- өсі ретіндегі таза ағымдық 
құнның едәуір кері мазмұны. Бұл көрсеткіш жобаға қажетті 
қаржыландыру көлемін сипаттайды және ол барлық шығындарды 
өтеу көздерімен байланысты болу керек. 

 Шығынсыздық нормасы- өндірілетін өнімнің минималды 
партия көлемі, ол «нөлдік пайданы» қамтамасыз етеді (сатудан 
түскен пайда өндіріс шығындарына тең). Ол келесі формуламен 
есептеледі: 

  
Шығынсызыдық нормасы= Тұрақты шығындар/ 
 (үлестік баға- үлесті ауыспалы шығындар)                       (10.8) 

Жобаны негіздеудегі инвестицияның тиімділігін бағалау 
әртүрлі келтірілген құн, рентабельділік немесе өтімділік 
тәсілдерімен есептеледі. Шешімді негіздейтін тәсілді таңдау 
өндірушінің қалауымен (капитал иеленуші) жүргізіледі. 

 
ЕСЕП ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 

Экономикалық тиімділік деңгейі (Э) келесі формуламен 
есептеледі: 

                      
Эф
ЭшЭнемесе

Эш
ЭфЭ ==  

мұнда,  Эф – тиімділік, мың.тг. 
  Эш – шығындар (ресурстар), мың.тг. 

Өндірістің рентабельдігі (Р) келесі формуламен есептеледі: 
 

)(: НАККсНПР += θ  
мұнда, П – таза табыс (пайда), мың.тг. 
             НӨҚс – негізгі өндірістік қорлардың орташа қалдық құны, 
                           мың.тг. 
             НАҚ – нормаланатын айналым қаражаты, мың.тг. 
 
Капиталды салымдардың өтелу мерзімі (Т) келесі формуламен 
көрсетіледі:               
                                                         
   Т=К/(Б-ӨҚ);  Т=1:Кэ;    Т= Кс /  ∆П;  Т=Кс/(ӨҚ1-ӨҚ2); 
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мұнда,    К – капиталды салымдар, мың.тг. 
  Б –  жылдық өнім шығару, мың.тг. 

            Кэ – капиталды сыламдардың экономикалық тиімділігінің 
коэффициенті. 

  Кс – тұрғызылып жатқан объектінің сметалық құны, 
           мың.тг. 
 ∆П – пайданың өсуі (таза табыс), мың.тг. 

       ӨҚ1-ӨҚ2 – капиталды салымдарды енгізугі дейінгі және 
кейінгі өнімнің  өзіндік құны, мың.тг. 

Тірі еңбекті қолданудың тиімділігін сипаттау үшін келесі 
коэфициенттер анықталады: 

Те=Т3: ӨК немесе Те=1:Т0 
мұнда, Те – еңбек сыйымдылығы; 
   Т3 – еңбек шығындарының көлемі; 

ӨК – дайындалған өнім көлемі (тауарлы, өткізілген және т.с.с.); 
Т0- тірі еңбектің өнімділігі. 

Т0= ӨК: Т3   немесе Т0= 1: Те. 
 
Тұтынылған еңбектің тиімділігін сипаттау үшін: 
 

Ме=МШ:ӨК немесе Ме= 1: М0 

 
мұнда, Ме - өндірістің материал сыйымдылығы; 
МШ – материалды шығындар; 
М0 - өндірістің материал қайтарымы. 
 

М0=ӨК:МШ немесе М0= 1: Ме. 
 
Өндірістік қорларды пайдаланудың тиімділігін сипаттау үшін: 

Фе=Ф:ӨК немесе Фе=1:Ф0 

 
мұнда, Фе - өндірістің қор сыйымдылығы; 

  Ф - өндірістік қорлардың орташа жылдық құны; 
  Ф0 - өндірістің қор қайтарымы. 
  Ф0=ӨК:Ф немесе Ф0=1:Фе 

Капиталды салымдарды пайдаланудың тиімділігін сипаттау үшін: 
 

Кс=К:∆ВП немесе Ке=1:К0 
мұнда, Ке- өнімнің капитал сыйымдылығы; 

К- капиталды салымдар; 
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∆ВП – капиталды салымдардың нәтижесінде өнімді 
шығарудың өсуі. 
Ке - өнімнің капиталды қайтарымы. 
 

Кс=∆ВП:К    немесе   К0=1:Ке 
Капиталды салымдардың тиімділігін коэффициентті келесі 

формуламен есептеледі: 
- кәсіпорын бойынша: 

Кэ=  ∆П/К 
 

мұнда, К – капиталды салымдар. 
            ∆П – пайданың (таза табыстың) өсуі. 

 
 

Кэ= ∆П/∆Ф 
мұнда, ∆Ф – негізгі өндірістік қорлардың өсуі. 

 
Қайта тұрғызылатын кәсіпорын мен объектілердің, жеке 

шаралар мен технико – экономикалық мәселелер:   
Кэ=(Б-ӨҚ)/ Кс   немесе    Кэ=1/Т 

 
мұнда,  Б – кәсіпорынның көтерме бағасы бойынша шығарылатын 
                   жылдық өндірістік өнімнің құны; 
             ӨҚ – жылдық өнім шығарудың өзіндік құны, теңге; 

Кс – тұрғызылатын объектінің сметалық құны; 
 Т - өтелу мерзімі, жыл. 

Шаруашылық мәселелер шешімдерінің тиімді үлгісі өтелу 
мерзімінің көрсеткішімен немесе қосымша капиталды 
салымдардың салыстырмалы тиімділік коэффициентімен 
анықталады. 

Капиталды нұсқа есепті көлемді нормативті белгілермен 
салыстыру арқлы таңдалады: 

 
    (К2-К1)/ ӨҚ1-ӨҚ2  < Тн            немесе     
                           (ӨҚ1-ӨҚ2)/( К2-К1) >  Ен 

    
 

мұнда, Тн немесе Ен – капиталды салымдардың нормативті өтелу 
                               және тиімділігінің нормативті коэффициенті; 
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            ӨҚ1, ӨҚ2  - ӨҚ1, ӨҚ2 - болған кездегі салыстыратын нұқалар 
бойынша дайын болған өнімнің өзіндік құны немесе 
қолдану шығындары; 

            К1, К2 – К1 > К2 - болған кездегі салыстырылатын 
нұсқалардың капиталды салымдары. 
Қосымша капиталды салымдардың салыстырмалы 

коэффициенті (Е) келесі формуламен есептеледі: 
 

Е =   ( ӨҚ1-ӨҚ2 )/( К2 – К1)      немесе    Е= 1: Т өтелу 
       

Жылдық экономикалық тиімділік (Эн) келесі формуламен 
есептеледі: 

Эн = [( ӨҚ1+Ен К1) – (С2 + Ен К2) ] *В2 
мұнада, В2 – оптималды үлгі бойынша жылдық өндірілген өнім 
көлемі. 

   Қайта тұрғызылған немесе жөндеуден өткен объектілердің 
өндірістік қуаты мен негізгі қорларын енгізуден жылдамдатудан 
болатын экономикалық тиімділік келесі формуламен есептеледі: 

Эд = Ен * К * (Тн – Тф) 
 
мұнда, К – алдын – ала енгізілген негізгі өндірістік қорлардың 
                   құны, мың.тг. 

Тф - объектілерді іске қосудың нақты мерзімі, жылдар. 
Шығындар мен ресурстарды интенсивті қолдану деңгейіеің 

өзгеруіне тәсілдер негізінде анықталады:   
                     Ут 
Вт = ( 1-     )*100 ; 
        Уп 
 
        Ум 
Вм = ( 1-     )*100 ; 
        Уп 
 
        Уф 
Вф = ( 1-     )*100 ; 
        Уп 

мұнда, Вт, Вм, Вф – еңбек, материалды шығындар мен өндірістік  
қорларды интенсивті қолдану есебінен 
болатын өнімнің өзіндік үлес саламғы, %. 



 - 76 - 

           Ут, Ум, Уф – еңбек материал шығындары, өндірістік қорлар 
мен өндіріәлген өнім көлемінің өзгеру 
индекстері, %. 

Бастапқы индекс кезінде интенсификацияның өзгеру 
деңгейінің жалпылама көрсеткіші келесі формуламен есептеледі: 

 
Во = ( 1-Ут*Ум*Уф)*100 

мұнда, Во – еңбек материалды шығындар мен өндірістік   
қорлардың қолдану деңгейінің өзгеруіне байланысты 
өнімнің өзгеруінің үлес салмағы. 

 
Есептер 

Есеп 1. 
 
 Жаңа цехты тұрғызуға кеткен капиталды жалпы 
(абсолютті) салымдардың экономикалық тиімділігін анықтаңыз. 
Өнім бірлігіне капиталды салымдар К=8теңге, өнім бірлігінің 
өзіндік құны ӨӨҚ= 18 теңге, көтерме баға Бкөтерме=20теңге, 
өндірістің жылдық көлемі Q=10000 бірлік, рентабельділік деңгейі 
Rпр=0,2 
             Шешуі: 

Капиталды салымдардың абсолютті экономикалық тиімділігі 
келесі формуламен есептеледі 

                                Э= ( ∑
п

і1

[(Бі - ӨӨҚі)*Qі (1-Ні)])/К                       

мұнда, Бі, ӨӨҚі - өнім бірлігінің көтерме бағасы мен өзіндік құны, 
теңге 

              Qі – і-ші өнімнің өндірістік жылдық көлемі  
              Ні – і-ші өнімнің жеңілдіктерін ескере отырып бюджетке   
                     аударыларын аударылымның орташа қойылымы 
               К – капиталды салымдар 
               n – номенклатуралы ұстанымның саны 
                
                                (20-16) * 10000 (1-0)            
                      Э =  _____________________________     =   4/8=1/2=0,5 

                                         8*10000 
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Есеп 2. 
 Үш нұсқадан ең тиімді капиталды салымдарды анықтаңыз. 
Капиталды салымдар: К1=50млн. тг;  К2=70млн. тг; К3=100млн. тг. 
Жылдық өндірілген өнім көлемінің өзіндік құны: С1=200млн.тг;  
С2=150млн. тг;   С3=120млн.тг.  Нормалық рентабельділік Кн=0,2 
 

Шешуі 
 Капиталды салымдардың салыстырмалы тиімділігі 
келтірілген минимум шығындардың көмегі бойынша анықталады: 
       3келт=ӨӨҚ+Кі Rкелт→ min 

 
3келт=ӨӨҚі *Тн+Кі → min 
 

мұнда, ӨӨҚі,  Кі - өнім бірлігіне келетін өнімнің өзіндік құны мен 
капиталды  салымдар  
              Кпр- өнім үлесіндегі кәсіпорынның рентабельділігі 

Тн - өтелу мерзімі, Тн=1: Rпр 
 
31= 200+50*0,2=210млн тг. 
32=150+70*0,2 =164млн тг. 
33=120+100*0,2=140млн тг. 
 
Ең тиімді нұсқасы 3-ші, яғни онда минимум шығындар жұмсалды. 

 
Есеп 3. 
 Таза дисконтталған табыс пен табыстылық индексін 
нықтаңыз. Дисконтталған тиімділік Эg=2783,6мың тг., 
дисконтталған капиталды салымдар Кg=648 мың тг. 

                                 
                                Шешуі 
ИДр=Эg:Кg 

 
мұндағы,   ИДр – есепті табыстылықтың индексі 
                    Эg – дисконтталған тиімділік, теңге 
                    Кg – дисконтталған капиталды салымдар, теңге 
        
       ИДр =2783,6:648=4,3 
 
 Егер есепті табыстың индексі 1-ден жоғары болса онда, жоба 
тиімді деп есептелді. 
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Есеп 4. 
 Ұзақ мерзімді несиенің қайтару соммасын анықтаңыз. 
Авансталған капиталды салымдвр КВ=200мың теңге, несиенің 
ұзақтығы t=4жыл, жылдар бойынша капиталды салымдардың үлесі 
D=0,25 ,  жылдық несие қойылым Е=0,2 несие төленді: 
а) аванстау мерзімін аяқтау бойынша, яғни 4-жылдың соңына; 
б) жыл сайын пайыздық қойылымды ескере отырып. 
 
                                         Шешуі 

Ұзақ мерзімді несиенің қайтару соммасын аванстау 
кезеңіндегі капиталды салымдық минималды соммасымен анықтау  
Қайтару соммасы келесі формуламен анықталады: 
        

КВқайт=КВ1(1+Е)т-1+КВ2(1+Е)т-2+...+ КВі(1+Е)т-і = z КВі (1+Е)т-і 
 
мұнда, КВі – і-ші жылғы капиталды салымдар,  
             КВі= КВ* £ і (£ і – і-ші жылғы капиталды салымдардың 
үлесі)  
             Е – несие үшін қойылым 
             Т – несие қайтарудан кейінгі жыл (t+1)  
              t – несие мерзімі, жыл 
              і – капиталды салымдарды жүзеге асыру жылы 
КВқайт =200*0,25(1+0,2)4 -1 +200*0,25 (1+0,2)4 -2+200* (1+0,2)4 -3 + 
            +200*0,25 (1+0,2)4 -4 = 268,4 мың теңге.  
 

Несиенің пайыздық қойылымын ескере отырып жылдық 
төлеуде қайтару соммасы келесі формуламен анықталды:  

КВқайт = КВ1(1+Е)т-1+КВ2 [1-D(2-1)]*(1+Е)т-2+...+КВі [1-D(t-1)] 
(1+Е)т-і= КВі [1-D(t-1)][1+Е]т-і 

мұнда, D – бір жолға келетін капиталды салымдардың үлесі 
D=КВ/t 
              
        КВқайт=200*0,25[1-0,25(1-1)](1+0,2)4 -1+200*0,25[1-0,25(2-1)] 
[1+0,2]4 -2+200*0,25[1-0,25(2-1)](1+0,2)4 -3+200*0,25[1-0,25(4-
1)](1+0,25)4 -4= 50*1,728+50*0,75*1,44+50*0,5*1,2+50*0,25= 
=50*5,108=255,4 мың тг. 
 
Есеп 5. 

Таза дисконтталған табысты және табыстылық индексін 
анықтаңыз. Капиталды салымдар 31=160мың тг, 32=200мың тг, 
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33=400мың тг, 34=480мың тг, таза табыс: R1=0, R2= 640мың тг, R3 
=1440мың тг, R4= 1520мыңтг, дисконт наормасы 100% немесе 
Е=1,0 
                                      Шешуі 

Жобаның инвестициялық тиімділігін анықтау кезінде 
шығындар мен нәтижелер есепті кезең бойынша бағаланады. 
Барлық кезең бойынша бір мезгілдегі шығындардың келтірілген 
көлемі формуламен анықталады: 
 

3т= [3t/(1+Е)t] 
Капиталды шығындардың жүзеге асырылу нәтижесі: 

Rт =[Rt/(1+Е)t] 
мұнда, 3t  Rt – t-ші жылдағы шығындар мен нәтижелер 
             Е – дисконт нормасы 
             Т – капиталды шығындардың жүзеге асырылу кезеңі 
                                  (t=0,1,2,...Т) 
Таза дисконтталған табыс: ТDТ =Rt-3t 
Табыстың индексі: ТU=Rt/3t 
TUр>ТUк болған кезде жоба  тиімді болады. 
 
34 =160/(1+1)4+200/(1+1)3+400/(1+1)2480/(1+1)1=10+25+100+240= 
=375мың тг.  
33=160/(1+1)3+200/(1+1)2+400/(1+1)1=20+50+200=270мың тг. 
32=160/(1+1)2+200/(1+1)1=40+100=140мың тг. 
31=160/(1+1)1=160/2=80мың тг. 
R1=0/(1+1)=0 
R2=0/(1+1)2+640/(1+1)1=320мың тг. 
R3=0/(1+1)3+640/(1+1)2+1440/(1+1)1=0+160+720=880мың тг. 
 
R4=0/(1+1)4+640/(1+1)3+1440/(1+1)2+1520/(1+1)1=0+80+360+760= 
=1200мың тг.  
 
ТDТ1=0-80=-80мың тг.                              ТU1=0:80=0 
ТDТ2=320-140=180мың тг.                       ТU2=320:140=2,286 

ТDТ3=880-270=610мың тг.                       ТU3=880:270=3,259 
ТDТ4=1200-375=825мың тг.                     ТU4=1200:375=3,2 
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ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Өндіріс және өнімді өткізудің экономикалық мазмұны, түрлері 

мен классификациясы. 
2. Шығындар құрылымы және оны анықтайтын факторлар. 
3. Тұрақты және ауыспалы шығындардың ерекшеліктері. 
4. Салалық ерекшеліктердің өндіріс және өнімді өткізу 

шығындарының құрылымына әсері. 
5. Өнімнің өзіндік құны және оның түрлері. 
6. Өзіндік құнды калькуляциялау әдісі. 
7. Өзіндік құнның көрсеткіштері. 
8. Өзіндік құнды төмендету көздері және факторлары. 
9. Шығындар мен өзіндік құнның экономикалық мазмұны. 
10. Өндіріс және өнімді өткізу шығындарының классификациясы. 
11. Өндіріс және өнімді өткізу шығындарының элементтер 

бойынша классификациясы. 
12. Өндіріс және өнімді өткізу шығындарының мақсаттар 

бойынша кластфткациясы: пайда болу уақытына байланысты 
(ағындық кезеңнің шығыны, болашақ кезеңнің шығыны, 
алдағы уақыттың шығыны); өндірістік процестегі 
экономикалық рөлі бойынша: құрамы бойынша (бір элементті 
(қарапайым), кешенді (күрделі); өнімнің өзіндік құнына енгізу 
тәсілі бойынша (тікелей, жанама), өндіріс көлемінің қатынасы 
бойынша (шартты- тұрақты, шартты- ауыпалы); мезгілдік 
пайда болуы бойынша (ағындық, бір уақыттық); тиімділік 
бойынша (өндірістік, өндірістік емес), жеке өндіріс бойынша 
(жеке. қоғамдық), пайда болу орны бойынша (өндіріс, цех, 
бөлімше), кәсіпорынның қызметіне байланысты (тәуелді, 
тәуелді емес). 

13. Кәсіпорындағы жоспарлық өзіндік құнның қалыптасуы. 
14. Калькуляцияның негізгі тәсілдері (тікелей есеп (қарапайым), 

есепті- талдаулық, нормативті, параметрлі, шығындардан алу, 
коэффициенттік (шығындарды бөлу), сорттық). 

15. Өзіндік құнды жоспарлау түрлері. (ағындық (оперативті), 
болашақтық (стратегиялық)). 

16. Еңбекақыдағы шығындарды төмендету (еңбекті сақтайтын 
технология, өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру). 

17. Өнімнің материал сыйымдылығын төмендету (ресурсты 
үнемдейтін технология, материалды өндірісті тиімді 
пайдалану). 
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18. Өндірісті басқару және қызмет көрсету шығындарын қысқарту 
(өнім көлемі мен құрылымының өзгеруі). 

19. Өндірістік емес жоғалтулар мен шығындарды төмендету (өнім 
сапасын жақсарту). 

20.  Өндірістік емес жоғалтулар мен шығындарды жою (қызметке 
ынталандыруды жетілдіру). 

 
11.   ӨНЕРКӘСІПТІК ӨНДІРІСТІ РЕСУРСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ 

ЕТУ 
11.1 ШИКІЗАТ, ШИКІЗАТ РЕСУРСТАРЫ МЕН ШИКІЗАТ   

БАЗАСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ 
 

Шикізат- бұл еңбек құралы, оны өндіруге немесе дайындауға 
адам еңбегі жұмсалады. Оны өңдеу нәтижесінде жартылай 
фабрикатқа, содан кейін дайын өнімге айналады. 

Тәжірибеде қолданылатын еңбек құралдары шикізат және 
негізгі материалдар, қосымша материалдар және отын деп 
бөлінеді. 

Шикізат және негізгі материалдарға өнімнің материалды 
негізін құрайтын еңбек құралдары, ал қосымшаға – шикізат пен 
негізгі материалдарға бірігетін, немесе онды өзгерістер енгізу үшін 
өндірістік процестерге әсер ететін құралдарды жатқызады. 

Отын (с.і. электроэнергияға айналдырылған) еңбек құралдары 
ретінде пайдаланылады және жылу мен жарықтандыруда 
өндірістік ғимараттарда қолданылатындықтан оны қоымша 
материалдарға енгізеді. Отын кәсіпорында маңызды орында 
болғандықтан жеке бөліп қарастырылады. 

Өндіріс процесінде тұтынатын және жасалынатын 
материалдарды шикізат, негізгі және қосымша материалдар, 
жартылай фабрикаттар мен дайын өнім деп бөлу шартты болып 
табылады. 

Өндірістік тұтынуға және алдағы уақытта өңдеуге арналған 
барлық материалдар шикізат болып табылады. Негізгі 
материалдардың шикізаттан айырмашылығы – олар шикізатты 
өңдеудің нәтижесі және алдағы уақытта өндірістік тұтынуға 
арналады.  

Өндірістің шикізат ресурстары деп – қор ретінде өңдеуге 
арналған, белгілі бір кезеңде өндірісте болатын және 
импортталатын қоймадағы еңбек құралдарының жиынтығы 
түсіндіріледі. Шикізаттың бұл ресурстары нақты деп аталады. 



 - 82 - 

Өнеркәсіп үшін еңбек құралдарын өндіретін халық 
шаруашылығының саласы шикізат базасын құрайды. 

Өнеркәсіпте өңделетін барлық шикізаттарды өнеркәсіптік 
және ауылшаруашылық деп бөлінеді. Өнеркәсіптік шикізаттар 
минералды және химиялық болып бөлінеді. 

Химиялықтың  құрамына жасанды және синтетикалық 
шикізаттар енеді. Ауылшаруашылық шикізаты жануар мен өсімдік 
типтес болып бөлінеді. Минералды өнеркәсіпке көмір, мұнай, тұз 
және т.б. шикізаттар жатады. 

Ауылшаруашылығындағы жануар тектестердің шикізатынан 
өнеркәсіп үй жануарларының терісін (ірі және ұсақ малдар, 
шошқалар), теңіз жаунарларының терісін және жүндерді өңдейді. 
Өсімдік шикізатынан жеңіл өнеркәсібінде келесідей өңдеулер 
жүргізіледі: мақта, жібек, сонымен бірге танкидтері бар ағаш 
талшықтары. 

Ауыл шаруашылық шикізаты өнеркәсіп үшін маңызы өте 
зор.Жеңіл өнеркәсіптегі шикізат ресурстарының балансында ол 50-
70 пайызын құрайды. Айта кететін жағдай, жыл өткен сайын 
жасанды және синтетикалық заттардың рөлі маңызды орынға 
иеленуде. Олар өнеркәсіптегі өнім ассортиментін тұрақты 
кеңейтуге және жаңартуға мүмкіндік береді. 

Өнеркәсіптегі шикізат ресурстары елдегі мал басымен 
анықталады. Олардың саны артқан сайын оның нақты 
ресурстарының өсуіне мүмкіндік жасалады. 

Мал шаруашылығының дамуы жаңа техникалық 
жарақтандыруға, мал басы мен азық-түліктің сәйкестігімен тығыз 
байланысты.  

 
11.2 НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ РЕСУРСТАРДЫ 

ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ БӨЛУ. 
 

Экономикалық ресурс деп- тауарлар мен қызметтер өндіріс  
процесінде қолданылатын ресурстардың барлық түрлері 
түсіндіріледі. Оған жататындар: 
-табиғи ресурстар (жер, су және орман ресурстары) 
-еңбек ресурстары (өнім өндіретін және қызмет көрсететін қабілеті 
бар адамдар) 
-өндіріс құралдары (өндірістік ғимараттар, құралдар, шикізат, 
материалдар және басқада негізгі айналым қорлары), оларды 
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сонымен қатар инвестициялық ресурстар және өндірістік капитал 
деп атайды 
-өндірісті ұйымдастыруға адамдардың кәсіпкерлік қабілеті. 

 Кейбір жағдайда бұл тізімге қаржы ресурстарында енгізеді. 
 Ресурстар нарығының әрқайсысы көптеген нақты ресурстар  

нарығы ретінде көрсетіледі. 
 Ресурстарды тұтынушылар ретінде тауарлар мен 

қызметтерді өндіретін кәсіпорындар болғандықтан, ол үшін 
төленетін баға оны иеленушінің табысы болады: 
-табиғи ресурстардың бағасы- рента; 
-еңбектың бағасы – еңбекақы; 
-өндірістік капитал немесе инвестициялық ресурстардың бағасы- 
пайыз; 
-кәсіпкерлік қабілеттің бағасы- кәсіпкерлік табыс. 

 Нарықтық экономикадағы барлық ресурстардың бағасы 
дайын өнімнің бағасына сұраныс пен ұсыныс арқылы 
қалыптасады.  

 Фирма шығындарын өтеудегі әрбір қосымша ресурстарды 
табыс әкелетін деңгейге дейін кеңейтеді. 

 Натуралды өндірудегі өнімнің шығарылуының өсуін шекті 
өнім деп аталады. Шекті өнім алғашында өседі, содан кейін 
қайтару заңына сәйкес құлдырай бастайды. Шекті өнімнің өсуі 
қысқа бөлімшеде болатындықтан, ол басынан бастап қысқарады 
деп есептеледі. 

 Өндіріске ауыспалы ресурстардың қосымша бірлігін 
еңгізуден болатын шығындардың өсуі шекті шығындар ресурстары 
деп аталады. 

 Фирманың қолданылатын ресурстарды таңдау принципі 
оптималды өнім шығару көлемін анықтау приципіне сәйкес келеді. 
Фирма үшін қолданылатын ресурстарды шекті табыс пен шекті 
шығындардың қиылысқан нүктесіне дейін көбейту пайдалы 
болады. 

 Фирма шекті табыспен бағалардың қатынасынан шығындар 
минималды болған кезде келесіде тең болады: 
 

                                    
L

L

K

K

P
MRP

P
MRP

=                                    (11.1) 

мұнда,   MRPK, MRPL -машиналар мен жұмысшылардың шекті 
табыстылығы 
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PK, PL - машина бағасы мен жұмысшылардың 
еңбекақысы. 

Басқаша айтқанда, фирма қосымша өнім бірлігін өндіруге 
кеткен өндірістік шығындар қосымша орындалатын жұмыс 
көлеміне тең болғанда өзінің шығындарын минималдыға келтіреді, 
ол үшін – жаңа машиналар немесе жаңа жұмысшыларды 
қолданылады. 

 
11.3 РЕСУРСҚА ДЕГЕН НАРЫҚТЫҚ СҰРАНЫС. 

 
Егер фирма таза бәсеке нарығында жұмыс атқарса, онда 

ресурстардың сұраныс қисығы ресурстардың шекті табыстылық 
қисығымен сәйкес келеді. Мұнда монополды немесе бәсекелестік 
нарықтың арйымашылығы маңызды болмайды. 

Ресурстарға деген нарықтық сұраныс өндірістік процеске 
пайдаланатын ресурстар бойынша әртүрлі саладағы барлық 
фирмалардың сұраныстарының жиынтығын көрсетеді.  
        Ресурстардың икемді сұранысына әсер ететін негізгі 
факторлар: 

1.Ресурстардың шекті пайдалылығының өзгеруі. Егер шекті 
пайдалылық жай төмендесе, онда ресурсқа деген сұраныс едәуір 
икемді. 

2.Ресурстардың өзара алмастыруы.Егер ресурсты басқамен 
тез ауыстыратын болса, онда сұраныс едәуір икемді болады.  

3.Фирма шығындарындағы ресурстардың үлесі, мысалы, егер 
энергоресурстардың бағасы жоғарыласа,онда өндірушілер оны 
тұтынуды азайтады және энергияны аз тұтынатын құралдарды 
пайдаланады.  

4.Дайын өнімге сұраныстың икемділігі.Азық – түлік 
өнімдеріне, мысалы, сүт, ет, нан сұраныс икемсіз, сондықтан оны 
өндіруге кететін шикізатқа да сұраныс икемсіз болады.  

5.Жеке фирманың ресурсқа икемді сұранысы дайын өнім 
нарығының құрылымына да байланысты болады.Егер дайын өнім 
нарығы таза бәсекелестік болса, онда фирманың икемді сұранысы 
жетілмеген бәсекелестік жағдайына қарағанда жоғары болады.  

Ресурс сұранысының бағалық емес факторлары:  
1.Өндірісте қолданылатын ресурстар бойынша дайын өнімге 

сұраныстың өзгеруі.Мұндай өзгерістер тұтынушылардың 
табыстарының өсуі немесе кемуі,жаңа тауарлардың пайда болуы 
кезінде болады;  
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2.Басқа ресурстарға бағалар.Егер қандай да бір ресурс 
ауыстырылатын және оның бағасы төмендесе, онда басқа 
жағдайларда ресурстың сұранысы төмендейді.Егер екі ресурс бірін 
– бірі толықтыратын болса,онда оның біреуінің бағасының 
төмендеуі сұранысты ұлғайтады;  

3.Өндіріс технологиясындағы өзгерістер. Жаңа технология 
барлық ресурстарды үнемдеуге, оны тұтынуды төмендетуге әсер 
етеді.Өндірілетін өнім бірлігіне кететін шығындар 
төмендейді.Бірақ өндірістің ресурс сиымдылығы өнім шығаруды 
ұлғайтумен байланысты болады, сондықтан қажет ресурстар 
көлемі артады.  
 

ЕСЕП ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ. 
 

Кәсіпорындағы шикізат, материалдар, отын және электр 
энергия шығыны олардың өндірістік тұтынуын сипаттайды. 
Жалпы және үлестік шығынды ажыратады. 

Өндірңске жалпы шығыны кәсіпорындағы барлық 
материалды шығындарды қамтиды: а) жарамды дайын өнімді 
шығару бағдарламасын орындау  б) жөндеу пайдалану қажеттілігі  
в) аяқталмаған өндіріс  г) өнеркәсіптік-өндірістік сипаттағы 
басқада жұмыстар, мәдени тұрмыстық қажеттілік. 

Нақты түрдің материалды ресурстардың үлестік 
шығындарды атайды:  

                                         m=Q:q 
 
Мұнда, q - өнімнің жарамды бірлігінің саны  
              Q – қарастырылатын кезеңнің материалды ресурстардың 
жалпы  шығыны 

Өндірістің тұтынуы бойынша материалды ресурстарды 
пайдаланудың негізгі көрсеткіштері – жарамды өнімді шығару, 
тиімді пайдалану коэффициенті, шығындардың коэициенті, 
пайдаланатын бөлшектердің қызметету мерзімі, жөндеу кезінде 
бөлшектердің алмастырылуы. 

Жарамды өнімді шығару – қайта дайындалатын шикізаттан 
жарамды өнімді бөліп алу – бірінші өңдеуде қолданылаады, 
мысалы, рудадан мысты алу, қызылшадан қантты өндіру және т.б. 

 
                                        ВГ= qж/ Qбаст 
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мұнда,    qж  –    жарамды өнімнің көлемі 
     Qбаст – бастапқы шикізаттың көлемі 
      ВГ –   жарамды өнімнің шығарылуы 
 
Нақты өнімді өндірудегу материалды ресурстардың тиімді 

пайдалану коэффициенті (ТПК) келесі формуламен анықталады: 
 
                      Кu = qr :Qжалпы 

 
мұнда,    qr        – материалдың таза массасы (тиімді шығын)  

     Qжалпы – материалдың жалпы шығыны 
 
Шығындық коэффициент шығын нормасының бұйымның 

таза массасына қатынасы ретінде анықталады:                               
                            Кр=mн:qr 
 
Шығындар нормасының көлемі келесі формуламен 

есептеледі: 
                      mн= qr+ qі+ qj 

мұнда, mн – шығын нормасының көлемі 
    qr – таза масса 
    zqі – жиынтық қалтықтар мен жоғалтулар 

              zqj – басқара ұйымдастыру-технологиялық қалдықтар      
мен жоғалтулар 

 
qr дайын бұйымға енетін материалды ресурстардың санымен 

анықталад және оның конструкциялық материал сиымдылығын 
сипаттайды. 

Шығын нормасының екінші элменті – жиынтық 
технологиялық қалдықтар мен жоғалтулар - өндірістік 
жұмыстардың технологиялық процестерінің ерекшелігіне 
байланысты қосымша материалды шығындар. Қалдықтар – 
бөлшектерді дайындауға пайдалануға болмайтын бастапқы 
материалдардың қалдығы. Қалдықтар қолдануға байланысты 
пайдаланылатын және пайдаланылмайтын болып табылады. 

Жоғалтулар - өндірістің технологиялық дамуындағы 
пайдаланылмайтын материалдардың бір бөлігі. Оларға 
жататындар, мысалы, жинап-балқып кеткен металдардың 
жоғалтуы және т.б. 
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Үшінші элемент нормас – басқада ұйымдастыру-техникалық 
қалдықтар мен жоғалтулар-техникалық процестерге байланыссыз 
болатын шығындар. Мысалы, жуатын сулармен химикаттардың 
жоғалтулары, желдетпеге кеткен шығындар және т.б. Бұл 
шығындарға өндірістің ұйымдастыру-техникалық факторлары мен 
байланысты болады. 

Материалды ресурстарды тиімді пайдалану кезінде келесідей 
көрсеткіштер пайдаланылады: 

 
Ме=МШ:ЖІӨ                               М0=ЖІӨ:МШ=1/Ме   
Ме=МШ:ТӨ (ӨӨК)                     М0=1/Ме=ТӨ(ӨӨК)/МШ 

 
мұнда, Ме - өнімнің материал сиымдылығының көрсеткіші 
             М0 – материал қайтарымының көрсеткіші 
             ЖІӨ - жалпы ішкі өнімнің көлемі 
             МШ–материалды шығындар (амортизациялық аударымсыз) 
             ТӨ (ӨӨК) – тауарлы (өткізілген) өнім көлемі. 
 

ЕСЕПТЕР 
Есеп 1. 

Кесте 1 мәліметтері негізінде нақты және есепті кезеңдегі 
көрсеткіштерді және салыстыру қажет: 
1. Экономикалық тиімділік ( Э тиім) 
2. Экономикалық тиімділік деңгеиі (Э) 
3. Өндірістің рентабельдігі (Р) 
4. Капиталды салымдардың өтелу мерзімі (Т) 
5. Өндірістің еңбек сыйымдылығы (ЕС) 
6. Тірі еңбектің өнімділігі (То) 
7. Өндірістің материал сыйымдылығы (Ме) 
8. Өндірістің қор сыйымдылығы (Ре) 
9. Өндірістің қор қайтарымы. 
 

Кесте 1 – “Вымпел”  кәсіпорынның көрсеткіштері 

Көрсеткіштер Белгіленуі Өлшем 
бірлігі 

Нақты 
кезең 

Есепті 
кезең 

1 2 3 4 5 
1. Өткізілген өнім 
көлемі ООК мың.тг. 10430 11560 

2. Өткізілген өнімнің 
өзіндік құны ООҚ мың.тг. 9340 9460 
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3. Өндірістік 
қорлардың орташа 
жылдық құны 

НҚ мың.тг. 5607 5603 

4. Нормаланатын 
негізгі қорлар ННҚ мың.тг. 4201 4308 

5. Капиталды 
салымдар К мың.тг. 1600 1750 

6. Шығарылған өнім 
көлемі ӨК мың.тг. 11240 13450 

7. Еңбек 
шығындарының 
көлемі 

Тш мың.ада
м – сағ 360,0 362,1 

8. Материалды 
шығындар көлемі МШ мың.тг. 6304 6430 

 
Есеп 2. 

Кесте 2 мәліметтері негізінде тиімділігі бағалау және 
Ен=0,15 болғандағы кәсіпорындағы техникамен қайта 
қаруланудың ең тиімді нұсқасын таңдаңыз. 
 

Кесте 2 – “3намя” кәсіпорынның техникалық қайта қарулану 
нұсқаларының көрсеткіштері. 

 

Нұсқалар 

Өндірістің 
жылдың 
көлемі, 
мың.тг. 

Капиталды 
салымдардың 

көлемі, 
мың.тг. 

Жылдық 
шығарудың 
өзіндік құны 

мың.тг. 

Өнім 
бірлігінің 
бағасы, 
теңге 

1 2 3 4 5 
1 300 4500 15000 80 
2 350 4000 16000 70 
3 320 3700 18000 75 
4 400 4800 20000 80 

 
ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 

1. Түсініктер: “шикізат”, “жартылай фабрикаттар”, “дайын өнім”. 
2. Негізгі және қосымша материалдар. 
3. Өнеркәсіптің шикізат ресурстары. 
4. Нақты және потенциалды ресурстар. 
5. Шикізат базасы. 
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6. Өнеркәсіптік шикізат (минералды, химиялық). 
7. Ауыл шаруашылық шикізаты (жануар тектес). 
8.  Ауыл шаруашылық шикізаты (өсімдік тектес). 
9. Жасанды және синтетикалық шикізат. 
10. Потенциалды шикізат ресурстары. 
11. Нақты, еңбек, инвестициялық (өндірістік) ресурстар. 
12. Қаржылық ресурстар. 
13. Нақты ресурстардың бағасы (рента). 
14. Еңбектің бағасы (еңбекақы). 
15. Өндірістік капиталдың (инвестициялық ресурстар) (пайыз) 

бағасы. 
16. Кәсіпкерлік қабілеттілігінің (кәсіпкерлік табыс) бағасы. 
17. Шекті өнім. 
18. Ресурстардың шекті табысы. 
19.  Шығындардың шекті табысы. 
20. Ресурстардың шекті табысы шығындардың шекті табысына 

тең. 
21. Ресурстарға деген нарықтық сұраныс. 
22. Ресурстарға деген сұраныстардың икемделегіне әсер ететін 

факторлар: шекті табыстың өзгеруі, ресурстардың өзара 
алмастырылуы, фирманың шығындарындағы ресурстардың 
үлесі, дайын өнімге сұраныстың икемделігі, дайын өнім 
нарығының құрылымы. 

23. Ресурстардың сұранысының бағалық емес факторлары: дайын 
өнімге сұраныстың өзгеруі, басқада ресурстардың бағалары, 
өндіріс технологиясындағы өзгерістер. 

 
12.  ӨНЕРКӘСІПТЕГІ  НЕГІЗГІ  ӨНДІРІСТІК  ҚОРЛАР 
12.1 КЕҢЕЙТІЛГЕН ҰДАЙЫ  ӨНДІРІСТЕГІ  НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ 
         ЭКОНОМИКАЛЫҚ  МАҢЫЗЫ  ЖӘНЕ  ОНЫҢ  РӨЛІ 

 
Өндіріс  үрдістерінің жүзеге асуын адам еңбегі мен өндіріс  

құралдарын біріктіру деп болжайды. Еңбек процесінде атқаратын 
қызметіне байланысты өндіріс  құрамдары мынадай болып 
бөлінеді: еңбек  заттары  (шикізат, материалдар),  нақты өнімді 
адам қызметінің (әрекеттің) мақсатына сай  өзгерту (жаңадан 
жасау)  және еңбек құралдарына (жабдықтар, құрылыс және т.б.). 
Осылардың көмегімен өңделіп шығарылатын бұйымға ықпал 
жасайды. Тұтас капитал негізгі және айналым деп бөлінеді. 
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Бұл бөліну процесте өндіріс құралдарының жұмыс істеу сипатына 
және олардың құнын  өндірістік өнімге көшіруге байланысты.  
       Негізгі капитал – бұл көптеген өндірістік циклді атқаратын 
және өз құнын өндіретін өнімге  тозу шамасы бойынша өзінің 
табиғи формасын өзгеріссіз көшіретін еңбек құралы. 
       Негізгі капиталға еңбек құралдары жатады  яғни өндірістік 
процесте еңбек затына тікелей әсер етеді (жабдықтар, құрал – 
саймандар  және т.б. ), олардың жүзеге асуына жағдай жасайды 
(ғимарат, құрылыс), еңбек өнімдері мен заттарын көшіру және 
сақтау қызметін атқарады (қойма, тасымалдау құралдары). 
       Еңбектің техникалық құралдан бағалау дәрежесіне капиталдың 
құралдану  көрсеткішін қолданады:  

Фв = НҚ/ӨӨП          (12.1) 
 
мұнда,  НҚ – негізгі қордың ортажылдық  құны. 
             ӨӨП - өнеркәсіптік - өндірістік персоналдық ортатізімдік 
саны, чел 
 
12.2 НЕГІЗГІ ҚОРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ 

ТОПТАСТЫРЫЛУЫ  
 

Негізгі капитал өнеркәсіп әрекетінің нәтижесіне және өндіріс 
қуаттылығына әсер ету дәрежесі бойынша, қызмет  мерзімі 
бойынша,  атқаратын  қызметі бойынша,  өндірістік – техникалық  
арналуы бойынша ерекшеленетін алуан  түрлі еңбек құралдарының 
үлкен жиынтығынан тұрады. Негізгі капитал  құрамының есебі мен 
анализіне ұдайы өндірісті  жоспарлау, амортизациялық  шығынды 
анықтау  жатады. Ол мынадай топтарға бөлінеді: ғимараттар;  
құрылыстар; табыстау қондырғылары;  машиналар мен жабдықтар;  
көлік құралдары;  инструмент, өндірістік инвентарь  мен құрал - 
саймандар,  шаруашылық  инвентарь. 

Ғимараттарға негізгі және көмекші цехтардың  өндірістік 
бөлімдері, қоймалар, көлік тұрақтары,  сондай – ақ олардың ішкі 
қондырғылары  (жылу  жүйесі,  канализация, су құбырлары  және 
т. б.)  жатады.  Бұл  топ өндірістік процестің нормальды  жүзеге асу 
жағдайын  қамтамасыз етеді,  машиналар  мен құрал – 
жабдықтарды  сақтауға және байланыс қондырғылары  мен оны 
монтаждауға мүмкіндік  жасайды. 

Құрылыстарға әртүрлі техникалық  функциялардың  
орындалуы  үшін  қызмет атқаратын,  еңбек  заттарының   
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өзгеруімен  байланыссыз, бірақ өндіріс процесстерінің  жүзеге 
асырылу  жағдайын жасайтын инженерлі – құрылыстық объекттер 
жатады: артезиандық  скважина, тазалау  құрылыстары; насос  
станциясы  және су қыспақты  мұнара; сұйық заттарды сақтауға  
арналған  резервуарлар  және т. б. Табыстау қондырғыларына 
энергияның әртүрлі табыстау құралдары  (электрлі,  жылу, 
механикалық)  немесе оның негізгі көзінен тұтынушыға таратушы 
– электр жүйесі,  трансмиссия, су - ,  бу - , газ, мұнай құбыры, 
байланыс құралдары  және т. б. жатады. 

Машиналар мен жабдықтарға сансыз алуан түрлі еңбек 
құралдары жатады.  Олар бес топқа бөлінеді:  күш беретін  
машиналар  мен жабдықтар;   жұмысшы   машиналар  мен   
жабдықтар;  өлшеу  және реттеу  аспаптары  мен  қондырғылары,  
лабораториялық   жабдықтар;  есептеу техникасы,  қалған  барлық  
машиналар  мен  жабдықтар. 

Күш беретін машиналар мен жабдықтарға энергия өндіретін  
машиналар  (электргенераторлар,  атомдық  реакторлар,  бу 
жіберетін  қазандар)  немесе  энергияның  бір түрін  басқа  түрге  
айналдыратын  машиналар  (турбиналық  жабдықтар,   электр  
двигателдері,  трансформаторлар,  ішкі  жану двигательдері) 

Жұмысшы машиналар  мен  жабдықтар – негізгі қордың  өте  
маңызды және жылжымалы бөлігі,  мұның көмегімен  еңбек  
затына тікелей ықпал жасау  жүзеге асырылады,  яғни оны дайын 
өнімге дейін  шығару  мақсатында . 

Өлшеу  және реттеу   аспаптары  мен   қондырғыларына  
жұмысшы   жабдықтардың  құрамдас  бөлігі    болмайтын,  өзіндік  
арналуы  бар  әртүрлі аспаптар жатады:  өндірістік  процесстерді   
автоматты  басқаруға   және  оның  параметрлерін  (жылдамдығын,  
температурасын,  қысымын,  өлшейтін,  заттар  құрамын  
бақылайтын  аспаптар  мен аппаратуралар  және  де  материалды  
анализдеуге  арналған  лабораториялық  жабдықтар. 

Есептеу  техникасы  автоматтандыруға  арналған  әртүрлі  
жабдықтарды  біріктіреді  немесе  технологиялық  процесте  
автоматты  басқаруды,  өндірістік – техникалық  жоспарды  
шешуді,  есеп  беру  және  зерттеу  тапсырмаларын  
жылдамдатады. 

Көлік  құралдары  цехаралық,  цех ішіндегі,  зауытаралық  
адамдар  мен  жүктерді  таситын  электрокарлар,  көтергіштер,  
автомобильдер,  вагондар  және  кішкене  кемелерден  тұрады. 
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Инструмент,  механизмделген  және  қол  инструменттері,  
материалдарды  өңдеуге  және  өлшеу  жүргізуге  арналған  
құрылғылар  және т.б. 

Өндірістік  және шаруашылық  құрал – саймандары  мен  
жабдықтарына  еңбек  қорғау  қызметін  атқаратын  шаруашылық,  
өндірістік,  кеңселік  заттар  (машинаны  қоршау,  шаңсорғыштар 
және т.б.),  өртке  қарсы  инвентарь,  жұмыс  жиһаздары  (столдар,  
верстак, кішкентай  шка, сөрелер), жазу машиналары,  инвентарлы  
ыдыс,  контейнерлер  жатады. 

Инструменттер   мен  өндірістік  шаруашылық  инвентарлар  
негізгі қорға  жатады,  егер  қызмет  мерзімі  бір  жылдан  жоғары 
болса.  Атқаратын  қызметі  бір  жылдан  кем  болатын  еңбек  
құралдары  қорының  құрамы   деп  есептеледі. 

Негізгі  қордың  әртүрлі  топтарының  түрлі   құрамы   
олардың  жеке  элементтерінің  өндіріс  қызметіне  әсері  бірдей  
еместігін  дәлелдейді.  Негізгі  қордың  жұмысшы  және  күш  
беретін  машина,  өлшеу  және  реттеу  аспаптары, есептеу  
техникасы  сияқты  түрлері  өндірістік  процесске  тікелей  
қатысады, олардың  дамуы  мен  толық  жетілдірілуі  өндірістің  
техникалық  дәрежесі  мен  қуаттылығының  өлшеміне  тікелей  
әсер  етеді.  Қордың  бұл  бөлігі  активті  деп  аталады.  Негізгі 
қордың   қалған  элементтері  (ғимарат,  инвентарь,  көліктер  т. б.).  
Өндіріс  қарқынына   тек  жанама  әсер етеді,  ал  өздігінше  өнімді  
шығару  мүмкіндігін  анықтай  алмайды,  еңбек  құралдарының  
бұл бөлігін пассивті деп атайды.  Бірақ негізгі қордың  «активті»  
және  «пассивті»  түсініктерінде  байланыстылық  бар (өнім  
шығару  көлемінің өсуі   онда  кездесетін  екі  бөліктің  артуына  
байланысты),   яғни  өндіріс  тиімділігі  бұл  бөліктер  арасындағы  
қатынасқа  да  байланысты. 

Негізгі   қордағы  активті  бөліктің  мөлшері қаншалықты көп 
болса  еңбек  құралдарының жалпы көлемін  өзгертусіз  
шығарылатын   өнім  де,  техникалық  дәрежесі  де  соншалықты  
жоғары  болады,  сондықтан  өндірістің техникалық дәрежесінде 
негізгі қордың  құрылысы ең  маңызды  көрсеткіш  болып 
табылады. 

 
12.3 НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ БАҒА ТҮРЛЕРІ. 
 

Өнеркәсіпте  негізгі  қорлар натуралды және  
құндылық(ақшалай)  көрінісінде ескеріліп  жоспарланады.  Негізгі  
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қордың  натуральды көріністегі есебі   өнеркәсіптегі  өндіріс 
қарқындылығын,  еңбек  құралдарының күйін  және  техникалық  
құрамын   анықтауға  қажет.  Паспорт  қордың  толық  технико – 
экономикалық  сипаттамасынан  тұрады:  іске  енгізілген  уақыты,  
қолдану  көрсеткіштері,  жүргізілген жөндеулер, тозу дәрежесі, 
өнімділігі  және т. б. 

Негізгі  қордың  құндылық   бағасы оның жалпы көлемін,   
динамикасы  мен  құрылысын,  ұдайы  өндірісті жоспарлауды,  
тозу   дәрежесін  орнату  мен  амортизациялық    төлем  өлшемін  
анықтау  үшін   қажет. 

Негізгі  қордың  қызмет  мерзімінің  ұзартылуына 
байланысты еңбек  құралдарының біртіндеп  тозуына   және  ұдайы  
өндірісте   олардың  жағдайының  өзгеруіне  құндық  бағалаудың  
бірнеше  түрі  қолданылады:         а) бастапқы  құны бойынша 
бағалау  б) қалпына келтіру құны бойынша  бағалау   в) қордың 
тозуды еспке ала отырып  бастапқы және  қалпына  келтіру құны 
бйынша бағалау. 

Бастапқы құны бойынша бағалау  негізгі  қорды  жасауға  
немесе  жетістікке   кеткен  нақты  шығындарды  көрсетеді.  
Ғимараттар  мен  құрылыстардың  бастапқы  құны  бойынша  
бағасын   құрылыстық – монтажды  жұмыстарға  кеткен  
шығындар  және  құрал – жабдықтарға  оның  құны,  монтаждау  
мен  жеткізіп  беруге  кеткен  шығын.  Негізгі  қордың  қызмет  ету 
мерзімі  кезінде оның  бастапқы  құны  бойынша  бағалау  
өзгертусіз  қалады.   Бағалаудың  бұл  түрінің  практикалық  мәні 
негізгі қорды жасауға кеткен  шығынның  нақты өлшемін  
көрсетеді,  яғни  қордың  қалдық  құны  мен амортизациялық  
төлемдерін  анықтауда   негізгісі  болып  келеді. 

Өнеркәсіп  жобасында  өндірістік  аппаратты  қалыптастыру  
процесі  кезінде:  жаңа  кәсіпорындар  қатарға  қосылады,  жаңа  
құрал – жабдықтар  енгізіледі.  Сондықтан  құрал – жабдықтар  мен  
құрылыс  құнының  бағасы  өзгереді,  негізгі  қордың  жалпы  
көлемі  әр  жылда  баға  көрінісінде  болып  келеді  (аралас  
цехтарда).  Бұл  негізгі  қордың  есептеуде  маңызды  қиындық  
туғызады:  оның  физикалық  көлемінің  динамикасы  бұзылады,  
тозуды  анықтағанда  қателіктер  кездеседі  және  т. б.  Сонымен  
қатар бағалаудың  бұл  әдісі   негізгі  қордың  тозуын  көрсетеді. 

Қайта  қалпына  келтіру  құны  бойынша  бағалауға  қазіргі  
заманғы  өндірістік  жағдаймен  баға  дәрежесінде   ұдайы  
өндіріске  кеткен  шығындар  жатады. Ол  ғылыми – техникалық  
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дамуды  ескеріп  амортизациялық   төлемдер  мөлшерін  
дәлелдеуде,  негізгі  қордың  қарқыны мен  құрылысын  анықтауда  
қолданылады.  Сонымен  қатар  қайта  қалпына  келтіру  құны  
бойынша  бағалаудың   үлкен  қиындығы  бар,  яғни  оның барлық  
элементтеріне   жүйелі  түрде  қайта  бағалау  талап етіледі. Еңбек  
сыйымдылығының   ерекше  түріне  қайта  бағалау  тек периодты  
жүргізілуі  мүмкін. 
      Тозуды ескере отырып бастапқы немесе қайта қалпына  келтіру 
құны бойынша бағалау, формасы  ақша түрінде көрініс табатын,  
негізгі қордың тозу шамасы мен сәйкес келетін толық бағалау  
арасындағы айырмашылық болып табылады. Бастапқы құны 
бойынша бағалаудың экономикалық мәні тозуды алып  тастағанда,  
негізгі  қорда  дәл  қазіргі  уақытта  сақталған және дайын  өнімге  
өндірістен  шығару  кезеңіне   дейін  көшірілетін  құн  бөлігін  
көрсетумен  аяқталады.  Сондықтан  қор  құнының  бұл  бөлігін   
қалдық  деп  атайды. 
      Тозуды  алып  тастағанда  қайта  қалпына  келтіру  құны  
бойынша  бағалау  негізгі  қорда  сақталған  оның  шамасын  
сипаттайды және өндірістің қазіргі заманғы  жағдайға  жетілдіруін,  
негізгі  қор  құнының  нақты  шамасын. 
      Негізгі қорда бағалаудағы әртүрлілікті жою қайта бағалаудың  
периодты  жүзеге  асырылуына  алып  келеді,  яғни  жылына  қайта  
бағалаудың  толық  қалпына  келтіру  құны  бойынша.    
     Табиғаттың  табиғи  күшінің ықпалынан  сыртқы  әсердің  
(металды  бөліктердің  коррозялы,  ағаш  элементтерінің  
жиырылуы мен  шіруі т.б.)  және  еңбек  құралдары жасалған 
материалдың  құрылысындағы  ішкі  процесстердің  нәтижесінде 
негізгі қор  өз қасиетін  жоғалтуына әкеледі. Табиғи орта негізгі 
қорды  қолдануда  физикалық  тозу қалай  болса,  оның  
әрекетсіздігінде  де  солай  болады. 
 
12.4 НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ  ТОЗУ  ТҮРЛЕРІ. 
 

Негізгі қордағы физикалық  тозудың  қарқындылығы  
көптеген  факторларға    байланысты:  

1.жұмыс  ауысымдылығына  байланысты  жүктеме  дәрежесі;  
бір  жылдағы  жұмыс  күндерінің  саны,  ауысым  кезіндегі  жұмыс  
қарқындылығы; 
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2.негізгі  қордың  сапасы,  оларды  дайындаған  материал  
қасиетімен  анықталған, құрылысының  техникалық  жетілдірілуі  
және  т.б. 

3.негізгі қордың  қызмет  ету  ортасының  сипаты  
(ылғалдылығы,  температурасы,  агрессивтілігі  және т.б.) 

4.жұмысшы  және қызмет  ететін  құрал – жабдықтарды  
мамандандыру,  еңбек  құралдарына  техникалық  сауатты 
эксплутация; 

5.негізгі қорларды  күту сапасы  (тазалықтың  мұқияттылығы  
және  қазіргі заманға  лайықтылығы,  майлау,  жөндеу  жүргізу  
т.б.) 

Ғылыми – техникалық  даму  өнеркәсіптегі  негізгі  қордың  
физикалық  тозу  жылдамдығына  қарама – қарсы  екі    түрлі  
бағытта  ықпал  жасайды.  Бұл  жағынан  өте  берік  материалы  
қолдану  арқасында,  өңдеу  тазалығын  жоғарылату,  сенімділігі 
мен  жөндеуге  жарамдылығын  жоғарылату  мақсатында  
құрылысын  жетілдіруінен  негізгі қордың  ұзақтылығына  себеп  
болады.  Екінші жағынан  қолданылуы    жоғарғы  жүктеме  кезінде  
анықталған  өнімді  және  төзімді  техниканың  үлкен  тозуына  
алып  келеді. 

Физикалық  тозудың  шамасы  негізінен  екі  әдіспен  
анықталады.  Біріншісі  олардың  нақты  техникалық  күйін  
зерттеуге  негізделген.  Екінші әдіс қор  қызметінің нормативті  
және нақты мерзімі арасындағы  қатынасты  анықтауға 
негізделген.  Негізгі қордың  тозу  біркелкілігінің  мәні  
(физикалық  тозу  коэффиценті,  %) мына  формуламен  
анықталады: 
                                   Иф = t/ta *100                                            (12.2) 
 
мұнда,   t – негізгі қордың  нақты қызмет  мерзімі,  жылдар; 
              tа – қызметтің  нормативті  мерзімі  (негізгі  қордың  

амортизациялық  кезеңі,  жылдар) 
Сондықтан  негізгі  қор  қызметінің  нормативті мерзімі  тек  

физикалық  емес  сонымен  қатар  моральды  да  тозуды есепке  ала  
отырып  орнатылады,  осы  формуламен  анықталған  физикалық,  
моральды  тозу  мәні  қатаң  айтқанда  шағылысады. 

Негізгі  қордың  моральды  тозуы  жоғалту  және  өзінің  
тұтынушылық  құнын  және  күні  бұрын  келтірілген  құнын,  
еңбек  құралдарының  физикалық  тозу  соңына  дейін  бағаламау.  
Моральды  тозу  екі  формада  жүреді.  Моральды  тозудың  
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бірінші  формасы  мынадан  тұрады:  негізгі  қордың  қажетті  
элементін  жасау  үшін,  шығарылған  еңбек құралдарының,  
салалық  еңбек  өнімділігінің  өсуі  нәтижесінде  шығынның кемде 
кем  болуы  талап  етіледі.  Негізгі  қордың  ұдайы  өндіріс  пен  
өндірістегі  нақты  шығынның  арасындағы  айырмашылық  
(қазіргі  заманғы жағдайда)  моральды  тозудың  бірінші  формасы  
нәтижесінде  өзіндік  құнымен  немесе  жоғалтумен  сипатталады.  
Моральды тозудың  екінші  формасы  тағайындалуы   да  сондай  
жаңа  кемшіліксіз  және  тиімді  машинаның  шығуымен 
байланысты  пайда  болады. Жаңа  негізгі  қордың  тиімділігін    
жоғарылату  олардың  өнімділігінің  жоғарылауы,  материалдарды  
үнемдеуді  қамтамасыз  ету немесе  оның  сапасының  жоғарылауы  
көрінісінде  болуы  мүмкін.    

Моральды тозу,  әсіресе  екінші   формасы  мынаған  алып  
келеді:  физикалық  және  жылдық  негізгі  қорды  пайдалану  
жаңасы,  өте  арзаны  немесе  тиімділігі  бойынша  салыстырғанда  
экономикалық  мақсатқа  сәйкес  болмайды.  Әрекеттегі  негізгі  
қордың  физикалық  жағдайы  өндірістік  процессте  қызмет  ете  
алатын  болса  да  ол  экономикалық  жағынан  ескереді. 

Моральды  тозу  шамасын  анықтауда  қатаң  әдістер  
қатыспайды.  Моральды  тозудың  бірінші  формасы  ұдайы  
өндірісте  негізгі  қор  құнын  төмендетумен  көрсетіледі,  олардың  
толық  қалпына  келтіру  құнының  мөлшері  мына  формуламен  
анықталады. 
                                   Им1 = П – Вt                                                 (12.3) 
                                   Им1 = П – Вt/П *100                                    (12.4) 
 
мұнда,  Им1- t – м  жылдағы  моральды  тозудың  бірінші  

формасының  абсолютті  мәні  (негізгі   қорды 
өндіру  басынан), теңге;  

              Им1- t – м  жылдағы  моральды  тозудың  салыстырмалы  
мәні, %; 
              П – негізгі  қордың  бастапқы  құны, теңге 
              Вt- t – м  жылдағы  негізгі  қордың  толық  қалпына  

келтіру  құны  (оларды  өндіру   басынан), теңге.   
        Еңбек  құралдарының  толық  қалпына  келтіру  құнының  
жуық  мәні  мына  формуламен  анықталады.    
                                         
                                      Вt = П/(1+ t )t-t                                          (12.5) 
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мұнда,  t - негізгі  қорды дайындауда  өзіндік  құнының  
төмендеуінің  орташа жылдық  қарқыны. 

 Моральды тозудың  екінші   формасының  мәні  жаңа  негізгі  
қорлармен  қамтамасыз  етілген.  Нәтиже  сипатына  байланысты.  
Егер  нәтиже  техника  өнімділігімен  сипатталса,  моральды  
тозудың    екінші   формасының  салыстырмалы  мәні  мына  
формуламен  анықталады. 

 
                                 Им2 = Мк – Мс/Мк * 100                             (12.6) 
 
мұнда,  Им2  - моральды  тозудың    екінші   формасының  

салыстырмалы  мәні, %;   
  Мс – ескірген  негізгі  қордың  өнімділігі,  білік. 

        Негізгі  қордың  тозу  дәрежесін  анықтау  үшін  алдымен  
экономикалық  мақсатқа  сәйкес  мерзімді  орнатуда  олардың  
қызметі  мен  амортизациялық   төлемдер  нормасы  қажет. 
        Негізгі  қордың  тозуы  онымен  өзіндік  және  тұтынушылық  
құнының  жойылып  кетуіне  алып  келеді.  Егер  еңбек  
құралдарының  тұтынушылық  құны тозу  нәтижесінде  қайтарусыз  
жоқ  болып  кетсе,  онда  құны  жасалған  өнім  құнына  қосылады.  
Негізгі  қордың  құнын  жасалған  өнімге   тасымалдау  
амортизация  арқылы жүзеге  асырылады. 
 
12.5 НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ  АМОРТИЗАЦИЯСЫ 
 

Амортизация  бұл  негізгі  қор  құнының  амортизациялық  
төлемдер  түрінде дайындалған  өнімге  (немесе  қызметке)  оның  
біртіндеп  тасымалдану  жолымен өтелетін  жоспарлы  процесс.  
Амортизациялық  төлемдер  аяқталмаған  өндіріс  немесе  дайын  
өнім  құнына  белгіленген,  негізгі  қор  құнының  бөлігі  болып  
табылады. 

Амортизация  негізгі  қордың  тозуының  орнын  толтыру  
үшін  жүзеге  асырылады,  яғни  оларды  пайдалану  уақытында  
және  өндірістен  шығару  кезінде  толық  алмастыру  үшін.  Ол  
тозудың  нәтижесі  болып  келеді,  бірақ  тозу  мен  түсініктер.  
Тозу еңбек құралдары құнының ақырындап кему процессі сияқты, 
бұл оларды қолдану және әрекетсіздік кезінде де болуы мүмкін. 
Сондықтан ол амортизациямен әрқашан жанаса бермейді. Егер 
тозу негізгі қорды өндірісте қолданудың алдында болса, онда оған 
құнды дайын өнімге көшіру процесі жалғасады. Егер тозу негізгі 
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қордың ұзартылған әрекетсіздігі алдында болса, онда ол 
амортизациямен жанаспайды, және құнның сәйкес мөлшері өнімде 
орны толтырылмайды, жойылады. 

Сонымен тозу амортизациясыз да болуы мүмкін, сондықтан  
олар  өзара  сандық  жағынан  да  уақыт  жағынан  да  сәйкес  
келмейді.  Тек  негізгі  қордың  қызмет  мерзімінің  соңына  дейін  
фирма  шығарылған  қордың  орнын  толығымен  толтыру  үшін  
жеткілікті  қорлар  жинақтады,  амортизациялық төлемдер  
мөлшерінің  мұқият  дәлелденуін  талап  етеді. 

Амортизациялық  төлемдер негізгі  қордың  бастапқы 
құнынан  олардың  толық жұмыс істеу мерзімі аралығында 
шығарылады.  Төлемдер  мөлшері амортизация нормасы бойынша  
анықталады. 

Амортизациялық төлемдер нормасы жоспарлы тәртіпке 
белгіленген негізгі қор құнының жылдық өтелу пайызы болып 
табылады. 

Төлемдер  нормасының  мөлшері  негізгі  қор  қызметінің  
жылдық  өтелу  құнының  бөлінуімен,  олардың  қызмет  ету  
мерзімі  және  құралдардың  арналуымен,  қор  құнының  өтелу  
кезіндегі  қорлануымен  (жинақталуымен)  тағайындалған  
амортизациялық  әдіспен   анықталады.  Сондықтан  негізгі  
қордың  жұмыс  істеуінің  ұзартылуы  және  аталған  құралдардың   
(қорлардың)  ақырындап  тозуы  біріншіден,  физикалық  (күрделі  
жөндеу  көмегімен) және  моральды  (модернизация  көмегімен)   
тозуды  жою  жолымен  еңбек  құралдарын  қолдау  үшін,  
екіншіден,  өндірістен  шығарылатын  негізгі  қорды  алмастыру  
үшін  қажет. 
                                      А = Фп * П / 100                                      (12.7) 

 
Амортизациялық  төлемдердің  мөлшерін  есептеудің  

бірнеше  әдісі  қолданылады.  Жоғарыда  келтірілген  формула  
негізгі  қорды  пайдалану  шарты  тұрақты  деп  ұйғарылғанда  
амортизацияның   біркелкілік   әдісіне  негізделеді.  Бірақ  мұндай  
біркелкілік  физикалық  тозу  қатынасында  ғана  болуы  мүмкін,  
ал  моральды  тозу  қатынасына  тән  емес. 

Амортизацияның  біркелкі  емес  әдісін қолдану  негізгі  
қорлардың  жаңаруын   қамтамасыз  етумен  байланысты,  яғни  
жылдамдатылған  моральды  тозудың  болуынан  олардың  
алмасуының  қажеттілік   жағдайында  болады.  Бұл  жағдайда   қор  
қызметінің  бірінші  периодында  амортицазия  нормасы көп  
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мөлшерде,  ал  кейін  аз  мөлшерде  қолданылады  (ол  кіші  
кәсіпорындарда  қолданылады) 

Кумуляция  түсінігін  қолдануда  амортизацияның  біркелкі  
емес  әдісінің  варициясы  (өзгеруі)  көңіл  аудартады.  Кумуляция 
– белгіле  бір  уақытта  бір  нәрсенің  қорлануы  (жиналуы).  
Кумулятивті  әдіс  кумулятивті  санды  жеке  қолдануда  қордың  
қызмет  мерзімінің  әр  жылдығы  амортизациялық  нормасының  
есебін  қарастырады.   Сонымен,  мысалға  Т – 7 жыл 
КЧ = 1+2+3+4+5+6+7= 28 
КЧ = 1+7/2*7= 28 
бірінші жыл  7/28*100 = 25 % 

екінші жыл  6/28*100 = 21,4 % 

жетінші жыл  1/28*100 = 3,6 % 

        Амортизациялық  төлемдер  нормасын анықтауда  ең  
күрделісі  негізгі  қор  қызметінің  нормативті мерзімін  анықтау  
болып  табылады.   

Теориялық  тұрғыдан  қарағанда  амортизациялық  кезең  
қызметтің  экономикалық  мерзімі  арасында  болуы  керек,  демек  
еңбек  құралдарын эксплутациялауды  бастағандағы  айналым  
уақытынан  олардың  моральды  тозуынан  және  өндірісте  
қолданылған  нақты  уақытына  дейін. 

Негізгі  қор  қызметінің  оптимальды  мерзімін  анықтау  өте  
күрделі  және  қазіргі  уақытқа  дейін  шешілмеген  мәселе болып  
табылады. 

Тәжірибеде   бірнеше  өте  маңызды  факторлар  ескеріледі  
және  оның  негізінде  табылған  амортизациялық  период  
ескерілмеген   төзімді  факторлардан  күтілген  әсер  есебінен  
түзетіледі.  Бұл  есептің  шешімі  әзірге  оптимальдылықтың  жеке  
жартылай  белгісінің  қайтылуы  бойынша  өте  оңайлату  кезінде  
алынған. 

Амортизацияның  мәні  негізгі  қордың  айналым  процесімен  
байланысты.  Тозатын  еңбек  құралдарының   құнын  төлеу  мен  
оларды  жаңа  натуральды  формада  ұдайы  өңдеу  бір  уақытта  
болмайды.  Өндіріс  процесінде  негізгі  қорлар  әрдайым  
натуральды  формада  болады,  бірақ  құндылық  сапасында  олар  
соңынан  үздіксіз  айналым  жасайтын  дайын  өнім  құнын  
жасауға  қатысады.                                
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12.6 НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ ҰДАЙЫ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ 
АЙНАЛЫМДЫЛЫҒЫ 

 
Негізгі  қордың  айналымы  үш  фазада болады: 

1) еңбек құралдардың тұтыну  өнімділігі,  барысында  олардың 
құны  жартылай  дайын  өнімге тасымалданады  және  соңғысымен  
бірге  ақырындап  өндірістік процестен  шығарылады.  Негізгі  қор  
құнының  мөлшері,  жыл  ішіндегі  өндірілген  өнімнің  өзіндік  
құнын  қоса  есептегенде,  амортизациялық  төлемдер  нормасы  
мына  формуламен  анықталады: 
                                                                                      – 
                           А =  НҚ * Na/100                                                 (12.8) 
                        –  
 мұнда,  НҚ – негізгі қордың  орташа  жылдық  құны,  теңге.   

Сондықтан  негізгі  қордың  салмағы  жыл  ішінде  
әрекеттен  тозған  еңбек  құралдарын  шығару  немесе  жаңасын  
енгізуге  байланысты  өзгереді,  амортизациялық  төлемдер  негізгі  
қордың   ортажылдық  құнынан  шығарылады. 
2) амортизациялық   төлемдердің жекеленуі,  шығынға  кеткен  
негізгі қордың  орнын  толтыру  үшін,  амортизациялық  қорда,  
айналым  сферасынан  дайын  өнімді  ақшаға    айналдырудан кейін  
шығарылған.  Амортизациялық  қорда  құралдардың  ақшалай  
шоғырлану  шамасы  негізгі  қор  құнының  орнын  толтыру  болып  
келеді. 
3)  амортизациялық  қордың  жаңа  негізгі  қорға  айналуы,  өндіріс  
процесіндегі  еңбек  құралдарының  тозуымен  алмасуы                            
(толығымен  немесе  жартылай).  Амортизациялық  қорда  
заттардың  шоғырлануы  есебінен  негізгі  қордың  жаңа  табиғи  
формада  ұдайы  өндірісі  пайда  болады. 

Негізгі  қордың  айналым  мәнінен  амортизациялық  қорда  
шоғырланған  заттардың  ақшалай  қолданылуы  бағыты  келіп  
шығады. 

Егер құрал  жабдықтардың  толығымен  бөлшектеп  
сұрыпталуы,  тозған  түйіндер  мен  бөлшектердің  алмастырылуы,  
оларды  реттеу  және  сынақ  жасау  жүргізілгенде  ғана  күрделі  
өңдеу   болып  есептеледі. Күрделі  жөндеу   негізгі  қордың  
қалдық  құнының  азаюын  жеңіп  шығады,  бірақ  техника – 
экономикалық  сипаттамасын  толығымен  қалпына   келтіре  
алмайды. 
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Негізгі  қордың  кеңейтілген  ұдайы  өндірісі  үшін  
амортизациялық  қор  құралдарының  қолдану  мүмкіндігі  
айналымның  келесі  ерекшеліктерімен  жүзеге  асырылады. 

1)  Негізгі  қордың  құны жыл  сайын  амортизациялық  
төлемдердің  суммасы  көлемінде.  Орны  толтырылады,  ол  
олардың  ұдайы  өндірісі  натуральды  формада  амортизациялық  
периодқа  тең  интервальмен    периодты  түрде   жүзеге  
асырылады.  Осы  период   ішінде  амортизациялық    периодта  
қорланған  құралдар  яғни  ревновацияға  арналған,  уақытша  бос  
болуы  және  оларды  негізгі  қордың  ұдайы  өндірісіне   қолдауы  
мүмкін. 

2)  Амортизациялық  қордың  тұрақты  бос  қалдықтарын  
шаруашылық  айналымында  қолдану  кезінде  тиімділіктің  
орташа  өлшемінде  анық  нәтиже  береді.     

3)  Ғылыми – техникалық  прогресс  нәтижесінде  тозығы  
жеткен  негізгі  қорлар  өнімділігі   жоғарлармен  алмастырылады. 

Негізгі  қорлардың  жаңару  процесінің  сипаттамасына  жаңа  
еңбек  құралдарының  құнының  мөлшерін  олардың  жалпы  
құнына  көрсететін  жаңару  коэффициенті  қолданылады: 
 
                                 К жан = НҚенг/НҚж.с. * 100                             (12.9) 
 
мұнда,  К жан – негізгі  қордың  жаңару  коэффициенті,  %; 
                НҚенг – қарастырылған  кезеңде  енгізілген  негізгі қор  
құны,  теңге; 
                НҚж.с. – кезең  соңындағы  негізгі  қор  құны, теңге; 

Жаңару  екі  жолмен  жүзеге  асырылуы  мүмкін:  еңбек  
қүралдарының  тозуын  алмастыру  (интенсивті  жол),  өндіріс  
аппараттарының  оларды  жаңасымен  толтыру  (экстенсивті  жол). 

Іс  жүзінде  жаңару  процесі  бір  мезгілде  екі  жолмен  де  
жүзеге  асырылады,  сондықтан  өндіріске  енгізілген  жаңа  негізгі  
қордың  жаңаруы  шығарылған  еңбек  құралдарының  орнында  
қандай  мөлшерде   қолданылуына  және  олардың  салмағын  
арттыруы  қалай болатынына  байланысты  әртүрлі  болады.  
Негізгі  қордың  шығуының  заңдылық  сипаттамасы  қалай  болса  
тұрақсыз  сипаттамасы  да  солай  болады. 

Шығару  процесінің  сипаттамасына  шығару  коэффициенті  
қолданылады  яғни    олардың  жыл  басындағы  құнына  осы  
мезгілі  ішінде   шығарылған  құнның  қатынасы: 
                     К шығ = НҚ шығ/НҚж.б. * 100                                   (12.10) 
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    мұнда,  Кшығ – негізгі  қордың  шығару  коэффициенті,  % ; 
                 НҚшығ – жыл  ішінде  шығарылған  негізгі  қор  құны,  
теңге 
                 НҚж.б. – жыл  басындағы  негізгі  қор  құны,  теңге. 

Негізгі  қордың  қарапайым  ұдайы  өндірісінде  жаңару  
коэффициенті  мен  шығару  коэффициенті  сәйкес  келеді.   Негізгі  
қордың  қарапайым  ұдайы  өндірісінен  өзгермейтін  дәрежеде  
олардың  жалпы  салмағының  сақталуын  қамтамасыз  ететін,  
шығарылған  еңбек  құралдарының  алмасуын  түсінуге  болады.   

Егер  негізгі  қордың  шығару  бірлігі  тұтынушылық  құны  
бойынша  тең  бағаға  яғни  жаңасына  алмастыратын  болса,  онда  
алмастырылуы  эквивалентті  деп  есептелінеді.  Шындығында  
шығарылатын  негізгі  қор  ұқсастарына  сирек  алмастырылады,   
сондықтан  еңбек  құралдарының  қызмет  мерзімі  олардың  
моделінің  алмасу  периодынан  ұзақтау   болып  келеді.  Сонымен  
шығарылатын негізгі қорлар өнімділігі жоғарылармен  
алмастырылады және алмастырылу  қарапайым  емес  кеңейтілген 
еңбек құралдарының  ұдайы өндірісімен  қабаттасады. 

Негізгі  қордың  кеңейтілген  ұдайы  өндірісінің   
сипаттамасына  тек жаңа  енгізілген  еңбек  құралдарының  
мөлшерін  білу  ғана  емес  сонымен  қатар  мына  бөлігін   де  білу  
өте  маңызды:  алмасу  үшін  қолданылған  жаңару  
коэффициентінің  ортақ  шығарылған анализін  және  шығару  
негізгі  қордың  интенсивті  және  экстенсивті жаңаруларының    
ара қатынасын    айқындауға    мүмкіндік  береді.  Бұл  үшін  
шығарылған  еңбек  құралдарының  орнына  енгізілген  негізгі  
қордың  мөлшерін  анықтайтын  жаңарудың  интенсивті  
көрсеткіші  қолданылады: 
                                        W = К шығ/К жаңару                                  (12.11) 
      
  Сондықтан  жаңарудың  интенсивті  көрсеткіші  негізгі  қордың  
кеңейтілген  ұдайы   өндірісінің  процестеріне   арналғандықтан,   
бұл  формула  Кжаңару > Кшығ  болсада  ғана  мәнді  болады.  Егер  К 
жаңару = К шығ  болса,  онда негізгі  қордың  жаңаруы    қатаң  түрде   
интенсивті  жолмен  болады;                   егер  К шығ= 0 болса,  онда  
жаңару  толығымен  экстенсивті  сипатқа ие  болады. 
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12.7 НЕГІЗГІ  ҚОРДЫҢ  ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУ ЖОЛЫ 
ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ КӨРСЕТКІШТЕРІ. 

 
 Өнеркәсіптегі  өндірістік  тиімділікке  негізгі қордың  
қолдану  дәрежесінің  әсері  өте  көп  қырлы.  Сондықтан  негізгі  
қордың  қолданылу  тиімділігін  еңбек  құралдарының  әрбір  
элементіне  немесе  олардың  құнының  әр  бір  теңгесіне  
шығарылған  өнім  көлемімен  бағалауға  болады,  онда  бұл  
көрсеткіштің  жоғарылауы  өндірістік  аппаратта  сол  масштабта  
шығарылатын  өнімнің   артуын  білдіреді. 
       Негізгі  қорды  тиімді  пайдалану  амортизациялық  төлемдер  
суммасының  өнімнің  үлкен  мөлшері  арнасына  бөлінуіне  алып  
келеді;  бұл  өндірістегі  өнім  бірлігіне  еңбектің  затқа  айналдыру   
шығынын қысқартуын оның өзіндік құнының төмендеуін  
білдіреді. 
       Соңында, негізгі  қордың  бірлігімен  алынған  өнім  
өлшемдерінің артуымен қатар еңбек құралдарының  
қолданылуының жақсаруы олардың айналымының  жеделдетілуіне 
алып  келеді. 
        Негізгі  қордың  қолданылу  тиімділігін  бағалауға  жалпы  
және  жеке  деп  бөлінген  көрсеткіш  жүйесі  қолданылады. 
        Жеке  көрсеткіштер  құралдардың    жеке  түрлерінің  
қолданылуын,  оның  жүктеме  дәрежесін  сипаттайды.  Бұл  
көрсеткіштің  нақты  мәні  құралдардың   ерекшелігіне  
байланысты  және  сәйкес  саланың  ерекшелігін  көрсетеді,  
сондықтан  олардың  тізімі  барынша  көлемді.    Ережедегі  сияқты  
жеке  көрсеткіштер   натуральды  болып  табылады. 
         Егер  шығарылатын  өнім  әртүрлі  болса,  онда  құрал – 
жабдықтарды  қолдану  экстенсивті  және  интенсивті  қолдану 
коэффициентінің  көмегіндегі  жүктеме  және оның  жұмыс  
уақыты  бойынша  бағаланады. 
         Экстенсивті  қолдану  коэффициенті  Кэ  құрал – 
жабдықтардың  қолданылу  уақытын  және  құрал – жабдықтардың  
нақты  жұмыс  уақытының  Тф  жоспарлы  қордағы  оның  
жұмысының  уақытына  Тп  өзара  қатынасын  сипаттайды: 

Кэ = Тф/Тп                                            (12.12) 
Тп = [(Тк – Тв) tсм – Тс,п * tс,п] nсм             (12.13) 

мұнда,  Тк – уақыттың  календарлық  қоры. (жыл  ішіндегі  күн  
саны) 

Тв – жыл  ішіндегі  демалыс  және  мейрам  күндердің  саны 
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nсм  - өнеркәсіптегі  жұмыс  тәртібімен  анықталатын  бір  
ауысымдағы  алмасу  саны 

tсм  - ауысым  ұзақтылығы 
Тсп – мейрам  алдындағы  ауысым  ұзақтығы  қысқартылған  

күндер  саны 
t с,п  - мейрам күндері  ауысым  ұзақтығын қысқарту  уақыты 

 Интенсивті   қолдану  коэффициенті  Ки  құрал – 
жабдықтардың  қуаттылығы  бойынша  қолданылуын  сипаттайды  
және  нақты  өндірілген  өнім  уақытының  бірлігі  Вф  
қатынасымен  анықталады. 
                                              Ки = Вф/Вмах                                 (12.14) 
        

Жалпы  көрсеткіштер  негізгі  қордың  толығымен  өндірісте,  
халық  шаруашылығы  мен  салаларында  қолданылуын  
сипаттайды.  Негізгі  қордың  барлық  жиынтығының  қолдану  
көрсеткіші  қор  қайтарымы  болып  табылады,  ол  өндіріс  
нәтижесінің  негізгі  қордың  ортажылдық  құнына  қатынасы  
болып  келеді.  Өндірістің   сапа  нәтижесіне  шығарылған  өнім  
құндылығы  немесе  натуральды  көрінісінде  немесе  пайда  
алынады. 
                                              ҚҚҚ = ӨӨК/ОФ                              (12.15) 
    
мұнда,    ҚҚҚ – қорқайтарымы,  теңге/теңге. 
                ӨӨК– жалпы  өнім  көлемі  (өнімнің  көтерме  бағамен  

жылдық  шығарылуы), теңге 
       Егер  өндіріс  нәтижесіне  пайда  салмағы  алынса,  онда  
негізгі  қорларды  қолдану  олардың  рентабельдігімен  
сипатталады. 
                                        R НҚ = Пр/НҚ * 100                              (12.16) 
    
 мұнда,   RНҚ – негізгі  қордың  рентабельдігі,  % : 
                          Пр – алынған  пайда  көлемі,  теңге. 
      Қорқайтарымның  өсімін  қамтамасыз  ету  үшін  негізгі  қор  
құнынан  шығарылған  өнім  құнының  жылдам  артуы  қажет.  Бұл  
жағдайда  өнімнің  қорсыйымдылығының  төмендеуі  бақыланады,  
яғни  өнім  құны  1  теңгеге  келетін  негізгі  қор  мөлшерімен  
анықталған.    
     Қорқайтарымның   кемуі  барлық  жағдайда  өндірістік  
аппараттың  қолданылуын  нашарлатуға   сәйкес  келе  бермейді.  
Қорқайтарымы  тек қолдануды  ғана  емес,  сонымен  қатар  негізгі  
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қордың  ұдайы  өндірістегі  тиімділігін  де  сипаттайды,  сондықтан  
бұл  көрсеткіштердің  өзгеруін  негізгі  қор  қолдануының  өзгеру  
нәтижесіндегі  қорқайтарымның  негізгі  себебі  негізгі  қордың  
үдайы  өндірісінің  бағасының  көтерілуі  болып  табылады. 
     Негізгі  қордың  ұдайы  өнідірісіндегі  тиімділіктің  төмендеуіне  
себеп  болған  факторлар  қатары  объективті  сипатта  болады.  
Оларға  жататындар:  еңбек  және  қорғау  шарттарының  жақсаруы  
бойынша  шаралар,  негізгі  қордың  арттырылған  құны  және  
арттырылмаған  өнім  шығарылуы. 
 
 

ЕСЕП ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 
 
Базистік кезеңдегі тауарлы өнімнің 1тг-ке кеткен шығын 

(ТӨШ):    
    ТӨШб =    ШБ 

   ТӨКб 
 
мұнда, Шб – базистік кезеңде өнімді шығаруға кеткен шығын, тн; 
   ТӨКб – базистік жылдағы тауарлы өнім көлемі, ТК 
Жоспарланатын өнім көлемінің бастапқы өзіндік құны (ӨҚб): 
    ӨҚб =     ТӨКж 
       ТӨШж 
 
мұнда, ТӨКж – жоспарлы кезеңдегі тауарлы өнім көлемі, тн; 
    ТӨШж – жоспарлы кезеңдегі тауарлы өнгімнің 1 тг-не 
кеткен мың.тг. 
Тауарлы өнімнің жоспарлы өзіндік құны (ӨҚж): 
   ӨҚж= ӨҚб – Э. 
мұнда, Э – технико – экономикалық факторлар бойынша өнімді 
дайындауға өзіндік құнының жоспарлы кезеңді бастапқы кезеңмен 
салыстырғында төмендетеді: 

ӨӨҚ =   (ТӨШб-ТӨШж) *100/ТӨШб 
 
Материалды шығындарды төмендету бойынша үнемдеу (Эм): 
  Эм = [ ( Нм0*Б) – (Нм1*Б)]*В1. 
мұнда, Нм0, Нм2- шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім 

бірлігіне кеткен шикізат, материалдар, жанармай, 
энергия шығындарының нормасы. 
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    Б – шикізат, материал, жанармай, энергия бірлігінің 
бағасы. 
             В1 – шараны енгізу уақытынан бастап жоспарлы жылдың 

соңына дейінгі шығарылатын өнім бірлігінің 
саны.. 

Негізгі өндірістік қорларды қолдануды жақарту нәтижесінде 
амортизациялық аударымдар бойынша үнемдеу: 
   
  Эа =    (ЖА0 /ТӨК0 )- (ЖА1/ ТӨК1) 
        
 
мұнда, ЖА0  -  ЖА1 – бастапқы және жоспарлы кезеңдегі 

амортизациялық аударымдардың жалпы соммасы, теңге. 
              ТӨК0  ТӨК1 – бастапқы және жоспарлы кезеңдегі тауарлы 

өнім көлемі, теңге. 
Өнімнің еңбек сыйымдылығын төмендету нәтижесіндегі 

еңбекақы әлеуметін салық аударымдару бойынша шығындардың 
үнемделуі: 
 
Эш = (ЕС0*З0 – ЕС1*З1)*(1+ЕАқос  )* (  1+Вс  )  *В 
                                                  100             100 
 
мұнда, ЕСО, ЕС1 – шараны енгізуге дейінгі және кейінгі норма – 

сағаттың өнім бірлігінің еңбек сыйымдылығы; 
 З0 , З1 – щараны енгізуге дейінгі және кейінгі жұмыстың 

орташа сағаттың тарифтік ставка; 
ЕАқос – қосымша еңбекақының пайызы, %; 
Вс - әлеуметтік салыққа пайыздық аударым, %; 
В – шараны енгізу мерзімінен бастап жоспарлы жылдың соңына 
дейінгі өндіріс көлемі. 

Э = Эм + Эа + Эш 
 

ЕСЕПТЕР 
 
Есеп 1 
 

Кесте 1 мәліметтері кезінде негізгі қорларды пайдалану 
көрсеткіштерін есептеңіз: қор қайтарымы, қор сыйымдылығы, 
негізгі қорларды пайдалану тиімділігі, қормен қарулану, еңбек 
өнімділігі. 
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Кесте 1- “Мақпал” кәсіпорынның көрсеткіштері. 
 

Көрсеткіштер Өлшем 
бірлігі 

Белгі
ленуі 

Нақты 
кезең 
(жыл) 

Есепті 
кезең 
(жыл) 

1 2 3 4 5 
1. Өткізілген өнім Мың.тг. ӨӨ 405620 620010 
2. НҚ орташа жылдық 
құны Мың.тг. НҚ 61720 72840 

3. Жұмысшылардың 
орташа тізімдік саны адам НС 1010 1210 

4. Пайда (таза табыс) Мың.тг. П 92640 120430 
 
Есеп 2. 

Құралдың бастапқы құны – 170 мың.тг. қызмет көрсетудің 
нормативті мерзімі 8 жыл, құрал – 3 жыл пайдаланылған. 
Құралдың жыл бойындағы өнімділігі 1925 бұйым құралдың құны 
20 % - ға төмендетілген, ал өнімділігі 15 % - ға өсті. Физикалық 
және моралды түзу деңгейін анықтау. 
 
Есеп 3  

Кесте 2 келтірілген мәліметтер негізінде тозу, жаңару, 
шығару, негізгі қорлардың жарамдық коэффицентін есептеңіздер. 
 

Кесте 2 – “Сұлтан” кәсіпорынның көрсеткіштері. 
 

Көрсеткіштер Өлшем 
бірлігі Белгіленуі 

Есепті 
кезең 
(жыл) 

1 2 3 4 
1. Жыл  басындағы негізгі 
қорлардың құны мың.тг. НҚ ж.б. 75320 

2. Негізгі қорлардың тозуы мың.тг. Т 29300 
3. Жыл соңында енгізілген 
негізгі қорлар мың.тг. НҚ енг. 10580 

4. Жыл соңында шығарылған 
негізгі қорлар мың.тг. НҚ шығ. 3330 

 
Есеп 4. 
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Есепті жылы 176276 станок – сағат жұмыс атқарған, ол 
жоспарлыға қарағанда 8 %- ға төмен. 1 станок – сағатта нақты 
өңделгені 2,4 мың.тг. немесе жоспарлы көрсеткіштің 98 % 
құрайды. 
 Құралдарды пайдаланудың интенсивті, экстенсивті және 
интегралды коэффициенттерінің қарқынын анықтыңыз. 
 
Есеп 5. 

Негізгі қорлардың құны – 100 млн.тг., амортизация 
бойынша нормасы – 10 %. Бір қалыпты және қалдықтың азаюы 
тәсілдлері бойынша 3 жылдық амортизациялық аударылуы мүлік 
салығы (1 %); жылдардағы амортизациялық аударымдар мен өсу 
нәтижесі бойынша амортизация сомасына тұрғызу. 
 
Есеп 6. 

Негізгі қорлардың белсенді бөлімі 1250 мың.тг., ал оның 
негізгі қордағы үлесі – 0,35. Мамырда негізгі қорлар 35 мың.тг., 
қазан айында – 65 мың.тг-ге енгізіледі. Наурыз айында – 25-
мың.тг., қыркүйек айында – 55 мың.тг-ге шығарылды. 

Жыл соңындағы негізгі қорлардың құны мен негізгі 
қорлардың орташа жылдық құнын анықтаңыз. 

 
ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 

1.Негізгі қордың (негізгі капитал) салалық құрылымын 
анықтайтын факторлар: ҒТП, салалық ерекшеліктер, өндіріс 
түрлері, өндірістің мамандану деңгейі, концентрация деңгейі.  
2.Негізгі қорлардың (негізгі капитал) құрылымдық түрлері: 
өндірістік (түрлік), технологиялық, жас ерекшелігі,салалық.  
3.Негізгі қорлардың (негізгі капитал) елесілер бойынша 
классификациясы: заттық-натуралдық құрылым, қызмет көрсетуі, 
өндіріс процесіне қатысуы, меншік түрлері, жас ерекшелігі, еңбек 
құралына әсер ету деңгейі,пайдалануы,салалық белгілері.  
4.Негізгі қорларды бағалау түрлері: натуралды,моральды. 
5.Негізгі қорлардың тозу түрлері: физикалық,моральды. 
6.Негізгі қорлардың тозуын анықтайтын факторлар.  
7.Амортизациялық аударымдардың есептелу әдістері: 
пропорционалды (сызықтық аударым), жылдам (амортизация 
кезеңін азайту,кумулятивтік,азаятын қалдық-төмендетілетін құн). 
8.Негізгі қорлардың пайдалану тиімділігін анықтау үшін 
қолданылатын көрсеткіштер жүйесі:қор қайтарымы,қор 
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сыйымдылығы,интенсивті пайдалану коэффиценті,экстенсивті 
пайдалану коэффиценті,ауысым коэффиценті,негізгі қорлардың 
рентабельділігі,интергалды пайдалану коэффиценті.  
9.Негізгі қорларды пайдалануды жақсарту жолдары.  
10.Негізгі қорлар,олардың мазмұны,құрамы мен өзгеру 
тенденциясы.  
11.Негізгі қорлардың классификациясы мен құрылымы:оны 
анықтайтын факторлар.  
12.Негізгі қорды бағалау және есептеу тәсілдері. 
13.Негізгі қорлардың тозуы және амортизациясы.Амортизация 
нормасы және оларды бекіту әдістері.  
14.Негізгі қорларды тиімді пайдалану көрсеткіштері. 
15.Кәсіпорындағы негізгі қорларды және өндірістік қорларды 
пайдалануды жақсарту жолдары. 
16.Негізгі қорларды жаңарту:мазмұны,маңызы,түрлерінің 
сипаттамасы,көздері және деңгейін бағалау.  
17.Негізгі қорларды жаңарту түрлерін таңдау және экономикалық 
негізделуі.  
 
13.    ӨНЕРКӘСІПТЕГІ АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫ. 
13.1АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫ МЕН 

ҚҰРЫЛЫСЫ, ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ. 
Өнеркәсіптің  өндірістік  қорлары  негізгі  және  айналым  

болып екіге  бөлінеді.  Нарықтық  экономикалы  елдер  
тәжірибесінде  оларды  негізгі  және  айналым  капиталы  деп  
атайды.  Өндірістік  процесте  өнім  құнын  жасауда  негізгі  және  
айналым  капиталының  ортақтасуы  немесе  қатысуы  әртүрлі  
болады.  Олардың  біреуі  тауарды  шығаруда  бір  өндірістік  цикл  
ағымында  толығымен   қолданылса,  екіншісі  тек  жартылай  ғана  
қолданылады.  Негізгі  капитал  мұндай  ресурстардың,  құрал – 
жабдықтар,  ғимарат  және  құрылыс,  көлік  құралдарының  
ақшалай  бағасы болып  келеді. 

Олардың  ерекшелігі  мыналардан  тұрады:  өндірістің  
негізгі  қаржыларының  қызмет  мерзімінің  ағымында  олар  өзінің  
құнын  дайын  өнім  құнына  толығымен  емес  жартылай  
көшіреді. 

Айналым  капиталының негізгі  капиталдан  айырмашылығы,  
ол  өзінің  бастапқы  табиғи – заттық  формасын  өзгерту  және  
жою  арқылы  бір  өндірістік  циклге  толығымен  қатысады  және  
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қолданылады,  ал  оның  құны  тез  және  толығымен  дайын  
өнімге  көшіріледі. 

Өндірістік – шаруашылық  қызметі  процесінде  (НӨҚ – ды  
пайдалануда)  өнеркәсіп  өнім  дайындауға,  шикізат  пен  материал  
сатып  алуға,  еңбек  ақы  төлеуге  қажетті  ақшалай  қаржыларға  
мұқтаж  болады,  ол  кейін  олардың  реализациясына  қажетті  
қаржыларға  және т.б. 

Сонымен,  айналым  қаржылары – бұл  айналым  қорын  
өнімді  реализациялау  мен  өндірістің  үздіксіз  процесін  
қамтамасыз  ету  мақсатында  және  өндірістік  айналым  қорын  
пайдалану  мен  жасау  үшін  авансыланған  ақшалай  қаржылар  
жиынтығы.  Өндірістік  айналым  қорлары  өндірістік  процестің  
үздіксіздігін,  ал  айналу  қоры - өндірістік  өнімді  нарықта  өткізу  
мен  өнеркәсіптің  кірісі  формасындағы  ақшалай  қаржыларды  
алуды  қамтамасыз  етеді.  Бұл  айналым  қаржыларының  
экономикалық  ролі,  яғни  өндірістің  үздіксіз  жұмыс  істеу  
процесі  мен  айналым  процесін  қамтамасыз  ету  қажеттілігінде  
қорытындыланатын,  олардың  мәнін  анықтайды  ( 1 сурет) 

Өндірістік  айналым  қоры  бұл: 
- еңбек  заттары  (шикізат,  негізгі  материалдар  мен  сатып  
алынған  жартылай  фабрикаттар,  көмекші  материалдар,  отын,  
ыдыс,  негізгі  қорды  жөндеуге  арналған  артық  бөлшектер  және  
басқа  материалды  ресурстар); 
- еңбек  құралдары,  қызмет мерзімі  бір  жылдан  кем  емес  
немесе  айына  еңбек  төлемінің  50 – ші рет  орнатылған  
минемальды  мөлшерінің  құны  (құны  аз  және  тез  тозатын  
заттар  мен  құралдар); 
- аяқталмаған  өндіріс; 
- болашақ  кезең  шығыны, 
        Өндірістік  айналым  қорларының  негізгі  бөлігін  өндірістік  
басы  артық - өнеркәсіпке  келіп  түскен,  бірақ  өндірістік  
процестерге  әлі  қатыстырылмаған,  еңбек  заттары  құрайды.  
Келесі  өндірістік  айналым  қорының  көлеміндегі  мөлшері  
бойынша  орынды  аяқталмаған  өндіріспен  алмастырады (цех  пен  
өндірістік  бөлімдердегі  әртүрлі  өңдеу  сатыларында  тұрған  
еңбек  заттары  мен  жартылай  фабрикаттар) 

Өнімнің  бірден  дайын  болмайтыны  белгілі. Өндірістік  
басы  артық  заттардың  басы  артық  дайын  өнім  формасына  
өткенге  дейінгі  еңбек  шығындары  және  отын, энергия  
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шығындарымен  шикізат,  материалдарды  өңдеудің  бірнеше  
сатылары  жүреді.  (аяқталмаған  өндірісі). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1  сурет - Айналым  қаржысының  құрамы  және  орналасуы. 
Мұнан  аяқталмаған  өндіріске  осы  немесе  басқа  да  құн  

көлеміндегі  тауарлы  материалдық  құндылықтар,  және  де  
оларды  дайындауға  кеткен  еңбек шығындары,  қажетті  энергия, 
су т.б.  жататынын  білеміз. 

Болашақ  кезеңде  шығындарына  осы  периодта  жасалған  
шығындар,  бірақ  келесі  кезеңдегі  өнімнің  өзіндік  құнына  
қосылады,  мысалы,  келесі  жылға,  кварталға  енгізілетін  аяқ  
киім  моделдерін  жасауға кеткен  шығындар,  өнімнің  жаңа  түрін  
меңгеруге  кеткен  шығындар  және т.б. 
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қаржылары 

Нормаланған 
айналым қаржысы 

Нормаланбаған қаржылар 

Өндірістің  айналым   
қоры 

Айналым қоры 

Қ
ар

ы
зд

ар
 б

ор
ы

ш
ы

 

Ж
үк

те
п 

ти
ел

ге
н 

өн
ім

 

өн
ер

кә
сі

п-
ка

сс
ас

ы
  

ж
ән

е 
ба

нк
те

гі
 

ақ
ш

ал
ай

 қ
ар

ж
ы

ла
р 

қо
йм

ад
ағ

ы
 д

ай
ы

н 
өн

ім
 

А
яқ

та
лм

ағ
ан

 з
ат

та
р 

Бо
ла

ш
ақ

 п
ер

ио
дт

ар
 

ш
ы

ғы
ны

 

өн
ді

рі
ст

ік
 

ба
сы

 а
рт

ы
қ 

за
тт

ар
 



 - 112 - 

Өндірістің  айналым  қорлары  өнеркәсіпке   келіп  түскен  
мерзімнен  шығарылатын  дайын  өнімге  дейінгі  еңбек  
заттарының  қозғалысын  қамтиды.  Айналым  қорлары  
натуральды  көрсеткіштерде  (дана,  метр,  кв,  дц,  тонна,  және 
т.б.) және  олардың  жалпы  сомасын  анықтауда  ақша  түрінде  
ескеріледі  және  жоспарланады. 

Айналым  қоры – бұл  өнім өткізуге арналған  және  
өнеркәсіп  қоймасында  тұрған  дайын  өнімге  бөлінген  өнеркәсіп  
қаржысы  және  де  кассаға,  есепшотқа  ақшалай  қаржысы  әлі  
төленбеген,  тиеп  жүктелген  дайын  өнім. 

Айналым  қоры  айналым  процесінің  қызмет  етуімен  
байланысты  және  мыналарды  қамтиды:  дайын  өнімді өткізуге 
байланысты  қозғалысты,  осы  негізде  өнім  өткізудің  табыс  
формасында  ақшалай  қаржылардың  алынуымен  (жұмыс,  
қызмет),  табыстың  алынумен  өнім  дайындауда  жасалған  орнын  
толтыру  шығындарын  қамтиды.  Содан  кейін  құрамында  өнімді  
реализациялауға  байланысты  шығындары  бар  кезең  шығындары  
жалпы  табыспен  төленеді.  Ақшаны  алу – барлық  өндірістік  - 
шаруашылық  қызметтің  негізгі  мақсаты  және  соңғы  кезеңі.  
Осы  қаржылардан  сатып  алынған  шикізат  пен  материалдар  
есебі  және  еңбек  ақы  төленеді.  Айналым қаржыларының  нақты  
сомасын  есептеу  арқылы,  біз  басы артық  тауарлы – 
материалдарда,  төленбеген  есепшоттарда,  мысалы,  өнеркәсіп  
қоймасында  өткізілмеген өнім  түрінде  немесе  қарыздар  борышы  
түрінде  және т.б.  болатын  айналым  қаржыларын  аламыз.  Бұл  
бөліктің  өсуі  (тауарды  жеткізу)  өнеркәсіп  қызметіне  қаржылық  
қиындықтарға  алып  келетін  нақты  кірістің  кемуін  білдіреді.  
Тауарлы – материалдық  құндылықтардың  кемуі  кірістің  ақшалай  
қаржыларының  артуына  мүмкіндік  жасайды.  Айналым  
қорларын  тиімді  пайдалану  көбінесе  өндірістік  айналым  
қорларының  құрылысына  байланысты. 

 Өнеркәсіп  салаларындағы  айналым  қаржыларының  
құрылысы  әртүрлі,  өндірістегі  өнім  шығынының   жалпы  
көлемдегі материалдық  шығынның  үлес  салмағымен,  көшіру,  
басқа  да  мамандандыру  дәрежесімен  өнімді  дайындау  
ұзақтығының  айырмашылығымен  қамтамасыз  етілген. 

 Айналым  қорының  құрылысында  өндірістік  басы  артық  
заттардан  материалсиымдылық  саласының  үлес салмағы  
жоғары,  ал  оларда – шикізат,  негізгі  материалдар  және  сатып  
алынған  жартылай  фабрикат  ұлес  салмағы  жатады.  Ұзартылған  
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өндірістік  циклмен  сипатталатын,  салаларда,  мысалы  машина  
жасауда  өндірістің  өзінен  аяқталмаған  өндіріс  пен  жартылай  
фабрикаттың  үлес  салмағы  жоғары;  мұнай  шығаратын  
өнеркәсіпте   аяқталмаған  өндіріс  жоқ  және  айналым  
қаржыларының  көп  мөлшері  көмекші  материалдарға, жөндеуге  
арналған  артық  бөлшектерге  т.б. кетеді. 

 Барлық  жеңіл өнеркәсіп  салаларындағы,  айналым  
қаржыларының  құрылысында  өндірістік  басы  артық  заттардың  
үлкен  үлес  салмағын  құрайды,  олар  толық  өнеркәсіптің  өзінен  
недәуір  жоғары.  Сонымен  өндірістік  басы  артық  
заттардыңнегізгі  бөлігі  шикізат  пен  негізгі  материалдарда  
шоғырланған. 
         Айналым  қаржыларының  құрылысы  барлық  уақытта  
өзгеріп  тұрады,  ол  ешқашан  тұрақты  болмайды. Бұл  көбінесе  
айналым  қаржыларының  шаруашылықты  ұйымдастырудың  
тиімді  шешімдерімен  байланысты.  Айналым  аумағында айналым  
қаржыларының  мөлшерін  төмендету  шығарылатын  өнім  
сапасының  жақсаруын,  оның  ассортименттерінің  жаңаруы  мен  
кеңейуін  дәлелдейді.  Аяқталмаған  өндірістің  үлес  салмағын  
кеміту - өндіріс  циклінің  ұзақтығын  қысқартуды  дәлелдейді  
(комплексті  механикаландыру,  автоматтандыру,  химияландыру  
және т.б.).  айналым  қорлары  құрылысының  өзгеруін  үйрену  
мен  талдау  үлкен  маңызға  ие,  яғни бұл  оларды  қолдануда  өте  
тиімді  жолды  анықтауды  дәлелдейді. 
 

13.2 АЙНАЛЫМДЫЛЫҚ САТЫЛАРЫ, АЙНАЛЫМДЫЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕРІ МЕН АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫН 
ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ 
 
Айналым  қаржылары  әрдайым  қозғалыста  болады.  Бір  

цикл  ішінде  үш  кезеңге  бөлуге  болатын,  айналым  жасайды. 
       Бірінші  кезеңде  өнеркәсіп  ақшалай  қаржыларын  шикізат,  
материалдар,  отын  және  басқа  да  еңбек  заттарын  сатып  алуға  
жұмсайды.  Осы  кезеңде  өнеркәсіптің  айналым  қаржылары  
айналым  сферасынан  өзінің  ақшалай  формасын  тауарға  өзгерте  
отырып  өндіріс  сферасына  өтеді. (Д – Т) 
         Екінші  кезеңде  айналым  қаржылары  өндіріс  процестеріне  
қатыса  отырып  аяқталмаған  өндіріс  формасын  қабылдайды,  
яғни  жартылай  фабрикат  және  дайын  өнім (Т – П – Т*). 
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         Үшінші  кезеңде  айналым  қаржылары  дайын  өнім  түрінде  
айналым  сферасына  қайта  оралады,  өнімді  реализациялау  
басады  және  өнеркәсіп  қаржылары  тауарлы  формадан  ақшаға  
өтеді. (Т – Д*) 
      Жалпы  түрде:  Д – Т – П – Т* - Д* 
      Айналым  қаржыларының  жүйелі  ауысуы  келесі  түрде  
көрсетілуі  мүмкін: 
                                      Д – М3 – НП – ГП – Д*                            (13.1) 
 
мұнда,  М3 – артық  материалдар, 
             МП – аяқталмаған  өндіріс, 
             ГП – дайын  өнім 
       Әрбір  кезеңде  айналым  қаржыларын  табу  уақыты  бірдей  
емес.  Ол  технологиялық  процесс  ерекшеліктеріне,  өндірісті  
техникалық – ұйымдастыру  дәрежесіне,  өнім  реализациясына,  
есептеу  формасына  және  т.б.  байланысты. 
       Айналым  қаржыларының  жалпы  айналымдылық  
ұзақтығында,  айналымдылықтың  әрбір  кезеңінде  осы  
қаржыларды  табу  уақытының  функциясы  бар.  Тәжірибеде  бұл,  
айналым  қаржыларының  айналымдылық  ұзақтығын  арттыру  
осы  қаржылардың  аударылуына  ғана  емес,  сонымен  қатар  
өндірістің  үзіліссіздігін  тоқтатпау  үшін  қосымша  қаржыларды  
қатыстыру  қажеттілігіне  де  алып  келуін  білдіреді.Айналым  
қаржыларының  айналымдылығын  тездету  өнеркәсіп  
жұмысының  тиімділігін  дәлелдейді. Бұл  мынаны  білдіреді:ол  
өндірістік  керексіз  артық  заттарды  қабылдамайды,  өндірістік  
циклдың  қысқаруы  бойынша  шара  өткізеді,  өнім  өткізудің 
сапасын  арттыру,  жаңарту,  кеңейту  есебінен  жетілдіру  
бойынша  шара  жүргізу,  иілгіш  баға  саясатын  жүргізу.   

Айналым  қаржыларының  айналымдылығын  тездету  
өнеркәсіптің  қаржы  жағдайының  тұрақтылығын  жасауды,  
айналым  қаржыларындағы  қажеттілікті  өздігінен  
қаржыландырудың  максимальды  мүмкіндігі  мен  олардың  
қажеттілік  мөлшерінің  кемуін  дәлелдейді. 
          Айналым  қаржыларының  айналымдылық  коэффиценті  К0   
өнім  өткізуден жылына,  кварталға  түскен  түсімнің  айналым  
қаржыларының  осы  кезеңдегі орташа  қалдықтарына  
қатынасымен  анықталады. (Ос) 
                                                К0 = Вр/Ос                                        (13.2) 



 - 115 - 

       Айналымдылық   коэффициенті  айналым  қаржысының    
жылына  кварталына  орындалған  айналым  мөлшерін  көрсетеді. 
       Айналым  қаржыларының  орташа  қалдықтары  кварталына  
айналым  қаржыларының  3 айлық  қалдықтар  мөлшерін  бөлумен,  
жылынады  осыған  сәйкес  анықталады. 
      Күндегі бір  айналым  ұзақтылығын  Т  жылдағы  календарлық  
күн  санын  (Д)  осы  кезеңдегі айналым қаржыларының айналу 
санына бөлумен  анықтайды  (К0 ). 
                                          Т = Д/ К0                                                                 (13.4)                              
немесе   жалпы  түрде      Т = (Ос*Д)/ Вр                                    (13.5) 
 
мұнда,  Т – бір  айналым  ұзақтығы,  күндер 
             Ос – айналым  қаражатының  орташа  қалдығы, тг 
             Д – талдау кезеңіндегі күндер  саны  (90, 360) 
             Вр – талдау кезеңіндегіөнімді өткізуден түскен  пайда, тг 
        Бір  айналымның  айналымдылы  қанша  аз  болса,  
аналаиздалген  периодта  айналым  қаржылары  сонша  айналым  
жасайды,  соның  ізімен  өнімнің  көптеген  шығарылуы  мүмкін  
және  қаржыларды  сол  мөлшерде өнімді өткізу немесе өндірісті  
кеңейту  үшін  оларды  басқа  тапсырмалардың  орындалуына  
босату  немесе  қосымша  тарту  болады. 
       Айналымдылықты  тездету  нәтижесінде  немесе  айналым  
бәсеңдегенде  қосымша  тартуда  айналымнан  босатылған  
айналым  қаржыларының  мөлшерін  анықтау  үшін  келесі  
формуланы  қолданылады: 
                                        Ов= Вр/Д(То – тн)                                 (13.6) 
 
мұнда, Ов – босатылған  айналым  қаржыларының сомасы, тг 
            Вр/Д – жоспарланған  кезеңдегі айналым  қаржыларының  
бір  күндегі  орташа  мөлшері 
            То – есепті  кезеңдегі айналым  қаржыларының  бір  
айналымының  ұзақтығы,  күндер 
            Тн – жоспарлы кезеңдегі айналым  қаржыларының  бір  
айналымының  ұзақтығы,  күндер  
             Д – есепті  кезеңдегі  күндер  саны,  (360) 
      Осыған  мысал  келтірейіе:  өнімді  өткізудің жылдық  есебі  
есепті  жылы  25  млн. тг.  құрады.  Айналым   қаржыларының  
ортажылдық  мөлшері  2,5 млн. тг 
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       Осы  жағдайда  айналым  қаржылары  жылына  10  айналым  
жасайды  (25 : 2,5 =10). Бір  айналым  ұзақтығы  36  күннен  тұрады  
(360 : 10) немесе  
                                     Т = Ос*Д/Вр = 2,5 *360/25 = 36 күн 
       Айналым  қаржыларын  ең  жақсы  қолдану  есебінен  айналым 
саны  2  ге  артты  дейік, онда  айналым  қаржылары  жылына  10 
емес  12  айналым  жасайды,  және  айналым  қаржыларына  
өнімнің  осы  көлемінің  шығарылымына  2,5  млн, тг  емес  2,08  
млн, тг  қажет  болады.  (Ос = 25/12 =2,08),  420  тг  кем  немесе  
бір айналымның  ұзақтығы Т= 2,08*360/25 = 30 күнді  құрайды,  
яғни  6 күн  кем  (36 – 30).  Айналымдылықты  тездету нәтижесінде  
айналымнан  босатылған  айналым  қаржыларының    сомасын  
мына  формула  бойынша  анықтауға  болады: 
                                 Ов = 25000/360(36 – 30) = 420  мың. тг 
        Айналым  қаржыларының  айналымдылық  коэффициенті  
айналым  қаржыларының  қолданылу  тиімділігін  анықтайды,  
айналым  қаржыларында  бір  теңгеге  өнімді өткізу құнымен  
сипатталуы  мүмкін. 
        Біздің  мысалымызда,  бір  айналымның  ұзақтығы  кезінде  
айналым  қаражатының  30  күні жылына  12  рет  айналады.  Бұл  
көрсеткіштің  физикалық  мәні,  айналым  қаржысының  әрбір  1  
теңгесіне  өткізілетін өнімнің  12 тг  сәйкес  келеді. 
         Айналым  қаржыларының   жүктеме коэффициентінің  немесе  
айналым  қаражаты  мөлшерінің  өткізілетін өнімнің біреуіне  
келетін  кері мәні  мынаны  білдіреді:  Кз = Ос/Вр 
 
  13.3   АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫН НОРМАЛАУ 
 

Айналым  қаржыларын  нормалау  бірінші  айналым  
қаржыларының  артық  нормасын  орнатумен  (күнде),  ал  кейін  
бірмезгілдегі  тауар материалдық    құндылық  негізінде  айналым  
қаржыларының  норматив  мөлшерін ортанумен  аяқталады. 
        Сонымен, айналым қаржыларының нормасы күнге  
орнатылады және артығымен қамтамасыз етілуі  тиіс материалдық  
осы  түріне  өндіріс  қажеттігі қанша  күнді  көрсетеді.  Айналым  
қаржыларының нормативті ақшалай  формада норма негізінде  
орнатылады. 
        Айналым қаржыларының нормативі – бұл  өндіріс  процесінің  
үздіксіздігін  қамтамасыз ететін  қажетті  минималды  өлшем. 
Айналым  қаржыларының  жалпы  мәні  алдын  ала  орнатылған 



 - 117 - 

айналым  қаржыларына қажетті  норматив пен  нормалар  негізінде  
есептеледі, айналым қаржыларының нормасы  аяқталмаған  өндіріс  
пен  дайын  өнімдегі.  Өндірістік  артық  заттар  бойынша  
есептеледі.   Айналым қаржыларының  көп бөлігі өндірістік  артық  
заттарды  жасауға  кетеді. 
        Айналым  қаржыларын    шығындау  мен  пайда  болуына  
жоспарлаудың,  реттеудің,  бақылаудың  ыңғайлығы  үшін  
өндірістік  артықтарды  (запас)  жасалуы  бойынша  ағымдық,  
сақтандыру  (гарантийные),  дайындық  деп  бөледі. 
       Ағымдық  артық  кезекті  қойылған  екі  материал  арасындағы  
кезең үздіксіз  өндірісті  қамтамасыз  етуге  арналған. 
       Айналым қаржыларының нормасын өңдеу ерекшелігі  
артықтық  (запас)  бір  күндегі орташа  нормасы  болып  табылады.  
Айналым  қаржыларының   орташа  нормасы  шикізаттың  жеке  
түрлері,  материалдар,  сатып  алынған  жартылай  фабрикаттар  
және  олардың  бір  мезгілдегі  шығынына  кеткен  айналым  қаржы  
нормасының  орташа  мәні  сияқты  анықталады. 
        Ағымдық  қорға айналым  қаржысының  нормасын  анықтау  
үшін көбінесе  материалдық құндылықтардың жеке түрін  жеткізіп  
беру  арасындағы  ½  орташа  өлшенген  интервалды  қолданады. 
       Мысалы,  егер  партияны  кезекті  жеткізіп  беру  интервалы  
30  күнді  құрайтын  болса,  ал  олардың  ортакүндік  шығыны  5 
мың тг  анықталады,  онда  орташа  ағымдық  артық  (30,5) : 2 = 
75мың тг  құрайды. 
       Сақтандыру  қоры жоспарланбаған жағдайда  жасалады  
(шикізат  пен  материалдарды  жеткізудің  кешігуі,  сапасыз  
шикізатты  және  т. б. жеткізу). Кепілдемелік (сақтандыру) қоры 
ағымдық қордан 50% өлшемінде  орнатылады. 
       Дайындық қоры (технологиялық қор) шикізат,  
материалдардың  өнеркәсіпке  келіп  түсуіне  және  өндірісте  
қолданылу  уақытына  қажетті,  мысалы,  оларды  өндірісте  
қолданудан  алдын  сапалы  амалдар  жүргізгенге  мұқтаж  болады. 
 а)Аяқталмаған  өндіріс  мөлшерін  нормалау.    
       Аяқталмаған  өндірістің  айналым  қаржысының  нормасын  
Нмп  келесі  формула  бойынша  есептеледі: 
                                                   Нмп= В/Д*Тц*СКн3   (13.7) 
мұнда,  В – шығарылған өнім 
             Д – жылдағы  жұмыс  күнінің  саны, 
            Тц - өндірістік   цикл  ұзақтығы  немесе  аяқталмаған  

өндіріс  ұзақтығы(күндер) 
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            С - өндірістік  өзіндік  құны, 
            Кн3 – шығынның  өсуі 
       Аяқталмаған  өндірістің  айналым  қаржысының  нормативін  
анықтау  кезінде  өңдеу  кезеңінде  тұрған  дайын  өнім  дәрежесін  
дәлелдейтін   шығынның  өсу  коэффициенті  маңызды  мәнге  ие.  
Ол  аяқталмаған  өндірістің  орташа  құнының  дайын  өнімнің  
өндірістік  өзіндік  құнына  қатынасы  сияқты  анықталадыш. 
        Немесе  шығынның  өсу  коэффициентін  мына  формуламен  
анықтау  ұсынылады: 
                                    Кнз = Стм + 0,5Сто/Стм + Сто    (13.8) 
  мұнда, Стм - өндіріске  жіберілетін  кездегі  материал  
шикізатының  құны 
        Сто - өңдеу  құны  (бұйымды  соңына  дейін  дайындаудағы  
барлық  кезекті  шығындар).   
 
13.4 АЙНАЛЫМ ҚАРЖЫЛАРЫНЫҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ 

ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ. 
 
    Өнеркәсіпте айналым қаржыларының  пайда болуының  
қайнар   көздері  бойынша мынадай  болып  келеді:  меншікті  және  
қарыз, несие және  қарыз  формасында  жұмылдырылған. 
        Меншіктегі өнеркәсіптің өмір тіршілігін ағымдық  қамтамасыз  
етуге  бағытталған,  өнімді  дайындауға  қажетті (шикізат,  
материал)  еңбек  заттарын  табу,  өндірістің  жұмыс  істеуіне  
(отын,  электрэнергиясы,  көлік,  жұмысшы  күші)  және  дайын  
өнімнің өткізілуіне (қоймаға  апару,  сақтау, көлікпен  тасу)  
жағдай  жасау  қаржылары  жатады. 
        Сонымен  қатар  айналым  қаржыларының  қажеттілігін  өтеу  
үшін  тұрақты  пассивтерді  немесе  меншіктегі  тең  қаржылар  
қолданылады.  Бұл  қаржылар  өнеркәсіпке  тиісті  емес,  бірақ  
әрекеттегі  есеп  ретімен,  нәтижесінде  жасалады.  Айналым  
қаржыларын  қалыптастыруда  тұрақты  пассивтер  тек  олардың  
минималды  қалдықтарының  тұрақты  орнының  сомасында  ғана  
қолданылады. 
 
         ЕСЕП ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ.  

 Кәсіпорындағы материалдарды-техникалық қамтамасыз 
етудің міндеті келесілерді қамтиды:  
1)кәсіпорындағы тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуде барлық 
материалды және техникалық құралдардың ұйымдастырылуы  
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2)шикізат,материалдар,жанармай және т.б. шығын нормаларын 
сақтауды бақылау  
3)барлық материалдық құндылықтарды қоймаларда сақтауды 
рационалды ұйымдастыру.  
    Материалды-техникалық қамтамасыз етудегі жоспарлау кезінде 
қажеттіліктер:  
- жоспарланатын кезеңдегі материалды-техникалық қамтамасыз 

ету құралдарына деген кәсіпорындағы қажеттілікті анықтау;  
- кәсіпорынның ішкі резервтерін пайдалану;  
- кәсіпорындағы материалды ресурстарды үнемді 

жұмсауды,материалды үнемдейтін алдыңғы қатарлы 
нормаларды құрастыру;  

- жоспарланатын кезеңдегі материалдардың әртүрі бойынша 
санын жинақтауды анықтау;  

- материалды-техникалық қамтамасыз етудің қазіргі кезеңдегі 
тиімді нұсқасын пайдалану.  
    Қазақстан Республикасының Кәсіпорындық материалдардың 

шығындық саны деп өнімді өндіру мен өткізу бойынша 
тапсырманы орындау үшін жоспарлы кезеңдегі жіберілген санын 
айтады.  
  РК-ң көлемі анықталмаған өндіріске енетін қалдықтарды өңдеу 
материалдарын ДОН аяқталмаған өндіріске енетін қалдықтардың 
бастапқы өңдеуі.НОК және жоспарлы кезеңдегі өнімді шығару 
көлемдерінің ВЗ қосындысынан тұрады. 
                        РК = ДОН+ВЗ+НОк  
     Материалды ресурстардың дайындау саны деп жоспарлы 
кезеңде дайындауға қажетті ресурстар санын айтады.  
     Дайындау саны ДС шығын санына РК және жоспарлы кезеңнің 
басындағы ОМн және аяғындағы ОМк қоймадағы қалдықтарға 
байланысты.  

ОМн + ДС =  РК+ОМк                  ДС = РК+ОМк-ОМн 
     Кәсіпорында материалдар қоры ағындық,сақтандыру, дайындау 
және маусымдық болып бөлінеді.Ағындық қор кезекті 
материалдарды жеткізу арасындағы тұрақты жұмысты қамтамасыз 
ету үшін құрылады.Сақтандыру қоры әртүрлі себептерге 
байланысты тұрақты циклден ауытқу болған жағдайда дұрыс 
жұмыс атқару үшін қажет.Дайындау қоры өндіріске 
материалдарды қабылдау және дайындау үшін көп уақыт қажет 
болғанда құрылады. Маусымдық қор кәсіпорындағы мезгілдік 
режимге байланысты құрылады.  
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      Ағымдық қор 3ағым материалдардың орташа күндік 
шығындарын Мкүн келесі бір тасымалдаулар арасындағы уақытқа 
t п  көбейту арқылы анықталады: 
               Пкунаным tМЗ *=  
          Сақтандыру қоры 3сақт материалдарының орташа күндік 
шығынын Мкүн тұрақты жеткізудің орташа ауытқуына         
көбейту арқылы анықталады: 
                   Пкунсак tМЗ ∆= *   
     Дайындау қоры 3дай материалдардың орташа күндік шығынын 
Мкүн өндіріске шығарудағы қабылдау және дайындауға қажетті 
уақытқа көбейту арқылы анықталады: 
                   дайкундай tМЗ *=  
    Маусымдық қор дайындау кезеңінің ұзақтығына және 
кәсіпорындағы қарастырылмайтын материалдардың келіп түсу 
уақытының интервалына байланысты болады.  
     Құндық өлшемдегі өндірістік қорды есептеу үшін келесі 
формула қолданылады: 
                       ( ) МмдайсакагымОК БЗЗЗЗН *+++=  
    Аяқталмаған өндіріс нормативі(Наяқт.)келесі формуламен 
анықталады: 
                     гондкуннаякталмага КЦВН **=  
мұнда, Вкүн- өзіндік құн бойынша орташа күндік өнім шығару,тг: 
             Цөнд- өндіріс циклының ұзақтығы,күн:  
             Кт- шығындарды өсіру коэффициенті. 
    Кәсіпорынның қоймасындағы дайын өнім қорының айналым 
құралдарының нормативі келесі формуламен анықталады:  

Дкунод НДОН *.. =  
мұнда,ДӨкүн- өзіндік құн бойынша дайын өнімді бір күндік 
шығарылуы,теңге;  
             Нд-дайын өнімнің қор нормасы. 
    Болашақ кезеңдегі шығындары бойынша айналым 
құралдарының нормативі келесі формуламен анықталады:  

СКЖКб ЗЗБКШН −+= ....  
мұнда,БКШ-жоспарлы кезеңнің басындағы болашақ кезең 
қаражаттарының соммасы. 
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              Зж.к.-мақсаттарға бағытталған жоспарлы кезеңнің 
шығындары,теңге.  
               Зс-өнімнің өзіндік құнына шығарудың жоспарлы кезеңдегі 
шығындары,тг. 
      Нормативті құралдардың жалпы нормасы келесі формуламен 
анықталады: 

...... кбОДаякталмКОжалпы ННННН +++=  
   Айналымдылық (О)күнмен есептелінеді және айналым 
құралдарының 1айналымын аяқтау кезеңімен сипатталады:  

ООКДСО ÷= *  
мұнда,С-нормаланатын айналым құралдарының орташа 
қалдығы,мың тг. 
             Д-айналымдылық есептелінетін кезеңнің ұзақтығы,күн. 
             ӨӨК-өткізілетін өнім көлемі,мың тг. 
     Айналымдылықкоэффициенті келесі формуламен анықталады: 

СООКК а /=  
     Ол есепті кезеңдегі айналым құралдарының қанша айналым 
жасайтынын көрсетеді.  
     Жүктеу коэффициенті келесі формуламен анықталады: 
                     Кж =С/ӨӨК 
    Ол өткізілген өнім көлемінің 1тг-не келетін айналым 
құралдарын сипаттайды.  
     Тиімділік коэффициентін немесе айналым құралдарының 
рентабельділігі келесі формуламен есептеледі:  

Ктиім  = П/С 
мұнда,П-тауарлы өнімді өткізуден түскен пайда,теңге. 
    Айналым құралдарының бір айналымының ұзақтығының 
қысқару нәтижесінде босатылған айналым құралдары: 

ДОВ Ва *=  
 мұнда,ОВ-айналым құралдарының бір күндік шығаруы,теңге  
             Д-айналымдылықты жылдамдататын күндер саны,күн.  
    Кәсіпорынның жұмысын талдау кезінде материалды 
ресурстардың тиімді пайдалану көрсеткіші қолданылады: 
- шикізат бірлігінен дайын өнімді шығару коэффициенті;  
- дайын өнімнің бірлігіне келетін шикізат шығынының 

көрсеткіштері; 
- материалдарды пайдалану коэффициенті; 
- қалдықтар деңгейі.  
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ЕСЕПТЕР 
Есеп 1. 
 

Материалды ресурстарды жеткізу құнын анықтаңыз. 
Декададағы тұтыну құны  Бдек=72мың тг, 1 теңгенің бағасы 
Бт=2мың тг, жоспарлы жеткізу интервалы Uжосп=8күн, сақтандыру 
қоры СҚ=2күн, көлік қоры Ткз=1күн, технологиялық қор Ттех=3% 

 
Шешуі 

1) Материалды ресурстардың орташа тәуліктік шығыны 
                Ртәул=Р:Dn=72:10=7,2мың тг. 
    

мұнда, Р – белгілі бір кезеңдегі материалды ресурстар шығыны   
                       (декода, ай, квартал, жыл) 
    Dn – белгілі бір кезеңдегі күндер саны, күн 
 
2) Ағымдық қор (ТҚ): 
               ТҚ =Ртәул*Uжосп=7,2*8=57,6мың тг. 
 

 мұнда, Uжосп – екі жеткізуші арасындағы жоспарл интервал 
 
3) Сақтандыру қры (СҚ): 
                СҚ=Ртәул*U=7,2*2=14,4мың тг. 
      

 мұнда, U – нақты жеткізу уақыты мен жоспарлы арасындағы   
                         айырмашылық  
4) Көлік қоры (КҚ): 
                 ТҚ=Ртәул*Т=7,2*1=7,2мың тг. 
 

 мұнда, Т – көлік қорының нормативі 
5) Технологиялық қор (ТҚтех): 
                  ТҚтех=(ТҚ+СҚ+ТҚ) * Ктех=(57,6+14,4+7,2) 
3/100=204мың тг. 
6) Жеткізудің жалпы көлемі: 
                   
ПЗжалпы=ТҚ+СҚ+ТҚ+ТҚтех=57,6+14,4+7,2+2,481,6мың тг. 
7) Өндірістік қордың құны (ПЗ): 
                   ПЗ=ПЗжалпы-ТҚтех=81,6-2,4=79,2мың тг. 
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Есеп 2. 
Айналым құралдарының айналымдылығын анықтаңыз, яғни 

бір айналымның айналымдығының саны мен ұзақтығы. Өткізілген 
өнім құны ӨҚ=46млн. тг, жалпы пайда Пж=10млн.тг, айналым 
құралдырының орташы қалдығы АҚн=9млн.тг. 

 
                                      Шешуі 
1) Айналым құралдарының айналымдығы (Аа): 
                   Аа=ӨӨҚ:Ан=(ӨҚ-Пж):АҚн=(46-10):9=4 
 
    Мұнда, АҚн – айналым құралдырының орташа қалдығы 
2) Бір айналымның ұзақтығы (D): 
                   D=АҚн*Т/Сөтк=9*360/36=90күн. 
 

Есеп 3. 
Есепті жылғы босатылған айналым құралдырының құнын 

анықтаңыз. Өндірістік қорлардың құны ӨҚ=2000мың тг, негізгі 
өндірістік қорлардың үлесі £=0,6 өткізілген өнім көлемі 
ӨӨК=14млн.тг,  пайда П=2млн. тг. Есепті жылғы айналымның 
ұзақтығы 6 күнге қысқарды. 

 
                                      Шешуі 
1) Айналым құралдыраның құны (АҚн): 
                  АҚ=ӨҚ (1-£)=2(1-0,6)=0,8мың тг. 
2) Өткізілген өнімні өзіндік құны: 
                  ӨӨҚ=ӨӨК-П=14-2=12млн тг. 
3) Айналым құралдарының босатылған құны: 
                  Сбос=(АҚ/ӨӨҚ)*D=(0,8/12)*6=04млн т 

Есеп 4. 
Бір айналым ұзақтығының абсолютті көлемінің қысқыруын 

анықтаңыз. Базисті жылы өткізілген өнім көлемінің құны 
ӨӨК=9млн.тг, пайданың үлесі £0=0,2 базисті жылғы айналым 
құралдары АҚбаз=0,4млн.тг, өткізілген өнім есепті жылы 15%-ға, 
пайда 15%-ға өскі, айналым құралдары 10%-ға қысқарды. 

 
                                       Шешуі 

1) Есепті жылы өткізілген өнім көлемі (ӨӨК0): 
                   ӨӨК0=ӨӨК0*115/100=9*115/100=10,35млн.тг. 
2) Есепті жылғы пайда (П0): 
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П0=Пб*15/100=ӨӨКбаз*0,2*115/100=9*0,2*115/100=2,07млн.тг. 

3) Базисті жылғы пайды: 
                  Пбаз=ӨӨКбаз*0,2=9-0,2=1,8млн.тг. 
4) Базисті жылғы өткізілген өнімнің өзіндік құны: 
                  ӨӨҚб=ӨӨКбаз-Пбаз=9-1,8=7,2млн.тг. 
5) Есепті жылғы өткізілген өнімнің өндіріс құны: 
                   ӨӨҚ0=ӨӨК0-П0=10,35-2,07=8,28млн.тг. 
6) Есепті жылғы айналым құралдары: 
                   АҚ0=АҚб*100-10/100=0,4*100-10/100=0,36млн.тг. 
7) Бір айналымның ұзақтғның қысқару көлемі: 
    D=D0-Dб=(D*АҚ0/ӨӨҚ0)-(D*АҚб/ӨӨҚб)=(360*0,36/8,28)-   

                     -(360*0,4/7,2)=15,65-20=-4,35күн 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Өндірістік қорлардың классификациясы. 
2. Негізгі және айналым капиталы, олардың ерекшеліктері. 
3. Айналым құралдары. 
4. Өндірістік айналым қорлары және айналым қорлары. 
5. Өндірістік қорлар. 
6. Аяқталмаған өндіріс. 
7. Болашақ кезеңдегі шығындар. 
8. Қоймадағы дайын өнім. 
9. Түсірілген өнімдер. 
10. Банктегі  және кәсіпорынның кассасындағы ақша қаражаттары. 
11. Дебиторлық қарыздар. 
12. Нормаланатын айналым құралдары. 
13. Нормаланбайтын құралдар. 
14. Айналым құралдарының айналу кезеңдері. 
15.  Айналым құралдарының айналу ұзақтығы. 
16. Айналым құралдарының айналысының коэффициенті. 
17. Айналым құралдарының бір айналысының ұзақтығы. 
18. Айналым құралдарының жүктеу коэффициенті. 
19. Айналым құралдарының нормалануы. 
20. Айналым құралдарының қорының нормасы. 
21. Айналым құралдарының нормативтері. 
22. Өндірістік қорлар, аяқталмаған өндіріс және дайын өнім 

бойынша айналым құралдарының нормасы. 
23. Ағымдық, сақтандыру, дайындау қорлары. 
24.  Аяқталмаған өндіріс көлемінің нормалануы. 
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25. Өндірістік қорлардың көлемінің нормалануы. 
26. Шығындардың өсу коэффициенті. 
27. Дайын өнімнің қоралары бойынша айналым қорларының 

нормалануы. 
28. Айналым құралдарының қалыптасу көздері. 
29. Меншікті және зайымдық құралдар. 
30. Тұрақты пассивтер. 
31. Меншікті айналым құралдарының көбеюінің көздері. 

 
 
14.     ӨНЕРКӘСІПТЕГІ  ӨЗІНДІК  ҚҰН  МЕН  БАҒАНЫҢ  

ПАЙДА  БОЛУЫ. 
14.1   ШЫҒЫН ТҮРЛЕРІ  ЖӘНЕ  ТҮСІНІГІ. 
 

Кәсіпорын  шығындары - өндірістік  факторларды  өнім  
шығару  үшін  немесе  ақшаға  алмастыру  үшін  қолданудың  
ақшалай  көрінісі. 

Нарық  экономикасында  шығындар  айқын,  
қайтарылмайтын деп ажыратылады. 

Еңбек  ақыны  төлеудің  ақшалай  шығыны,  шикізат  пен  
материалға  қол  жеткізу,  негізгі  қордың  амортизациясы  және  
басқа  да өндірісті  жүзеге асыруға  және  өнімді  ақшаға  
алмастыруға  қажеттіліктер  кәсіпорындағы  айқын  шығындарды  
құрайды.  Сондықтан  олар  қаржылық есеп беру  негізіндегі  
есептеледі  және  оларды  бухгалтерлік  деп  те  атайды.  Барлық  
айқын  шығындардың  жиынтығы  өнімнің  өзіндік  құнын  
құрайды,  ал  реализация  бағасының  және  пайданың  өзіндік  
құны  арасындағы  өзгешелік,  өндірістің  қандайда  бір  факторына  
қолданылған шығындар. 

Қайтарылмайтын  шығындар  ерте  шығарылған  және  орны  
толтырылмайтын  деп  сипатталады.  Олар  кәсіпорынның 
экономикалық  шешіміне  ешқандай  ықпал  жасай  алмайды. 

Шығындарды жоспарлау және талдау, есепке алу  мақсатына  
өнімнің өзіндік құнын  қоса  алғанда  әртүрлі  белгілері  бойынша  
топтасады.  Шығындардың  топтастырылуы  қорлардың  өзіндік  
құнының  төмендеуін  және  өнім  өткізумен мен  өндірістегі  
шығындардың  қысқартылуы    бойынша  шараларды  жобалауды  
аса  негізді  айқындауға   мүмкіндік  береді. 
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   Өндірістік  шығынның  сметасы  және  шығын  статьясы  
деп  аталатын  экономикалық  элементтер  бойынша  топтау  
көбінесе  тәжірибелік  жағынан  көңіл  аудартады. 

   Өндірістегі  шығын  сметасы  кәсіпорынның  барлық  
өндірістік  бағдарламасының  орындалуы  үшін  тұтынушылық  
ресурстардың  жалпы  көлеміне  кеткен  шығындарды  анықтауға  
мүмкіндік  береді. 

   Өндіріс  шығындарын  экономикалық  элементтермен  
топтастыру  келесі  түрлерден  тұрады. 

- шикізат  және  негізгі  материалдар,  соның  ішінде  сатып  
алынған  бұйымдар  мен  жартылай  фабрикаттар; 

- көмекші  материалдар; 
- энергия; 
- отын; 
- еңбек  ақы (негізгі және  қосымша); 
- сақтандыру мөлшері; 
- негізгі  қордың  амортизациясы; 
- қалған  шығындар. 

Шикізат шығынына негізгі материалдар, жартылай  
фабрикаттар, жасалған  өнім  құрамына  кіретін  және  негізін  
жасайтын немесе оның негізгі компоненті болып келетін  
түрлердің  құны   жатады. 

Бұл  элементте  шығындар  қолданылып  қайтарылған  
қалдықтардың  құнын  шегерумен  көрсетіледі,  яғни  шикізат  
қалдығы,  негізгі  материалы  тұтынушылық  сапасын  толығымен  
немесе  жартылай  жоғалтқан  материалдар  болып  келетін,  бірақ  
басқа  салаларда  немесе  қосымша  өндірісте  қолдануда  белгілі   
бір  құндылығы  болады.   

«Көмекші  материалдардың»  элементіне  дайын  өнімнің  
құрамына  кірмейтін  шикізат  пен  материалдарды  өңдеу  
процесінде  қолданылатын  материалдардың  құны  қосылады. 
         Материалдардың негізгі және  көмекші  деп  бөлінуі  шартты  
сипатқа  ие  болады.  Бұл  элементке  тағы да  шаруашылық  
қажеттіліктерде құрал – жабдықтарға кеткен, инвентарь мен  
жөндеуге,  орналастыруға  және т.б. кеткен  материалдар  құны  да  
қосылады. 
         Отын және энергия, технологиялық, энергетикалық  
қорғағыштар және басқа да өнеркәсіп - өндірістікке  және  
шаруашылыққа  кеткен  шығындар  жеке  элементтерге  бөлінеді. 
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         Негізгі  және  қосымша  еңбек  ақы  арқылы  өндіріс  
өніміндегі  таза  еңбек  шығынының  өзіндік  құны  көрінеді.  
Абсолюттік  мәні  бойынша  негізгі  және  қосымша  еңбек  ақы  
еңбек  төлемдерінің  шығындарына  тең.  Әлеуметтік  сақтандыру  
салығы  еңбек  ақының  жалпы  қорының  белгіленген  нормасы  
бойынша  пайыздық  мөлшерде  жүргізіледі. 
          Негізгі  қордың  амортизациялық  элементтеріне  барлық  
өндірістік  және  кейбір  өндірістік  емес  негізгі  қорлар  құнының  
амортизациялық  төлемдерінің  суммасы  жатады. 
          Шығынның  үлкен  саны,  мөлшері  бойынша  майдаға  
қатысты,  бірақ  өндірістің  орташа  жүруін  қамтамасыз  етуге  
міндетті  және  шарасыз  саналған  элементтердің  қандайда  
біреуін  апару  қиынырақ.  Мысалға,  қызметтік  сапар  бойынша,  
почталық,  телеграфтық  және  кеңсе  тауарларының  шығындары  
мен  және  т. б.  салықтар. 
 
14.2  ШЫҒЫН  СМЕТАСЫ  ЖәНЕ  КАЛЬКУЛЯЦИЯ 
 

          Шығындарды  экономикалық  элементтер  бойынша топтау   
белгілі  мерзімде  (жыл,  квартал)  өндірістік – шаруашылық  
қызметінің жүзеге  асырылуына  кеткен  өнеркәсіптің  барлық  
шығындарымен  көрінетін,  өндірістегі  шығынның  сметасын  
өндіруде   қолданылады. 
          Әрбір  өнеркәсіптің  экономикалық  элементтер  бойынша  
жалпы  мөлшерін білу ғана  емес,  сонымен  бірге  оның  пайда 
болу  орнына  қатысты  мөлшерін  және  өндірістегі  қолданылған  
ресурстардың  нақты  мөлшерін  де  білу  қажет. 
          Осыған  байланысты  барлық  шығындарды  калькуляциялық  
статья  бойынша  классификациялау  олардың  тағайындалуының  
қауымдық  белгісі  және  пайда  болу  орны  бойынша  топтарға  
біріктіреді. 
          Өнеркәсіпте  шығындардың  статьясы бойынша  келесідей 
ажыратуларды  қолданылады: 

1. шикізат  және  негізгі  материалдар; 
2. қайтарылатын  қалдықтар  (1 статья  бойынша  есептеледі); 
3. технологиялық  мақсаттағы  көмекші  материалдар; 
4. технологиялық  мақсаттағы  отын  мен  энергия; 
5. өндірістік  жұмысшылдардың  негізгі  еңбек  ақысы; 
6. өндірістік  жұмысшылдардың   қосымша  еңбек  ақысы; 
7. әлеуметтік  салықтар; 
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8. өндірісті  дайындау  және  игеру  шығындар; 
9. құрал – жабдықтарды  пайдалану  және  күтім  жасаудағы 

шығындар; 
10. цехтың  шығындары; 
11. жалпы  зауыттық  шығындар; 
12. басқа  шығындар; 
13. өндірістен  тыс шығындар. 

 Нақты  өзіндік   құнды  есептегенде  түзету  және  ақау  
бұйымдарды  алмастыруға  байланысты  шығынның  жеке  
статьясында  көрінеді  және  ерекше  ескеріледі. («Ақаудағы  
шығын» - өндірілмеген  шығындар) 
  Алғашқы  екі статья  өзінің  маңызы  бойынша  алдын  
қарастырылған  шығынның  бірінші  элементіне  сәйкес  келеді. 
       «Көмекші  материалдар»  статьясына  өнімді  дайындауға  
тікелей  байланысты  және  де  қораптау  материалдары  түрлерінің  
құны жатады. Төртінші статьяда негізгі технологялық  процестерге 
кеткен отын мен энергияның (бу, газ,  электроэнергиясы  және т.б.)  
барлық  түрлерінің  құны  көрініс  табады. 
       «Өндірістік жұмысшылардың  негізгі  еңбек ақысына»  
жұмысшылардың өнімді дайындауда тікелей орындаған  
жұмысына есептелген еңбек  ақы  жатады.  Қосымша  еңбек  ақыға  
жекеттегі  заңдылықта  қарастырылған  жұмыскерлердің  жұмыс  
істемейтін  уақытына  төленетін  еңбек  ақы  жатады:  демалыс  
күдеріне.  Жұмыста емізулі анаға төленетін  еңбек  ақы. әлеуметтік  
салық  статьясына  өндірістік  жұмысшылдарының  еңбек  
ақысынан  белгілі  нормада  есептелінетін  төлемдер  жатады: 
       Барлық  қалған  статьялар  өндірістік  басқару  және қызмет  
көрсетуге қатысты негізгі  шығындарды  құрайды.  Бұл  шығындар  
комплексті  статьяға  біріктірілген  (экономикалық  маңызы  
бойынша біртекті шығындары  бар  қарапайым  статьядан  
айырмашылығы кешенді статья  әртүрлі  экономикалық  маңызыды  
шығындардан  тұрады.) 
       «Өндірісті  дайындау  және  игеру  шығындары»  статьясына  
жаңа  өнеркәсіпті,  өндірісті,  цехты,  агрегатты  меңгеруге  кеткен  
шығындар;  өнімнің  жаңа  түрін  өндіруге  дайындауға  және  
технологиялық  процестерді  (жобалау,  құрылысын жасау,  
ауыстыру,  қайта  орналастыру,  жабдықтар  және т. б.)  игеруге  
кеткен  шығындар  жатады. 
       «Құрал  жабдықтарды  пайдалану  және  күтім  жасау»  
статьясына  күтім  жасауға  (майлау,  тазалау,  орналастыру  және 
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т. б.),  амортизация  және  көтергіш – көлік  құралдары  мен  
өндірістегі  ағымдық  жөндеуге  кеткен,  инструменттер  мен  
жабдықтарды  қалпына  келтіруге,  қозғалтқыш  мақсатта  
жұмсалған  энергия  және  т.б. кеткен  шығындар  жатады. 
       «Цехтық шығындары» статьясын цехтағы  өндірісті  басқаруға 
және  қызмет  көрсетуге  кеткен;  цехты  аппаратты  басқарудың  
еңбек  ақысы; күтім жасауға және ағымдық жөндеуге,  ғимараттың 
амортизациясы; құрал – жабдықтарға, цехқа  тағайындалған 
инвентарларға және т. б.кеткен шығындар  құрайды. 
       «Жалпы зауыттық шығындар» статьясын өндірісті  толығымен  
ұйымдастыруға және өнеркәсіпті басқаруға байланысты  
шығындар, кімшілікті басқарудағы персоналдардың еңбек  ақысы,  
шығындар мен іссапарлар; кеңселік, типографиялық және  
почталы–телеграфтық шығындар мен және т.б. шығындар  
құрайды. 
       «Басқа шығындар» статьясы ғылыми – зерттеу және  
тәжірибелік  жұмыстар  төлемдері,  стандартизация  мен  алдыңғы  
көрсетілген  статьяларға  қатысы  жоқ  басқа  шығындармен  
жобаланады  және  ескеріледі. 
       «Өндірістен  тыс  шығындар»  статьясын  өнімді  өткізу 
шығындары:  қорап  құны және  қоймадағы  дайын  өнімді  
қораптау  және  т.б. шығындар  құрайды. 
       Алғашқы он статья негізгі  өндірістік  цехтарда  бұйымды  
дайындауға  кеткен  барлық  шығындарды  қамтиды,  және  
өнімнің  өндірістік  цехтың  өзіндік  құнын  сипаттайды. 
       Өндірістік  өзіндік  құнды  анықтау  үшін  цехтың  өзіндік  құн   
жалпы  зауыттық  және  басқа  шығындар мөлшеріне арттырылуы  
керек.  Толық  өзіндік  құнды  алу  үшін өндірістен  тыс  
шығындарды  қосу  қажет. 
       Шығындарды  статья  бойынша  топтауды  өнімнің  нақты  
түрінің  өзіндік  құнын  калькуляциялағанда  қолданылады. 
       Калькуляциялау – шығындар  статьясы  бойынша  жүзеге  
асырылған  белгілі  өнім  түрі  мөлшерінің  өзіндік  құнының  есебі  
және калькуляцияның белгілі құжатымен бекітілген болып  
табылады. 
       Шығындар  негізгі  және  жанама  деп  бөлінеді.  Өндірісте  
өнімнің  өзіндік  құнына  тікелей  қатысатын  және  жұмсалатын  
шығындар  негізгі  деп  аталады.  Оларға  шикізаттарға,  
материалдарға,сатып алынған жартылай фабрикаттарға,  өндірістік  
жұмысшылардың   еңбек  ақысына,  технологиялық  мақсаттағы  
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отын мен  энергияға  кеткен  шығындар  жатады.  Бұл  шығындар  
нақты  өнім  түрінің калкуляциялық  мөлшеріне  осы  кезеңде  
белгіленген шығын нормасы  бойынша  тікелей  есептелуі  мүмкін. 
        Кешенді статьяны  құрайтын  шығындар  жанама  шығандарға  
жатады.  Оларға  өндірістік  нақты  өнімге  тікелей  байланыспау,  
және  өнеркәсіптегі  цехтың  бір  бөлігінде  жасалатын  өнімнің  
барлық  түріне  байланысу  (қатысу)  сипаты  тән.  Сондықтан  
көрсетілген  шығынның  мөлшері  өндірісте  толығымен  уақыттың 
қандайда  бір  кесіндісімен  (ай,  квартал,  жыл)  анықталады,  ол  
кейін  нақты бұйымның  өзіндік  құнына  қосылуы  үшін  
аралаығында  өндірілген  өнім  түрі  бойынша  реттеледі. 
       Құрал  жабдықтарды  пайдалану  және  күтім  жасаудағы  
шығындарды  реттеу  яғни  өнімнің  жеке  түрлерінің  арасында,  
өнім  дайындалатын,  оның  жұмыс  сағатының  саны,  өндіріске 
қажетті  өнім  мөлшері  оның  өзгермелі  машина  сыйымдылығы  
есептелгендегі  құрал  жабдықтардың  сағатына  жұмыс  істеу  
мөлшері  ескерілік  жүргізіледі. 
      Цехтың  және  жалпы  зауыттық  шығындарды  мынадай  етіп  
реттеу ұсынылады: өндірістік  жұмысшылардың  еңбек  ақысының  
сомасына  пропорциональды  өнімнің  алуан  түрлілігі  мен құрал  
жабдықтарды  күту  жасау    мен  пайдалану  шығындары. 
      Осы көзқараспен  барлық  шығындарды  шартты - өзгермелі  
(пропорциональды)  және  шартты – тұрақты  (пропорциональды  
емес)  деп  бөледі. Біріншісіне  өндіріс  көлемінің  өзгеруінің  
пропорциональды (немесе  толығымен  пропорциональды)  
өзгеретін  шығындарының  абсолютті  мөлшері  жатады.  Мысалы,  
шикізатқа, материалдарға,  технологиялық  мақсатта отын  мен 
энергияға, өндірістік  жұмысшылардың  еңбек ақысына кеткен  
шығындар. 
        Шартты  тұрақты  шығындарға  өндіріс  көлемінің  өзгеруімен  
абсолюттік мөлшер  еш  өзгермейтін  (ғимаратты  жарықтандыруға  
немесе  жылытуға  кеткен  шығындар,  басқару  персоналының  
еңбек  ақысы,  қорғауға  және  т. б.  кеткен  шығындар),  немесе  
пропорциональды  емес  өзгеретін,  Мысалы,  жұмыс  орнына,  
құрал  жабдықтарға,  көлік  және т. б.  қызмет  көрсету  мен  күтім  
жасау.  Сондықтан,  басқа  тең  жағдайларда   өнім  шығаруды  
арттырудан  осы  статья  бойынша  өнім  мөлшерінің  өзіндік  
құнының  төмендеуін  күтуге  болады. 
       Шығындарды  өндірістік  процестерге  байланысты  негізгі  
және  үстеме деп бөлуге болады: қалдық материалдарға,  
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технологиялық  мақсатта отынға, энерияға, жұмысшылардың  
еңбек  ақысына,  құрал – жабдықтардың  амортизациясы  мен  
олардың  күтіміне және  т. б.  кеткен шығындар;  негізгі  
шығындар;  ол  үстеме  шығындарға  өндірісте  басқаруға  және  
қызмет  көрсетуге  байланысты  пайда болатын  және  әкімшілік – 
басқару  шығындары  жатады. 
       Әдебиеттерде бухгалтерлік,  экономикалық,  орташа  табыс  
деп  ерекшеленеді. 
        Бухгалтерлік табыс (қаржылық табыс)  фирманың жалпы 
табысы  мен  оның  анық  издержкасының  айырмашылығы  болып  
табылады. 
        Экономикалық  табыс  фирманың  жалпы табысы  мен  барлық  
шығындардың  айырмашылығы  болып  келеді. 
        Орташа табыс  фирма  басшысының  жұмысына  енгізілген 
шығындарға  тең. 
      Факторлар  бір – бірін  белгілі  шекке  дейін  алмастыру  
мүмкін.  Сонымен,  машиналар  тірі  еңбекті  алмастырады  және  
керісінше.  Факторлардың  икемділігі деп  аталады.  Факторлар  
икемділігі  болған  сайын  фирмаға  тиімдірек  болады. 
      Бірақ  факторлардың  мынадай  түрлері де  бар:  абсолютті  
икемді,  әлсіз  икемді,  қызметін  қиын  өзгертетін  немесе  
өзгертуге  болмайтын,  өте  тиімсіз.  Мұндай  факторларда  
монопольды  элемент  болады  және оларды  пайдаланғаны  үшін 
сәйкесінше  төлемдер  талап  етеді.  
       Кейбір  өндіріс  факторлары  фирмамен  әрдайым,  өндіріс  
көлеміне  және  оның  уақытша  тоқтатылғандығына  да  тәуелсіз  
қолданылады.  (арендалық  төлеу,  жер  арендасы,  банк  кредитін  
төлеу,  сақтандыру  жарнасына  төлеу,  коммуналды  қызмет,  
амортизациялық  төлемдер  және т.б.)  Өндірістік  факторлардың  
орнын  толтыруға  байланысты,  өлшемі  өндірістік  өнім  көлеміне  
қатыссыз  шығындар  фирманың  тұрақты  шыған  деп  аталады.             
(FC англ.fixedcost)   
       Фирманың  өзгермелі  шығын (VC variable  cost)  өндіруіне  
байланысты  есептелінетін,  персоналдық  еңбек  ақысына  
төленетін  шығындарды,  қолданылған  шикізатқа,  материалдарға,  
отын  мен   энергияға  және  т.б.  төленетін  шығындар  жатады.  
Егер  өндіріс  тоқтатылатын  болса  өзгермелі  шығын  нолге дейін  
қысқартылады,  ал  тұрақты  шығын  сол  қалпында  қала  береді. 
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        Өндірісті  кеңейткенде  өзгермелі  шығын  өседі,  фирма  
үлкен  шикізатты,  материалдарды,  жұмысшыларды  т.б.  талап  
етеді. 
       Тұрақты  және  өзгермелі  шыған  сомасын  өндірістің  жалпы   
немесе  валды  шығын  құрайды (TC,  англ.  total cost): 
                                ТС = FC +VC                                             (14.1) 
        
Тұрақты  шығынның  негізін  негізгі  қорды  пайдалануға  
байланысты  шығын,  ал  өзгермелі  шығын – айналым  қоры  
құрайды. 
       Шығындардың  тұрақты  және  өзгермелі  деп  бөлінуі  
маңызды  мәнге  ие,  яғни  өндірістің  қызметін  талдауда,  
қызметтің  жоғалу  шешімін  жеке  хабарлауда. 
а)Фирма  қызметінің  ұзақ мерзімді  және  қысқа  мерзімді   
кезеңі. 
       Фирма  қызметі  тұрақты  және  өзгермелі  шығынның  
қатынасына  байланысты  қысқа  мерзімді  және  ұсақ  мерзімді  
болуы  мүмкін.  Егер  өнеркәсіптің  тұрақты  қатарында  
төленбеген  жалғыз  міндеті  қалса,  онда  өнеркәсіп  қысқа 
мерзімді кезеңде қалады  және  жұмыстан  шыға  алмай  қалады,  
сонымен  қатар  қызметті  де  тоқтатады,  заңдылықпен  жұмыс  
істейтіндер  мұндай  жағдайда  өзін  банкрот  деп  жариялайды. 
        Банкроттыққа  жүзік  тізімі,  оның  сатылуы,  көмек  
көрсетілген  сомадан  қарыз  төлемдерін  қамтиды. 
        Тұрақты  шығын  ұзартылған  түрі  бойынша  соңғы  міндеті  
өтелген  кезде,  фирманың  қысқамерзімді  қызметін  ұзартылған  
мерзімге  айналдырады  және  басшы  өз  еркінде  жаңа  ұзақ  
мерзімді  міндет  алу  немесе  жұмысты  жалғастыру немесе  
тоқтату. 
       Қысқа  мерзімді  және  ұзақ  мерзімді  бұл  жерде  шартты  
түсінік болып  келеді,  және  екі  пероидтың  да  ұзақтығы  өндіріс  
сипатына және оның технологиялық  цикліне  байланысты.  Фирма  
коммерциялық  операцияларын  тоқтатып  және  жабылуына  
болады,  бірақ  келісім  шарттағы  міндеттерін  өтеп  болмайынша  
жұмыстан  шыға  алмайды. 
        Өндірістегі  кез келген  фактор  міндетіне  байланысты  
тұрақты  және  өзгермелінің  орнына  шыға алады. 
        Фирманың ұзақ  мерзімді  кезеңде  жалпы  жүру  ережесі:  
фирма жұмыста қалады, егер өткізуден болжамдалған  
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ұсынылатын табыс оның  өнімі  фирманың  жалпы  шығыны  көп  
болса. 
        Қысқа  мерзімді кезеңде,  өтелмеген  міндеттер,  зиянды  
шығындар  бар  кезінде  фирма  өзін  банкрот  деп  жариялап  
коммерциялық  қызметін  тоқтатады  немесе  қызметті  
жалғастыруы  мүмкін. Бұл  жағдайда  фирма  келешегі  өткізілген,  
табыс  әкелетін  және  фирма  зиянын  минимумға  келтіретін  
өнімдер  шығарады. 
         Егер  фирма  қызметін   тоқтататын  болса,  онда  (өзін  
банкрот  деп  жариялап)  онда  ол  ешқандай  табыс  таппайды  
және  өнім  де  шығарылмайды.  Бірақ  оның  жалпы  шығынын  
фирма міндеті  бойынша  төлейтін  тұрақты  шығын  тең  болады.  
Мұны  екі  жолмен  жасауға  болады,  өндірілген  өнімнен  түскен  
табыстармен  немесе  фирма  өзін  банкрот  деп  жариялағаннан  
кейін  мүліктерді сатқаннан түскен қаржымен. Бұл  процесс  уақыт  
талап  етеді  және  ол  бірнеше  күннен  бірнеше  жылға  дейін. 
          Егер  өнеркәсіп  қызметін  жалғастыратын  болса,  онда  ол  
қосымша  шығынға  ие  болады,  бірақ  табыс  табады.  Егер  
қызметін  тоқтататын  болса – онда  табыстан  айырылады,  ол 
оның жалпы шығыны  тұрақты  шығынға  ие  болады. 
          Банкрот деп жариялаудың  жалпы  ережесі:  фирма  өзін  
банкрот  деп  жариялайды,  егер  өнім  өткізуден алынатын  
шамаланған  табыс  фирманың  өзгермелі  шығынынан  кем  болса,  
және  қызметін  жалғастырады,  егер  бұл  табыс    өзгермелі  
шығын  арттыратын  болса. 
ә)Орташа  шығындар 

Орташа шығын деп  өндірілген  өнім  бірлігіне  келетін  
шығын  бірлігін  айтады.   Орташа  шығын  өнім  бағасымен  
салыстыра  отырып,  фирма  жұмысының  пайда  болуын  алуға  
болады.  Орташа  шығын  АС  (англ,  аverаg cost)  шығын 
өндірілген  өнім  көлеміне  Q  (англ. quantity)  бөлу  жолымен  
есептеледі,  осылайша  орташа  тұрақты  AFC (англ.  аverаg 
fixedcost),  орташа  өзгермелі  AVC (англ. аverаg variable  cost)  
және  орташа  валды  АТС (англ. total cost)  шығыны  есептеуге  
болады. 
б) Фирманың  шекті  шығындары.  Зиянды  қайтарым  заңы 

Өндіріс  факторлары  өзгермелі  және  тұрақты  факторлар  
арасында  белгілі  пропорционалдылықты  бақылай  отырып  
қолданылуы  керек.  Өзгермелі  факторлар  санын  тұрақты  фактор  
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мөлшеріне  ерікпен  арттыруға  болмайды, сондықтан  бұл  
жағдайда  зиянды  қайтарым  заңы  алға  шығады. 
       Осы  заңға сәйкес бір өзгермелі ресурстың үзіліссіз  
қолданылуын  арттыру басқа  ресурстардың  өзгермейтін  санымен  
ескеріп  белгілі  этапта  одан  қайтарым  өсімінің  тоқталуына,  ал  
кейін  оның  қысқартылуына  алып  келеді.  Әрдайым  әрекет  заңы  
өндірістің технологиялық дәрежесінің өзгермейтіндігін  
шамалайды,  сондықтан  өте  прогрессивті  технологияға  өту  
тұрақты  және  өзгермелі  факторлар  қатынасына  қайтарымды  
тәуелсіз  арттыруы  мүмкін. 
        Зиянды  қайтарым  заңын  өзгермелі  фактордың  барлық  
түрлерінде  және  барлық  салаларында  қолданамыз. Өндіріске  
ақырындап  өзгермелі  ресурстардың  қосымша  мөлшерін  енгізу  
мына  шартпен,  барлық  қалған  ресурстар  тұрақты  болғанда,  
осы  ресурстан  алғашында  қайтарым  өседі,  ал  кейін  оның  өсімі  
төмендей  бастайды. 
        Мұнда  өндірістік  факторлар немесе  ресурстар  бөлігі  
тұрақты  болып  қалғандағы  қысқамерзімді  уақытша  интервал  
қарастырылады.  Қысқа  период  ішінде  фирма  өндіріс  
масштабын  өзгерте  алмайды,  яғни  жаңа  цех  тұрғызу,  жаңа  
құрал  жабдықтар  сатып  алу  және  т.б. 
в)Шекті  өнім  
      Өзгермелі  фактор  санының  мөлшеріне  арттыру  есебінен  
өнімнің  өсуі  осы  фактордың  шекті  өнімі  деп  аталады.  
г)Шекті  шығындар   
      Шығындар  өсімі,  өнімнің  қосымша  мөлшерінің  шығуымен  
байланысты,  сондай-ақ  өзгермелі  шығын  өнімнің  келтірілген  
шығынға  қатынасы  немесе  өнімнің  өсуі  фирманың  шекті  
шығындары  деп  аталады.  
д)масштаб нәтижесі  
      Ұзақ мерзімді уақытша интервалда фирма өндірістің  барлық 
қолданылған  факторларын өзгерте алады. Басқаша айтқанда 
барлық шығындар өзгермелі түрінде шығады. Ұзақ мерзімді 
шығындардың өзгеру анализі өзінің қызмет масштабы аймағында, 
фирма стратегиясын таңдау үшін маңызды. 
      Дұрыс және жағымсыз масштаб тиімділіктің көптеген 
түсіндірмелері бар. Экономика мынаған келтірілген. 

- өнеркәсіп өлшемінің өсімі бойынша өндірістік басқаруда 
мүмліктерді мамандандыруды қолдану мүмкіндігін 
арттырылады; 
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- өте күрделі өнеркәсіптерде жоғары өнімділікті және қымбат 
бағалы құрал – жабдықтар қолданылуы мүмкін 

- қызметті диверсифакациялауға үлкен мүмкіндік, қосымша 
өндірістің дамуы, негізгі өндірістің қалдықтар базасынан өнім 
шығару; 

      Масштабтың жағымсыз тиімді күрделі фирмада 
басқарушылықты бұзуға байланысты пайда болады: 

- оның жеке бөліктерінің арасындағы өзара тиімділік 
төмендейді, фирма иілгіштігін жоғалтады, қайтарылмайтын 
болып қалады. 

- фирма  басшылығымен қабылданған,  реализация шешімін 
бақылау қиындайды. 

- фирманың  қызығушылығына  толығымен қарсы болатын 
локальды қызығушылықтар фирманың жеке бөлімшелерінде 
пайда болады; 

- өлшем өсімімен қабылданған  шешімге қажетті ақпараттарды 
өңдеу мен беруге кеткен шығындар артады. 

       Өнімнің өте  үлкен  көлемі шығарылғанда орташа шығындар 
минимумға дейін жететін салалар бар. Бұл сала табиғи монополия  
деп аталады. Шығындарды экономикалық көзқараспен  қарағанда  
онда бір күрделі фирманың болуы мақсатқа сай келеді. Оларға 
үлкен қаладағы электр газ және  су жабдықтарының өнеркәсіптері  
жатады. Табиғи монополияның  қызметі мемлекетпен реттеледі. 
       Кейбір салаларда орташа ұзақ мерзімді  шығынның  қисығы  
тез түседі, кейін  көлденең  түрде жеткілікті  ұзақ уақытқа дейін 
тұрады. Горизонталды  бөлікте өндіріс  масштабы өсімінің  
қайтарымы тұрақты болып келеді, кіші үлкен фирмалар  нәтижелі  
жұмыс  істей алатын  болады. Оларға дүкендер,  киім  және аяқ 
киім  өндірісі  бойынша өнеркәсіптер  жатады.     
 

ЕСЕПТІ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ 
 

Техника-экономикалық факторлар бойынша өзіндік құнын 
есептеу әдістемесі. 

1. Базисті кезеңдегі тауарлы өнімнің 1тг-не кеткен шығыны: 
                            ТӨШ=Шб/ТӨКб 

 мұнда, ТӨКб – базистік жылғы тауарлы өнім көлемі, теңге; 
       Шб – базисті жылғы өнім шығару шығыедары, теңге. 
2. Жоспарланатын өнім көлемінің өзіндік құны (ӨӨҚжосп): 
                           ӨӨҚжосп=ТӨКжосп/ТӨШжосп 
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 мұнда, ТӨКжосп – жоспарлы жылғы тауарлы өнім көлемі, теңге 
         ТӨШжосп – жоспарлы кезеңдегі тауарлы өнімнің 
теңгесіне    келетін шығын. 
3. Тауарлы өнімнің жоспарлы өзіндік құны (ӨӨҚжосп): 
                              ӨӨҚжосп= ӨӨҚжосп –Э 

мұнда, Э – технико-экономикалық факторлар бойынша өнімді  
дайындауға кеткен шығындарды үнемдеу, теңге. 

4. Өнімнің өзіндік құнының базисті жылмен салыстырғанда 
жоспарлы  кезеңдегі төмендеуі: 

                                ӨӨҚс=(ТӨШб-ТӨШжосп/ТӨШб)*100 
Жекелеген факторлар бойынша өзіндік құнды төменднту есебінің 
әдісі. 

1. Материалды шығындарды төмендетуді үнемдеу (Эм): 
                        Эм=[(Нм0-Б0)-(Нм1-Б1)]В1 

         
мұнда,  Нм0, Нм1 – шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім 
бірлігіне  кеткен шикізат, материалдар, жанармай мен энергия                                        
шығындарының нормасы. 

      Б0, Б1 – шараны енгізуге дейінгі және кейінгі шығындар,   
материалдыр, жанармай, отын және энергия бірлігінің      
бағасы. 
    В1 – шараны енгізген уақыттан бастап жоспарлы жылдың   
        соңына дейінгі шығарылатын өнім бірлігінің саны. 
2. Амортизациялық аударымдар бойынша үнемдеу (Эа): 
                             Эа=[(АО0/ТӨК0)-(АО1/ ТӨК1)]*ТӨК1   
 

мұнда, АО0, АО1 – Базисті және жоспарлы кезеңдегі 
амортизациялық  аударымдардың жалпы соммас, теңге. 

                   ТӨК0, ТӨК1 – базисті және жоспарлы кезеңдегі 
тауарлы өнім   көлемі, теңге. 
 
3. Өнімнің еңбек сиымдылығын төмендету нәтижесінде 

еңбекақы және әлеуметтік салықтар шығындарын үнемдеу 
(Эш): 

                           Эш=(Т0З0-Т1З1) (1+Зд/100) (1+Вс/100)В 
 

мұнда, Т0, Т1 – шараны енгізуге дейінгі және кейінгі норма сағат   
бойынша өнім бірлігінің екбек сиымдылығы. 
       З0, З1 - шараны енгізуге дейінгі және кейінгі жұмыстың 
орташа  сағаттық тарифтік қойылымы. 
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       Зд – қосымша екбекақының пайызы, % 
       Вс - әлеуметтік салық аударымдарының пайызы,% 
       В – шараны іске асыру кезеңінен бастап жоспарлы кезеңнің 
соңына  дейінгі өндіріс көлемі. 
 
4. Еңбек өнімділігі өзгерген кездегі өнімнің өзіндік құнының 

өзгеруі: 
                      ӨӨҚЕ.Ө=[1-Узп/УЕӨ]*Dзп*100 

 мұнда, Узп – еңбекақының өсу индексі. 
        УЕӨ - еңбек өнімділігінің өсі индексі. 
        Dзп - өнімнің өзіндік құнындағы еңбекақының үлесі. 
5. Өндіріс көлемінің өзгеруіне байланысты өнімнің өзіндік 

құнының  өзгеруі:  
                       ӨӨҚv=[1-Уш.т./УV]*Dш.т.*100 

мұнда, Уш.т – шартты тұрақты шығындар индексі 
        УV - өндіріс көлемінің индексі 
        Dш.т - өнімнің өзіндік құнындағы шартты тұрақты                              
шығындардың үлесі.  
 
6. Материалды ресурстардың нормалыра мен бағаларының 

өзгеруіне байланысты өнімнің өзіндік құнының өзгеруі: 
                        ӨӨҚн.б.=[1-Ун/Уб]*Dм*100 
  

мұнда, Ун – материалды ресурстардың нормасның индексі 
       Уб – материалды ресурстардың бағы индексі 
       Dм - өнімнің өзіндік құнындағы материалды ресурстардың 
үлесі 
 
7. Жоспарлы кезеңдегі өнімнің өзіндік құнының жалпы 

өзгеру көлемі: 
                       ӨӨҚж=±ӨӨҚЕ.Ө±ӨӨҚV±ӨӨҚн.б. 

 
ЕСЕПТЕР 

Есеп 1. 
Кесте 1 кәсіпорын жұмысының экономикалық көрсеткіштері 

келтірілген. Еңбек өнімділігі, негізгі материалдар мен тұрақты 
шығындардың өзгеруі нәтижесінде болған салыстырмалы және 
абсолютті өндіріс шығындарының өзгеруін анықтау. 
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Кесте 1 – “Жаннур” кәсіпорынның экономикалық көрсеткіштері. 
 

Көрсеткіштер Көлемі 
1 2 

1. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіштердің 
өзгеруі, %: 

Өндіріс көлемі 
Орташа еңбекақы 
Еңбек өнімділігі 
Негізгі материалдардың шығыны 
Негізгі материалдардың бағасы 
Тұрақты шығындар 

 
 

+3,2 
+2,0 
+5,0 
-3,0 
+18 
-2 

2. Өндіріс шығындарындағы үлес салмағы, %: 
-Еңбекақы бойынша шығындар 
-Негізгі материалдар 
Басқару шығындары 

 
26 
54 
5 

3. Өткен жылдағы шығындар, мың.тг. 960 
 
Есеп 2. 

Кесте 2 көрсетілген мәліметтер негізінде 1 бояуға кеткен 
шығын калькуляциясын құру керке. 
 

Шығындар статьясы Өлшем 
бірлігі 

Сомма
сы 

1. Шикізат және материалдар 
2. Технологиялық қажеттілікке кеткен 

жанармай және энергия 
3. Өндірістік жұмысшылардың 

еңбекақысы 
4. Негізгі өндірістік қорлардың құны 
5. Аммартизациялық аударым құны 
6. Жалпы шаруашылық шығыны 
7. Өндірісті дайындауға кеткен шығын 
8. Өнімді өткізуге байланысты шығындар 

мың.тг. 
мың.тг. 

 
 

мың.тг. 
мың.тг. 
мың.тг. 
мың.тг. 
мың.тг. 
мың.тг. 

668700 
3850 

 
 

77525 
3450 

10 
520 

1950 
6680 

 
Есеп 3 

“Жанна” кәсіпорын жиһаз шығаруға маманданған. Оның 
қызметі кесте 3 және кесте 4 көрсетілген. 
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Кесте 3 
Аталуы Соммасы 

1. Шығарылатын өнімнің номенклатурасы 
(кешені), дана 

Ғимараттық жиһаз 
Жұмсақ жиһаздың жиынтығы 
Офистік жиһаздың жиынтығы 

 
 

127 
223 
58 

2. Кешен үшін өндірістік жұмысшылардың 
еңбекақы,тг 

Ғимараттық жиһаз 
Жұмсақ жиһаздың жиынтығы 
Офистік жиһаздың жиынтығы 

 
529 
457 
398 

3. Материал  бірлігін сатып алуға кеткен баға, 
мың,тг. 

Ағаш, кг 
Бояу, кг 
Шыны, м.п. 
Тігетін мата, м. 

 
 

233,2 
151,4 

56 
22 

4. Өндірістік және басқарумен байланысты 
шығындар, мың.тг. 

Энергия 
Жанармай 
ЭБА еңбекақысы 
Негізгі қорлардың аммортизациясы 
Материалды емес активтердің амортизациясы 
(тозуы) 
ӨМБ тозуы 
Ғимаратты жалға алу 
Басқада шығындар 

 
 
 

15 
22 

296 
45 

 
33 
12 
42 

195 
 
Кесте 4 

Негізгі 
материалдардың 

атауы 

Өлшем 
бірлігі 

Кешенге кеткен шығындар нормасы 

Ғимаратты
қ жиһаз 

Жұмсақ 
жиһаздың 
жиынтығы 

Офистік 
жиһаздың 
жиынтығы 

Ағаш 
Бояу 
Шыны 
Тігетін мата 

Кг 
Кг 
М.п. 
М 

326 
3,3 
6 
0 

25 
12 
0 
84 

229 
2,9 
3 
0 



 - 140 - 

Тапсырма: 
1. Өнімді шығарудың калькуляциясын  құру. 
2. Әрбір шығарылатын өнімге калькуляция құру 
3. Бұйымның өзіндік құнының құрылымын есептеу. 
 
Есеп 4. 

Кәсіпорын жұмысының есеп беруі бойынша бір жылдығы 
норманы үнемдеу 12% және бағаның төмендеуі – 5% арқылы 
материалды үнемдеу бекітілген. Есеп беру бойынша тауарлы 
өнімнің өзіндік құны 34500 мың.тг., “шикізат және негізгі 
материалдар” статьясы бойынша шығындар – 19735 мың.тг. 
Аталған факторлардың кәсіпорындағы өзіндік құны көрсеткішіне 
әсерін анықтаңыз. 
 
Есеп 5. 

Кәсіпорындағы есепті кезеңдегі шығарылған өнім көлемі 
4000 бірлікті, ал оны шығаруға кеткен шығын – 8 млн.тг., шартты – 
тұрақты шығын –4,4 млн.тг. құрайды. Жоспарлы кезеңде өнімді 
шығаруды ұлғайту 20% - ға жоспарланады. 

Өнім бірлігіне кеткен өндіріс көлемін ұлғайтуға байланысты 
жоспарлы өнімнің өзіндік құны мен шығынды төмендету көлемін 
анықтаңыз. 
 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
1. Өндіріс және өткізілген өнімнің экономикалық мазмұны, 

түрлері және классификациясы. 
2. Шығындардың құрылымы және оны анықтайтын 

факторлар. 
3. Тұрақты және ауыспалы шығындардың ерекшеліктері. 
4. Өндіріс шығындары мен өнімді өткізуге әсер ететін 

салалық ерекшеліктердің әсері. 
5. Өнімнің өзіндік құны және оның түрлері. 
6. Өнімнің өзіндік құнының калькуляциясының тәсілдері. 
7. Өнімнің өзіндік құнының  көрсеткіштнрі. 
8. Өзіннің өзіндік құнын төмендету көздері мен факторлары. 
9. Өнімнің шығындарын және өзіндік құнының анықтамасы. 
10. Шығындар түрлерінің анықтамасы. 
11. Шығындарды элементтер бойынша топтау. 
12. Калькуляция статьясы бойынша шығындарды топтау. 
13. Өнімнің өзіндік құнына кететін шығындардың құрамы. 
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14. Калькуляцияға кететін шығындар статьясы. 
15. Өнімнің өзіндік құнының түрлері мен жоспарлау 

ерекшелігі. 
16. Өнімнің өзіндік құнын төменднту көздері. 
17. Өнімнің өзіндік құнын төмендету факторлары. 
18. Техника экономикалық факторлар бойынша өнімнің өзіндік 

құнын шектеу тәсілдері. 
19. Жекелеген факторлар есебінен өнімнің өзіндік құнын 

төмендету есебінің әдістері. 
20. Өндіоіс және өнімді өткізу шығындарын элементтер 

бойынша бөлу. 
21. Кәсіпорындағы жоспарлы өзіндік құнының қалыптасуы. 
22. Өзіндік құнды жоспарлау түрлері: ағымдық, стратегиялық. 
23. Еңбекақы шығындарын төмендету. 
24. Өнімнің материал сиымдылығының төмендеуі. 
25. Өндірісті басқару және қызмет көрсету шығындарын 

қысқарту. 
26. Өндірістік емес жоғалтулар мен шығындардың төмендеуі. 

 
15. САЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛУ  
15.1 САЛЫҚ САЯСАТЫ 
 
      Салық саясаты – мемлекеттің экономикалық саясатының 
құрама бөлігі,ол салық түрлерін,оларды жинау мен реттеу тәртібін 
бекітетін заңды құқықтық актілердің жиынтығымен негізделеді. 

Салықтар – мемлекет пен жергілікті басқару органдарының 
бюджеттік  каражаттарының қайнар көзі ретінде қызмет атқаратын  
міндетті төлемдер. Салықтық мазмұны жалпы ішкі өнімнен 
міндетті  жарна түріндегі алымдар түрінде көрінеді. Шаруашылық 
механизмде салықтар реттеуші, ынталандырушы, бөлуші және 
бюджеттік кызметтерді орындайды.                        
       Салықтар тікелей, жанама, арнайы болып бөлінеді. Деңгейіне 
байланысты олар республикалық, жергілікті, өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың салықтары,ол бюджетке алымдар бойынша – 
кадастрлық және иеленушінің табыс алуға дейінгі және кейінгі 
салықтар болып бөлінеді.  
 
15.2 САЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

Салық жүйесі тікелей,жанама және арнайы салықтарды 
қарастырады.  
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        Тікелей салықтар екі топқа бөлінеді: табысқа салық,яғни жеке 
тұлғалардың табыс салығы,кәсіпорын пайдасына салық; меншікке 
салық, яғни мүлік, жер,орман салықтары.  
        Жанама салықтарға қосымша құн салығы (ҚҚС),акциздер,баж 
салығы,арнайыға – жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік 
және әлеуметтік сақтандыру төлемдері, мемлекеттік алымдар мен 
жергілікті жинақтар жатады.  
       Сондай – ақ келесідей болады: мемлекеттік (акциздер,қосымша 
құн салығы,құнды қағаздар операциясына салық, баж салымдары, 
табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін салықтар,арнайы 
салықтар,табысқа салық; жергілікті – таңбалы салымдар, 
мемлекеттік алымдар.  
      Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы төленетін салықтар: табысқа 
салық, қосымша құн салығы, акциздер, мүлік салығы.  
 
15.3 САЛЫҚТАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ТҮРЛЕРІ 
 

Шаруашылық механизмде салықтар келесідей қызметтер 
атқарады: реттеуші, ынталандырушы, бөлу және бюджеттік.  
        Реттеуші қызмет нарықтық қатынастарды жақсартуға 
бағытталған және экономика аймағында бюджеттік – 
қаражаттық,ақша – несие және баға механизмі түрінде көрінеді.  
        Ынталандырушы қызмет жеңілдіктер жүйесі арқылы жүзеге 
асады және ғылыми – техникалық даму жетістіктерін, өндірістің 
дамуын,шетелдерге тауарды сатуды және т.б. енгізуге 
бағытталған.Ол тауар өндірушінің іскерлік белсенділігіне әсерін 
тигізеді.  
       Бөлу қызметі халықтың өмір сүру деңгейінің әлеуметтік бірдей 
болуы үшін салықтарды қайта бөлумен айналысады.  
       Бюджеттік қызмет мемлекеттің қаржылық ресурстарының 
бюджетін қалыптастыру үшін табыстың бір бөлігін алу процесі 
және мемлекеттің  қызмет атқаруы мен экономиканы реттеуге 
жағдай жасайды.  
      Қызмет атқаратын заң намаларға сәйкес бюджетке алғаш 
бөлінетін аударымдар:табыс салығы,қосымша құн салығы,мүлік 
салығы,акциздер,арнайы салықтар.  
      Табыс салығы табыстан пайызбен бекітіледі және ұлттық 
табысты қайта бөлу көзі ретінде қызмет атқарады.Табыстан 
аударылатын сомманың негізі табыстан алынатын салық болып 
табылады.  
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      Табыс салығын төлеушілер болып кәсіпорындар мен 
мекемелер,олардың жеке балансымен есеп шоты бар филиалдары 
табылады.Өнеркәсіптік кәсіпорындардың табысына салық 
табыстан алынатын салық және табысқа пайыздық қойылымдар 
бойынша бекітіледі.  
       Қосымша құн салығы (ҚҚС) нарықтық қатынастардың 
шарттары үшін икемді және ол кәсіпорындағы барлық өндірістік 
процестер мен тауар өткізу мен қызмет көрсетуден алынған таза 
табыстар бойынша есептеледі.Басқаша айтқанда,бюджетке 
алынатын ҚҚС сатып алушыға өткізілген тауардан алынған салық 
соммасынан өндіріс шығыны мен айналымға байланысты құнға 
кіретін материалды ресурстар,отын,жұмыс,қызметтерге төленетін 
салықтар соммасының айырмасы ретінде анықталады. 
      ҚҚС жанама салық болып есептеледі,яғни соңғы тұтынушы 
төлейтін бұйым бағасына қосымша. ҚҚС абсолютті көлемін 
анықтау үшін өнімді өткізуден алынған ҚҚС – нан жеткізушілерге 
төленген салықтарды шегеру қажет.Демек кәсіпорынның қосымша 
құн өткізілген өнімнің құнынан өзіндік құндағы материалды 
шығындарды алып тастап,оған ҚҚС – ның қойылым көбейту 
арқылы анықталады.  
     Акциздік салықтар – бұл жанама салықтар,ол негізінен жаппай 
тұтынатын тауарлар мен жеке кәсіпорындардың қызметтерінде 
қолданылады.Ол тауар бағасына енгізіледі және сатыпалушымен 
(тапсырыс беруші) төленеді.Акциздің абсолютті көлемі тауардың 
еркін жіберу бағасына пайызбен бекітіледі:  

               ( ) акцкотермекотермеакцабс НdБН */, =                   (15.1) 
 
 мұнда, Бкөтерме – бұйымның көтерме бағасы;   
             d көтерме – жіберу бағадағы көтерме бағаның үлесі;  
             Накц – акциздік қойылымы немесе тарифі .  
       Акциздік салықтар алымдары бойынша жеке және әмбебап 
(жеке салықтар жиынтық өнімнің құнынан,ал әмбебап – тауар 
бірлігінің бағасынан алынады),төлеу мерзімі бойынша – бір реттік 
және көп реттік (бір реттік өндірістің қандай да бір бөлімінде,көп 
реттік - өндірістік циклдің әрбір кезеңінде бөлінеді.  
      Кәсіпорынның мүлік салығының объектісі ретінде құндық 
өлшемдегі кәсіпорын мүлкі табылады. Ол негізгі және айналым 
қаражаттарының,қаржылық активтерінің жиынтығы түрінде 
болады.Салықтың мақсаты өндірістік қорлардың нормадан жоғары 
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қорларын қысқарту үшін бюджетті және кәсіпорынды 
ынталандыру.  
      Салық салуды бекіту тәсілі бойынша тікелей және жанама 
салықтар болады.Тікелей салықтар нақты (жерге,қол өнерге салық) 
және жеке (табыс салығы,ақша капиталына салық,мүлік салығы) 
болып бөлінеді.Жанама салыққа жататындар:қосымша құн 
салығы,акциздер,баж салығы,құнды қағаздармен операция салығы. 
Қойылымдардың сипаттамасына байланысты 
пропорционалды,дамыған,регрессивті салықтар болып бөлінеді. 

Табыс ұлғайған кезде дамыған салық көбейеді,ал регрессивті 
азаяды.Тікелей салықтар мемлекеттік аппаратты ұстауға, 
әлеуметтік – мәдени шараларға,елдің қарулы күштерін қамтамасыз 
ету үшін пайдаланылады. 
 

ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК 
НҰСҚАУЛАР 

       І.Табыстан алынатын бюджеттік аударым соммасын анықтау 
базасы болып салық салынатын табыс табылады.Салық алынатын 
табыс – жеңілдіктер жүйесі бойынша салық салынбайтын көлемге 
кеміген табыс.Бюджетке табыстан аударылатын сомма салық 
салынатын табыстың табысқа салынатын салық қойылымына 
көбейту арқылы анықталады.  
       ІІ.Бюджеттегі қосымша құн салығы өндірістік процесс пен 
тауарлар мен қызметтерді өткізудің барлық кезеңдерінде құрылған 
қосымша құнның бөлігін сипаттайды. Салық қойылымы 15%. 
Салық салу базасын өткізілген өнімнің құнынан өзіндік құнда 
ескерілген материалды шығындарды шегеру арқылы анықтайды. 
       ІІІ.Акциздік тауарлардың жіберу бағасы кәсіпорынның 
көтерме бағасы негізінде анықталады,яғни акциздің соммасын 
ескермейді. 

Бк =С+П; 
мұнда,С - өнім бірлігінің өзіндік құны, П – пайда (табыс). 

Акциздік қойылым жіберу бағасына 
бекітіледі.Кәсіпорынның жіберу бағасындағы көтерме бағаның 
үлесі келесідей:                   Б =1-Накц 
Жіберу бағасы:                   Бжіб= Бк*Б 
Акциздік салық:                 Бакц = Бк * Накц. 
       ІV.Реттелетін мемлекеттік бағамен өткізетін акциздік өнімнің 
айналымынан алынатын салықты анықтау үшін өткізілген өнім 
пайдасынан саудалық жеңілдіктер мен қосымша құн салығын 
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шегеру арқылы анықталады.Бекітілген қойылым бойынша 
бюджетке төленетін акциз мөлшері келесіні құрайды: 

Бакц= Байн *Накц 
       Бюджетке төленетін абсолютті табыс көлемі табыс алымы 
негізінде анықталады,ол табыс пен жеңілдіктер соммасының 
айырмасы ретінде есептеледі:  

Dалым = ПРбал – Бжең. 
        Кәсіпорын табысынан бюджетке абсолютті аударым көлемі:  

ПРбюд=Dалым * Нпр, 
мұнда,Нпр – табысқа салық қойылымы.    
        Кәсіпорынның бюджетке аударатын қосымша құны өткізілген 
өнім құнынан өзіндік құнға енгізілген материалды шығындарды 
шегеру арқылы есептеледі:  

ҚҚС абс = (РП – МШ) * ҚҚС 
 

ЕСЕПТЕР 
Есеп 1.  

Бюджетке аударылған табысты акциз,егер салық салуға 
дейін табыс (баланстық пайда) ПР бал = 200мың тг, табысқа салық 
қойылымы (пайда) Нпр=  0,3,жеңілдіктер соммасы 40мың тг.  
Шешімі:  
1.Табыс алынатын көлем:                  ПРбал =200-40 =160мың тг.  
2.Бюджетке аударымдар көлемі:       ПРб =160*0,3= 48,0 мың тг.  
       
Есеп 2.  

Қосымша құн салығын (ҚҚС) анықтаңыз.Егер өткізілген 
өнім көлемі РП = 3000 мың тг ,оның өзіндік құны Сөтк =2700мың 
тг,өткізілген өнімнің өзіндік құнындағы материалды шығындардың 
үлесі & мш= 0,8 қосылған құнға салық қойылымы – 15%. 
Шешімі:  
1.Материалды шығындардың құны:  
                МШ =2700*0,8= 2160 мың тг.  
2.Қосымша құн салығы алынатын өткізілетін өнім көлемі:  
               РПалым =3000-2160 =840 мың тг.  
3.Қосымша құн салығының абсолютті көлемі:  
               ҚҚСабс =840*0,15 =126 мың тг.  
 
Есеп 3. 
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        Нарықтың жіберу бағасы бойынша өткізілетін тауар үшін 
акциздің көлемін анықтаңыз.Егер өнім бірлігінің көтерме бағасы 
Бк= 35тг, жіберу бағасына акциздік қойлым Накц =30%. 
Шешімі:  
1.Акцизді ескермегендегі бұйым бірлігінің өзіндік құнының үлесі:  
                    Б =1-0,3 =0,7  
2.Жіберу бағасы :             Бжіб =Бкөт : Б =35:0,7 =50тг.  
3.Акциздің соммасы:  
                 Бакц =50-35 =15тг.   немесе    Бакц =50*0,3 =15тг.  
 
Есеп 4.  

Мемлекеттік баға бойынша өткізілетін тауардың акциздік 
көлемін анықтаңыз,егер бұйым бірілігінің реттеуші бағасы 
Ббірл=50тг,саудалық жеңілдік жеңілдік =0,07, ҚҚС= 15 %,акциздік 
қойылым – Накц =0,8 .  
 
Шешімі:  
1.Саудалық жеңілдікті алып тастағаннан кейінгі реттелетін баға:  
             Брет =50*(1-0,07) =46,5тг.  
2.ҚҚСабс көлемі:          ҚҚС =46,5*0,15= 6,975тг.  
3.Көтерме баға:              Бк =46,5+6,975= 53,475тг.  
4.Акциздік салық соммасы:     Бакц =53,475*0,8 =42,78тг.  
 
Есеп 5. 

Табысқа және қосылған құнға абсолютті салық көлемін 
анықтаңыз.Егер табысқа салық қойылымы Нпр=30 %,ҚҚС=15% 
,салық салуға дейін табыс ПРбал=400мың тг ,өткізілген өнімнің 
өзіндік құны Сөтк=2500мың тг,өткізілген өнімнің өзіндік 
құнындағы материалды шығындардың үлесі мш= 0,82;жеңілдіктер 
55мың тг құрайды.  

Шешімі: 
1.Салық алынатын табыс:                   ПРалым= 400-55= 345мың тг. 
2.Бюджетке аударылатын табыс:      ПРб =345*0,3 =103,5мың тг.  
3.Өткізілген өнімнің өзіндік құны:    РП =2500+400 =2900мың тг.  
4.Материалды шығындардың құны:  МШ =2500*0,82 =2050мың тг.  
5.ҚҚС алынатын өткізілетін өнімнің өзіндік құны:  
            РПққс =2900-2050= 850мың тг.  
6.Қосымша құнға абсолютті салық көлемі:  
          ҚҚСабс =850*0,15 =127,5мың тг.  
 



 - 147 - 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША СҰРАҚТАР ТІЗІМІ 
 

1. Заңды және жеке тұлғалардың табыс салығы. 
2. Қосымша құн салығы. 
3. Акциздер. 
4. Арнайы төлемдер және жер қойнауының салықтары. 
5. Әлеуметтік салық. 
6. Жер салығы. 
7. Заңды және жеке тұлғалардың мүлік салығы. 
8. Көлік құралдарының салығы. 
9. Айлық есептік көрсеткіш. 
10. Роялти. 
11. Таза табыс. 
12. Тікелей салықтар. 
13. Жанама салықтар. 
14. Кәсіпкерлік қызметердің табысы. 

 
16.    ӨНЕРКӘСІП ӨНДІРІСІНІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ      

ТИІМДІЛІГІ. 
16.1ЖАҢА ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ   ТИІМДІЛІГІНІҢ     КӨРСЕТКІШТЕРІ.  
 

Экономикалық әсер, жаңа техникамен    технологийның    
экономикалық   тиімділігі   деген   түсініктерді   нақты   ажырата  
білу  керек.   
       Экономикалық әсер  - бұл    ғылыми   техникалық    қызметтің   
нәтижесі, ол тиімділік теориясында алынатын   пайда     көлемімен    
байланысты     болады.  Тиімділік   ретінде шығындардың  
төмендеуі   болады.   
       Экономикалық    тиімділік  - экономикалық тиімділікпен оны    
туындатқан    шығындардың   қатынасын   анықтайтын  көрсеткіш.    
        Экономикалық   әсермен экономикалық    тиімділікті    есептеу   
үшін   келесі  екі    көрсеткіш    пайдаланылады:  
    Жаңа   техникаға    кеткен    капиталды    шығындардың    өтелу    
мерзімі:                    

                                   
Энг
КенгТ =                                                 (16.1) 

мұнда, Тө - капиталды    шығындардың    өтелу   мерзімі, жыл;  
             Кенг – енгізілетін   машина,  құралдар,  заттардың   құны, тг;  



 - 148 - 

              Энг-  жаңа  техниканы    енгізуден    жылдық    тиімділік, тг;   
         Жаңа    техникаға     кеткен   шығынның    тиімділік   
коэффициенті ( өтелу    мерзіміне   қарама – қарсы    көрсеткіш) :  

                                
ТоКенг

ЭнтЕ 1
==                                              (16.2) 

Соңғы көрсеткішті    жаңа   техникаға   салынған    
капиталдың   рентабельділік   коэффициенті   деп   жиі   атайды.   
       Жаңа техниканы енгізудегі капиталды шығындар Кен 
келесідей    көрсеткіштерден құралады: енгізілетін    машинаның   
бағасы (Б), қосалқы    бөлшектер,  құралдар (Қ), машинаны   
жеткізу және бекіту шығыны  (Ст); қосымша   айналым   
қаражаттары (Қайн) :  
                                  Кен=Б+Қ+Ст+Қайн                                                                 (16.3) 
       
       Егер жаңа   техниканы    енгізген    кезде   ескі   техникамен   
алмастырылса, онда оны  өткізуге   сатқанда    немесе    басқа   
кәсіпорынға сатылғанда   алынған    сомма   Кенг    алынып   
тасталады, ол   инвестиция   көлемін   азайтады.    
        Әдетте,  жаңа   техниканы   салып   алу   және  енгізуге    
кеткен   капиталды     шығындарды жаңа техника өндіретін   тауар   
бағасынан, немесе   осы   тауарлардың өндірістік шығындарын   
төмендету    арқылы    алынатын   қосымша    пайдамен    өтейді.   
        Сонымен    тиімділік    келесі  түрде    есептеледі:   
- өндірілген    және   өткізілген    тауар     бағасының   шегерімі.  
                                     Энт =(Бжаңа-Бескі)                                          (16.4) 
  
мұнда,  Бжаңа, Бескі  - жаңа және ескі   құрал   бірлігінің   бағасы, тг.  
             ӨӨК  -  өткізілген өнім көлемі, дана.  
- шығындардың    шегерімі.   
                                 Энт=(ӨӨҚескі-ӨӨҚжаңа) х ӨӨК                       (16.5) 
 
мұнда, ӨӨҚескі, ӨӨҚжаңа - шара   енгізгенге    дейінгі   және    

енгізгеннен    кейінгі    өнім  бірлігінің    өзіндік   құны, тг.  
        Кенг   мен Энт салыстыру   жаңа   техниканың   өтелу   мерзімі    
мен   жаңа   техникаға кеткен қаражаттың 1  теңгесіне   келетін   
қайтаруды   есептеуге   мүмкіндік береді.   
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16.2 ЖАҢА ТЕХНИКАНЫҢ  САЛЫСТЫРМАЛЫ  
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

 
       Тәжірибеде    кәсіпорындар    бірдей   машиналарды бірнеше 
нарықтарда    жаңа   техниканы   таңдау   мүмкіндігі   кездеседі, 
олар   қуаты,  бағасы және   онда   өндірілетін   тауарлардың   
өзіндік  құны   бойынша ерекшеленеді.  Салыстыру   келесі   
формула   арқылы   жүргізіледі: 
                       Ri=ӨӨҚ+Сн*Кенг       min           (16.6) 
мұнда, Ri -  жылдағы    келтірілген    шығындар.   
            ӨӨҚ -  жылдық   өнім   шығарудағы   өзіндік    құн.  
            і - капиталды    салымдардың     нұсқасы.   
            Кенг -  жаңа   техниканы    енгізуге    кеткен   капиталды    
салымдар.   
            Сн  -  капиталды    салымның   тиімділігінің    нормативті    
коэффициенті.   
        Тиімділіктің нормативті коэффициенті 0,1-ден   0,5   
диапозонда, ал   өтелу   мерзімі  екі жылдан    он   жыл    
аралығында   орташа    алты     жыл    бекітіледі.    
         Нарықтық эконом жағдайында нормативті  коэффициенттің     
рөлі    дисконт    қойылымында   көрсете    алады. 

Шараның тиімділігі    деп    жұмысшының    өндірістік    
және    еңбек     жағдайының  техника  - экономикалық   
көрсеткішіне   әсер   ететін    кез-келген  оң  нәтижені айтамыз.  
Тиімділік    түсінігін    кәсіпорындағы    қаражат    үнемдеуі деп 
ұғынуға болмайды.  Тиімділік   жалпы  халық  шаруашылығының  
мақсатты  шаралары болу  керек. Кейбір  шаралар  кәсіпорында  
қаражатты  үнемдемейді, мысалы, бұйымның  сырт  көрінісін, 
еңбек  жағдайын жақсарту, бірақ  олар  жұмысшылардың  
денсаулығын  сақтауда  тиімді.   
        Шараларды  енгізудің   басым  бөлігі  қаражатты  үнемдеу, 
өнімнің  өзіндік  құнын  төмендету, еңбек  өнімділігінің  өсуі, өнім  
көлемінің  ұлғаюы, өндірістік цикл  ұзақтығының  қысқаруы және 
т.б.  бағытталған. Бұл  шаралардың  жүзеге  асуы  өндірістің  
нормативтері  мен  көрсеткіштерінің  өзгеруін  туындатады. Бұл  
өзгерістердің  көлемін  анықтау үшін  шаралардың  тиімділігін  
есептеу қажет. Нәтижесінде ұйымдастыру-техникалық 
жетістіктердің  мүмкін  болатын  нұсқаларына салыстырмалы 
экономикалы бағалауға және олардың ішінен едәуір 
рационалдысын таңдауға жағдай жасалады. 



 - 150 - 

        Салыстырудың  негізгі көрсеткіші болып келесілер табылады:  
1.Шараны жүргізуге қажетті капиталды салымдар.  
2.Өнімнің өзіндік құны.  
3.Өтелу мерзімі және қосымша капиталды салымдардың 
салыстырмалы тиімділігінің коэффициенті.  
4.Еңбек өнімділігі.(бір жұмысшыға өндірілетін өнім).  
        Бұл  көрсеткіштер  негізгілері,себебі оларсыз шараның 
тиімділігін бекіту мүмкін емес. Шын мәнінде бір нұсқаның екінші 
бір нұсқаның үнемдеуіне байланысты шешім қабылдау үшін 
базалық және жобаланатын капиталды салымдарды салыстыру 
қажет.Сондай-ақ бұл нұсқалардың нәтижесін анықтап,олардың 
әрқайсысы қандай өнімділік деңгейі мен өнімнің өзіндік құнын 
көрсететіндігін бекіту қажет.Сонымен қатар техникалық даму 
қарқынының өсуін ескере отырып,жобаланатын капиталды 
салымдардың өтелу мерзімін талдау қажет. Нәтижесінде 
капиталды салымдар тез өтелетін болса, онда мәселенің шешілуі 
үнемді болады.  
         Шараны енгізуге байланысты экономикалық тиімділіктің 
көлемін анықтау үшін нақты жағдай салыстыру үшін базалық 
ретінде келесілер қабылдану қажет:        
а)ескі техниканы едәуір экономикалық тиімді жаңаға алмастыру 
немесе қол еңбегін машинаға ауыстыру.  
б)істегі техника,егер сала ішінде едәуір кең таралған техника.  
 
16.3 КАПИТАЛДЫ САЛЫМДАРДЫҢ  КөЛЕМІН АНЫҚТАУ 
 

Капиталды салымдардың көлемі енгізілетін нұсқаның 
базалық және енгізілетіні бойынша бөлек есептеледі. 
Салыстыратын нұсқалардың әрқайсысы бойынша негізігі 
қорларының құндық құрамына келесілер енеді:  
1)Жеткізу және жөндеу шығындарын енгізу арқылы жаңа 
құралдың құны;  
2)Қолда бар құралды жақсартуға кеткен шығын;  
3)Бұл шараларды жүзеге асыруға қажетті құрылыс және ғимаратты 
жөндеу құны;  
4)Шараны жобалауға кеткен шығындар; 
5)Ескі құралды пайдалануға кеткен қалпына келтіру құны.  
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16.4 ӨНІМНІҢ ӨЗІНДІК ҚҰНЫН ТӨМЕНДЕТУДЕН 
АЛЫНАТЫН ҮНЕМДЕУДІ АНЫҚТАУ 

 
     Өнімнің өзіндік құнын жаңа техниканы енгізу нәтижесінде 
үнемдеу базалық өнім бірлігінің өзіндік құны мен енгізілетін 
нұсқаның айырымын шараны енгізуден кейінгі жылдық өнімге 
көбейту арқылы анықталады.Салыстыру үшін нақты өнім 
бірлігінің өзіндік құны және енгізілетін шара бойынша – есепті 
көрсеткіші алынады.  
      Өтелу мерзімі және қосымша капиталды салымдардың 
салыстырмалы тиімділігінің коэффициенті жаңа техниканы ендіру 
үшін келесі формуламен есептеледі:  
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мұнда, К1, К2—базалық және енгізілетін нұсқаның капиталды 
салымдар.  
             Ток—қосымша капиталды салымның өтелу мерзімі.  
            ӨӨҚ1, ӨӨҚ2—базалық және енгізілетін нұсқаның өзіндік 
құны.  
             Е—қосымша капиталды салымдардың салыстырмалы 
тиімділігінің коэффициенті.  
             К2 К1—болған  кезде  өтелу мерзімі есептеу 
жүргізілмейді. 

Еңбек өнімділігінің өсу  көрсеткіші ретінде шараны енгізуге 
дейінгі еңбек өнімділігі көлемі кезіндегі жұмысшылардың шараны 
енгізгеннен кейінгі жұмысшылар санының ерекшелігі ретінде 
қарастырылады:  
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       Жалпы барлық шаралар бойынша жұмысшылар санының 
қысқару көлемінің соммасы  еңбек өнімділігінің өсу көрсеткішін 
есептеуге негіз болады.  
      Жаңа техниканы енгізу нәтижесінде алынған жылдық 
экономикалық тиімділікті анықтау.   
       Жылдық экономикалық тиімділік келесі формуламен 
анықталады:  
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мұнда, ӨӨҚ1, ӨӨҚ2—шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім 

бірлігінің өзіндік құны.  
             К1, К2—шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім бірлігіне 
келетін капиталды салымдардың үлесі.  
             ЕН – тиімділіктің  нормативті коэффициенті.  
             ӨӨК2- шараны енгізуден кейінгі натуралды түрдегі 
жылдық өнім шығару.  
                       

( ) ( ) 22211 хООККЕООККЕООКжылЭ нн +−+=         (16.11) 
 
мұнда, ӨӨҚ1, ӨӨҚ2- шараны енгізуге дейінгі  және кейінгі  

жылдық дайын өнімнің өзіндік құны.  
              К1, К2 – енгізілетін нұсқа бойынша  жылдық өнім 
шығаруға әсер ететін шараға дейінгі және кейінгі капиталды 
салымдар.  

Егер жаңа техниканы енгізу нәтижесінде кәсіпорын 
шығаратын өнім көлемінің сапасы жақсарса,онда өнім бірлігінің 
жіберу бағасы өзгереді.Бұл кезде өнім өндіруші үшін жылдық 
экономикалық тиімділік келесі формуламен есептеледі:  
                  ( ) 212 *ОКББЭК −=                                   (16.12) 
 
мұнда, Б1, Б2 шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім бірлігінің 
жіберу бағасы.  
             ӨК2- натуралды  бірлік бойынша шараны енгізуден кейінгі 

жылдық өнім көлемі.  
         Қаражатты үнемдеу келесі түрде анықталады:  
а) еңбекақы бойынша шығындарды қысқарту.  
б) материалддарды үнемдеу.  
в) шартты—тұрақты шығынның өзгеруі. 
     Кейбір   жағдайда құралдар санының қысқаруына әкелетін 
шаралар болатын болса,онда құралдарды ұстауға кеткен 
шығындарды қысқарту арқылы үнемдеу жасалады.  
     Өнім бірлігіне келетін еңбекақы төлеуді үнемдеу келесі 
формуламен есептеледі:  

Эса = (ρ1-ρ2)(1+Д/100)(1+Н/100)     (16.13) 
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мұнда, P1 – шараны енгізгенге дейінгі операция бағасы.  
        Р2 – шараны енгізуден кейінгі операция бағасы.  
        D – тарифті еңбекақы төлеміне қосымша көлемі,                                                                            
        H – негізгі және қосымша еңбекақы төлемінен әлеуметтік 
аударым.  
       Материалдардың шығынын қысқартуға байланысты үнемдеу 
келесі формуламен есептеледі:  
                                  ( ) БNNЭМ *21 −=                                   (16.14) 
 
мұнда, N1, N2 - шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнім бірлігіне 

кететін материалдар шығынының  нормасы.  
              Бжіб—материалдың жіберу бағасы. 
       Шара енгізу нәтижесінде өнімді шығару ұлғайса,онда өнім  
бірлігіне келетін шартты – тұрақты шығындар  азаяды. 

Сонымен қатар шартты – тұрақты шығындар (жылу, жарық, 
ғимаратты тазалау, инженерлі-техникалық жұмысшылардың 
еңбекақысы) өзгермейді, ал бұл шығындарды өнім бірлігіне қайта 
есептеген кезде қысқарады. 
         Шартты – тұрақты шығындарды үнемдеу келесі түрде 
анықталады: 

                             100
100.. ⋅

+
−=

R
Э тш

γγ                                (16.15) 

 
мұнда,   γ  - шараны енгізуге дейінгі өнім бірлігіне келетін 

шартты-тұрақты көлемі. 
                R-өндіріс көлемінің ұлғаюы, %. 
Барлық көздер есебінен жиынтық үнемдеу анықталады: 

        Эс =ЭЕ.А.+ЭМ+Эш.т.+Эб.                                                  (16.16) 
  
мұнда, Эб- басқада көздерден үнемдеу. 

ІІ кезеңде қосымша пайдалану шығыны анықталады. Бұл 
шығындар шараның мазмұнына байланысты әртүрлі болады. Бұл 
шығындарға қосымша материалдарға, қосымша операцияларға 
еңбекақы шығындары қамтылады. 
        Жылдағы бір құралға кететін жөндеу жұмысшының еңбекақы 
шығыны келесі формуламен есептеледі: 
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 - 154 - 

 
Мұнда, ЕАжөнд- жылдағы жөндеу жұмысшысының еңбекақысы,  
             Пауыс- ауысым саны,  
             Кшартты- құралдың шартты бірлігіне аудару коэффициенті,  
             Нқызм- бір жұмысшының құралға қызмет көрсету аймағы,  
             ЕАауд- еңбекақы аударымдары, %. 

Бір жылдағы бір құралға кететін электрэнергия шығыны 
келесі түрде есептеледі: 
                 хБ

К
ххКТМЭ

жогалту
машхэл

1
3=                  (16.18) 

мұнда, М- электрдвигательдің қуаты, кВт.,  
            Тмаш-бір жылдағы құралдың жұмыс сағаттар саны,  
            Кз-құралды жүктеу коэффициенті,  
            Кжоғ-жоғалтуларды ескеретін коэффициент.,  
            Б- 1 кВт/сағ бағасы, тг. 
 Майлау материалдарына кеткен шығындар бекітілген 
шығындар нормасы мен баға бойынша анықталады.  
 Ағымдық жөндеуді жүргізуге кеткен артық бөлшектер 
шығындары кәсіпорынның мәліметтері бойынша анықталады. 
 Амортизациялық аударымдар келесі түрде анықталады: 

100
акап хNШ

А =      (16.19) 

мұнда, Шкап- ұйымдастыру техникалық шараларды енгізуге 
қажетті капиталды шығындар, тг. 
             Na – бір жылдағы амортизациялық аударымдар нормасы, 
%. 

Жоғарыда аталған шығындардың жиынтығы бір жылдағы 
құралдардың пайдалану шығынын құрайды. Ескірген құралдың 
орнына жаңа құралды енгізген кезде жаңа және ескі құралдың 
айырмасын алу қажет. Бұл айырмашылық өндірісте жаңа құралды 
қолдану кезінде пайдалану шығындары қаншалықты 
ұлғайғандығын және кемігендігін көрсетеді. 
 Өнім бірлігіне пайдалану шығынын есептеу үшін келесі 
формула қолданылады: 

ОК
Э

Э шп ..=          (16.20) 

Егер шараны жылдың ортасында енгізсе, онда: 

ОК
хПЭЭ айшп

⋅
=

12
..1      (16.21) 

мұнда, Еп.ш.- пайдалану шығыны. 
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            Пай- шараны енгізгеннен бастап жыл соңына дейінгі айлар 
саны. 
            ӨК- шараны енгізгеннен бастап жыл соңына дейінгі өнім 
көлемі. 
ІІІ кезеңде өнім бірлігіне таза үнемдеу анықталады: 
                                            Эт=Эс-Э                                              (16.22) 
 
ІҮ кезеңде шараны енгізудің тиімділігін сипаттайтын 
көрсеткіштерді есептеуге бағытталады. 
1. Қаражатты үнемдеуді сипаттайтын көрсеткіш. 

Шартты- жылдық үнемдеу кәсіпорын жоспарлаған жылда 
ағымдық шығындарды әсерінсіз алынатын көрсеткіш: 
                                            Эш.ж=Эт-ОКш.ж.                                  (16.23) 
 
мұнда, ЕТ- таза үнемдеу, ЕЕ.Ш- шартты-жылдық үнемдеу, ӨКш.ж.-

шараны енгізуге байланысты жоспарлы жылғы шартты 
өнім шығаруы. 

Шартты-жылдық шығаруға шараны енгізуді ескере 
отырып, жоспарлы өнім шығару қамтылады. Шартты-жылдық 
үнемдеу келесі формуламен есептеледі: 
                                          Эу=(Ш-Ш1)хОК                                   (16.24) 
 
мұнда, Эү.-шартты-жылдық үнемдеу. 
            Ш-шара енгізуге дейінгі өнім бірлігіне шығын. 
            Ш1-шара енгізгеннен кейінгі өнім бірлігіне шығын. 

      ӨК- шараны енгізуден кейінгі бағдарламалық өндіруде 
қарастырылған өнім көлемі. 
1. Жыл соңына дейінгі нақты үнемдеудің соммасын сипаттайды; 

оны жоспарлы жылы қол жеткізе алады. 
 

                                     Э=Эт*ӨК-Шағым                              (16.25) 
мұнда, Шағым- шараны енгізу кезіндегі ағымдық шығындар немесе  

  
                                       Э=(Ш1-Ш2)*ӨК*Пай                             (16.26) 
 
мұнда, ӨК1- өндіріс жоспары бойынша орташа айлық өнім 
шығыру. 
2. Жоспарлы жылғы өнім бірлігіне өзіндік құнның төмеудеуі; 



 - 156 - 

ОК
ЭООК =                              (16.27) 

3. Жоспарлы жылғы еңбек өнімділігінің өсуі: 
100

2

21 х
Н

ННЕО
онд

ондонд −
=∆    (16.28) 

мұнда,Нөнд1, Н өнд2- шараны енгізуге дейінгі және кейінгі уақыт 
нормасы. 
 
4. Жоспарлы жылғы қысқарған жұмысшылар саны: 

жыл

осу

ЖУ
НОК

r
∆

=∆
*        (16.29) 

мұнда, Н - өнім бірлігіне уақыт нормасын өзгертуі 
             ЖУжыл -жұмыс уақытының жылдық қоры. 
5. Жаңа және қосымша шығындардың өтелу коэффициенті: 

жш

агымкос
ОТ

жш

агымж
от Э

ШККТ
Э

ШКТ
.

12

..

2 ; +−
=

+
=     (16.30) 

 
6. Бір жылдағы 1тг-ге кететін шығындар тиімділігінің 

коэффициенті: 
Ктиім=1/Тот                                         (16.31) 

Есептеу жылдық экономикалық тиімділікті анықтаумен аяқталады: 
Эжыл=(ООК1+ЕК2)                                (16.32) 

 
немесе Эжыл=(ООК1-ООК2)-(К2-К1)=Эш.ж.-ЕКкос                (16.33) 

 
мұнда, ӨӨҚ1,ӨӨҚ2- шараны енгізуге дейінгі және кейінгі өнімнің 
өзіндік құны, 
             К1, К2- ескі және жаңа нұсқадағы техникалық 

қамтамасыщдандыруға  кеткен капиталды шығындар. 
            Е- капиталды шығындардың тиімділігінің нормативті 
коэффициенті. 
 

ЕСЕПТЕР 
Есеп 1 

Өнім сапасын жоғарылатуға бірнеше жобалар бар. 
Олардың экономикалық көрсеткіштері, сондай-ақ жұмыс істеп 
тұрған өндірістің параметрлері кестеде көрсетілген. 
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Көрсеткіштер Өлшем 
бірлігі 

Істеп 
тұр-
ған 

өнді-
ріс 

Жобалар 

І ІІ ІІІ IV 

 
V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сату 
көлемі дана 2000      

2. Өнім 
бірлігінің 
өзіндік құны 

мың.тг. 3500 3700 3600 3500 3550 3500 

3. Капиталды 
салымдар мың.тг. - 3,0 3,5 7,0 4,5 5,56 

4. Бұйымның 
бағасы мың.тг. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

5. Жобаның 
өмір сүру 
мерзімі 

жыл - 4 5 4 4 3 

6. Сату 
көлемінің 
болжамдау 
ендексі 

рет - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

7. 
Дисконттық 
қойылым 

% 20 20 20 20 20 20 

8. Пайдаға 
(табысқа) % 30 30 30 30 30 30 

1. Жұмыс істеп тұрған өндірістің экономикалық тиімділігінің 
мүмкін болатын көрсеткіштерін есептеу және олардың 
экономикалық талдауын жасау. 

2. Уақыт факторын ескере отырып өнім сапасын жоғарылатудың 
оптималды нұсқасын таңдау. 

3. Оптималды нұсқа тиімділігінің мүмкін болатын 
көрсеткіштерді есептеу және олардың экономикалық талдауын 
жасау. 

4. Оптималды нұсқаны жүзеге асырғаннан кейінгі тиімділік 
көрсеткіштерінің өзгеруіне талдау жасау. 
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ТЕСТТЕР ЖИНАҒЫ 
 
1.Микроэкономика экономиканы ненің деңгейінде зерттейді ? 
А) фирманың 
В) ұжымның 
С) саланың 
Д) өнеркәсібтің 
Е) аймақтардың 
 
2.Микроэкономикада не қарастырылады ? 
А) бірінші бірліктердің – кәсіпорынның, фирманың  экономикасы 
В) өнеркәсібтің, нарықтың, саланың даму мәселелері 
С) мемлекеттік мәселелер 
Д) өнім өткізудің принциптері мен әдістері 
Е) экономиканы мемлекеттік реттеу 
 
3.Макроэкономиканың деңгейінде не қарастырылады ? 
А) жалпы мемлекет экономикасына қатысты сұрақтар 
В) саясатқа қатысты сұрақтар 
С) кәсіпорын экономикасына қатысты сұрақтар 
Д) аймаққа қатысты сұрақтар 
Е) бірінші субъектілерге- кәсіпорын, фирмаға қатысты сұрақтар. 
   
4.Кәсіпорындар қызмет формалары бойынша бөлінеді : 
А) жекеменшік ж/е мемлекеттік 
В) біріккен ж/е аралас 
С) меншікті ж/е муниципалды 
Д) дербес ж/е жекеменшік 
Е) мемлекеттік ж/е унитарлы 
 
5.Өнім өндіру ж/е өткізумен айналысатын заң тұлға құқығымен 
өндірістік шаруашылық субъект - бұл … 
А) кәсіпорындар 
В) өнеркәсіп 
С) сала 
Д) ведомство 
Е) министрлік 
 
6.Кәсіпорын – бұл… 
А) заң тұлға құқығымен шаруашылық субъект 
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В) белгілі құқығымен, меншік құқығымен фирма 
С) шектелмеген міндеттерімен компания 
Д) нарықтық қатынастардың субъекті 
Е) нарықтық экономика трансформациясының фирмасы 
 
7.Кәсіпорынның негізгі белгілері : 
А) өндірістік-техникалық, экономикалық бірлік 
В) өндірістік, тұрақты, зиянды, перспективті бірлік 
С) ұйымдық, перспективті, пайдалы бірлік 
Д) экономикалық, шығынды, перспективті бірлік 
Е) шығынды, пайдалы, перспективті бірлік  
 
8.Рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін азаматтар 
мүдделерінің бірлігі негізіндегі олардың еркінді бірлестігі – бұл..  
А) қоғамдық ж/е дін ұйымдары 
В) ассоциациялар, бірлестіктер, холдингтер 
С) акционерлік қоғам 
Д) серіктестіктер 
Е) қоғамдар 
 
9.Серіктестіктің міндеттері б/ша өзінің серіктерімен бірге 
қатысушылар салымдарының құны мөлшерінде зиян тәуекелділігін 
сақтайтын  серіктестік – бұл… 
А) коммандитті серіктестік 
В) толық серіктестік 
С) картель 
Д) акционерлік қоғам 
Е) өндірістік кооперативтер 
 
10.Серіктестіктің міндеттері б/ша өздеріне қатысты мүлігімен  
жауап беретін қатысушылардың бірлестігі – бұл… 
А) толық серіктестік 
В) коммандитті серіктестік 
С) қосымша жауапкершілігімен серіктестік 
Д) жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
Е) өндірістік кооператив 
 
11.Серіктестіктің міндеттері б/ша салымдардың құны мөлшерінде 
ж/е қосымша мүлігімен жауап беретін қатысушылардың бірлестігі- 
бұл… 



 - 160 - 

А) қосымша жауапкершілігімен серіктестік 
В) жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
С) өндірістік кооператив 
Д) коммандитті серіктестік 
Е) толық серіктестік   
 
12.Серіктестіктің міндеттері б/ша өздерінің серіктермен  бірге 
қатысушылар салымдарының құны мөлшерінде жауап беретін   
серіктестік – бұл… 
А) жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
В) қосымша жауапкершілігімен серіктестік 
С) мемлекеттік кәсіпорын 
Д) өндірістік кооператив 
Е) коммандитті серіктестік 
 
13.Табыс алу мақсатында өнім өндіретін, қызмет көрсететін, 
жұмыстар орындайтын экономиканың дербес шаруашылық 
субъектісі – бұл… 
А) кәсіпорын 
В) мекеме 
С) ұйым 
Д) ассоциация 
Е) одақ 
 
14.Шаруашылық қоғамдар – бұл… 
А) акционерлік қоғамдар 
В) өндірістік кооперативтер 
С) унитарлы кәсіпорындар 
Д) муниципалды кәсіпорындар 
Е) мемлекеттік кәсіпорындар 
 
15.Жарғы капиталы акциялардың бірнеше санына бөлінген  
бірлестік – бұл… 
А) акционерлік қоғам 
В) толық серіктестік 
С) коммандитті серіктестік 
Д) өндірістік кооператив 
Е) қосымша жауапкершілігімен серіктестік 
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16.Материалдық өндіріс деп  … толық өзара әрекетінің процессі 
болып табылады. 
А) тірі еңбек ж/е өндіріс құралдарының 
В) тірі еңбек ж/е еңбек құралдарының 
С) еңбек құралдары мен заттарының 
Д) тірі еңбек ж/е еңбек заттарының 
Е) еңбек заттары мен өндіріс құралдарының 
 
17.Бірігіп өнімді өндіретін кәсіпорындар арасындағы өндірістік 
байланыстардың нышаны: 
А) өндірісті бірлестіру 
В) өндірісті үйлестіру 
С) өндірісті шоғырландыру 
Д) өндірісті мамандандыру 
Е) өндірісті үндестіру 
 
18.Техника-экономикалық ж/е технологиялық байланыста болатын 
әртүрлі өндірістерді бір кәсіпорында құрастыру процессі : 
А) өндірісті үйлестіру 
В) өндірісті бірлестіру 
С) өндірісті шоғырландыру 
Д) өндірісті үндестіру 
Е) өндірісті мамандандыру 
 
19.Өнеркәсіптің кейбір салаларында, кейбір кәсіпорындарында 
өнімнің белгілі түрлерін өндіруінің жиналу процессі: 
А) өндірісті мамандандыру 
В) өндірісті үйлестіру 
С) өндірісті бірлестіру 
Д) өндірісті шоғырландыру 
Е) өндірісті орталықтандыру 
 
20.Өнімдердің ж/е олардың жеке бөлімдерінің жекеленуі, дербес 
өндірістік ағындарға, ағынның учаскілеріне  жеке процесстердің 
бөлінуі : 
А) өндірісті мамандандыру 
В) өндірісті шоғырландыру 
С) өндірісті үндестіру 
Д) өндірісті бірлестіру 
Е) өндірісті үйлестіру 
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21.Кәсіпорынның негізгі қорларының бастапқы құны деп қай 
кездегі нақты шығындар түсіндіріледі ? 
А) жеткізу ж/е монтажды есептегенде НҚ-ң сатып алу  
В) көліктік шығындар мен монтажсыз  НҚ-ң сатып алу  
С) НҚ мен айналым қаржыларды сатып алу  
Д) НҚ тозу соммасын есептегенде НҚ сатып алу  
Е) амортизацияны есептегенде НҚ-ң сатып алу  
 
22.Өндіріс уақытың  өткенде негізгі қорлардың бағалануы: 
А) қайта қалпына келтіру құны бойынша 
В) бастапқы құны бойынша 
С) қалдық құны бойынша 
Д) амортизациялық төлемдерді есептегенде қалдық құны б/ша 
Е) амортизацияны есептегенде бастапқы құны бойынша 
 
23.Негізгі қорлардың қалдық құны  - бұл… 
А) тозу мен бастапқы құнның айырмасы 
В) тозуды есептегенде қайта қалпына келтіру құны 
С) амортизацияны есептегенде қалдық құны 
Д) тозуды есептегенде қалдық құны 
Е) тозуды есептегенде бастапқы құны 
 
24.Негізгі қорлардың қалдық қайта қалпына келтіру құны – бұл… 
А)  тозу мен қалпына келтіру құны арасындағы айырмасы 
В) тозу мен амортизацияны есептегенде қалпына келтіру құны 
С) амортизацияны есептегенде қалпына келтіру құны 
Д) амортизацияны есептегенде бастапқы құны 
Е) тозу соммасыз бастапқы құны 
 
25.Негізгі қорлар тозудың қандай түрлеріне ұшырайды ? 
А) табиғи және моральды 
В) табиғи және экстенсивті 
С) моральды және экстенсивті 
Д) табиғат күштерінің әсерінен болатын табиғи түріне 
Е) интенсивті пайдалану әсерінен болатын моральды түріне 
 
26.Негізгі қорлар  тозуының көрсеткіші келесі формуламен 
анықталады: 
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A) Кизн
Фи
Фп

=
    

 

B) Кизн
Фо
Фн

=
    

 

C) Кизн
Фи
Фо

=
    

 

D) Кизн
Фп
Фо

=
 

E) 
Фи

Фп
Кизн =  

27.Еңбектің қормен қарулану көрсеткіші келесі формуламен 
анықталады: 

A) Фф
ОФ
ВП

=
     

 

B) Фф
ВП
ОФ

=        

C) Фф
ОФ

ППП
=

   
 

D) Фф
ВП

ППП
=

   
 

E) 
ОФ

ППП
Фф =  

28.Негізгі қорларды жаңарту коэффициенті келесі формуламен 
анықталады: 

A) Кобн
ОФвв
ОФк

=
   

                  

B) Кобн
ОФвв
ОФн

=
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C) Кобн
ОФвв
ОФ

=
   

                  

D) Кобн
ОФк
ОФвв

=  

E) 
ОФвв

ОФк
Кобн =  

29.Негізгі қорлардың ортажылдық құны келесі формуламен 
анықталады: 
A) ОФ=ОФН+ОФi*(12 – i)/12 – ОФj*(12-j)/12 
B) ОФ=Офн+Офi-ОФj 
C) ОФ=Офн + Офi *(12 – i)*12 + Офj(12 – j)*12 
D) ОФ=Офн+Офi(12-i)+Офj(12-j) 
E) Оф= Офк+Офi(12-i)-Оф(12-j) 
 
30.Табыстау қондырғыларына кіретіндер : 
А) энергияның барлық түрлерін тарату үшін құралдар 
В) энергия мен жылудың барлық түрлерін  таратуға көлік 
құралдары 
С) энергияның бір түрін оның басқа түріне айналдыратын жабдық 
Д) энергияны өндіретін жабдық 
Е) күш және технологиялық жабдық 
 
31.Өндірістік қорлар бөлінеді : 
А) өндірістік ж/е өндірістік емес 
В) негізгі, қосымша, көмекші 
С) негізгі және көмекші 
Д) негізгі және өндірістік емес 
Е) негізгі және айналым 
 
32.Негізгі қорлардың  өндірістен шығару коэффициенті 
анықталады: 

A) Квыб
ОФвыб

ОФн
=    

B) Квыб
ОФн

ОФвыб
=               

 



 - 165 - 

C) Квыб
ОФвыб

ОФк
=                  

D) Квыб
ОФвыб

ОФн ОФк
=

+  

E) ОФвыб

ОФ
Квыб =

 
 
33.Өндірістік негізгі қорлар неге қызмет көрсетеді ? 
А) өндірістік циклдың көпшілігіне 
В) бір өндірістік циклге  
С) өндірістік құрылымдар көпшілігіне 
Д) өндірістік айналымдардың бірнешесіне 
Е) өндірістің барлығына 
 
34.Сатып алу, құрылыс нәтижесіндегі негізгі қорларды кәсіпорын 
балансына тіркеу жағдайында олар  қалай бағаланады ? 
А) толық бастапқы құны бойынша 
В) қалпына келтіру құны , монтаж құны бойынша 
С) қалдық құны бойынша 
Д) аралас құны бойынша 
Е) бағалау құны бойынша 
 
35.Негізгі өндірістік қорлардың пайдалану деңгейін  қандай 
көрсеткіштер сипаттайды ? 
А) қор қайтарымы, қор сыйымдылығы, ауысымдық коэф-ті 
В) жұмыскерлердің еңбегінің кормен қарулануы 
С) рентабельділік ж/е табыс 
Д) жұмысшылар санының өсу коэффициенті 
Е) жұмысшылардың еңбек өнімділігі 
 
36.Қор қайтарымы нені сипаттайды ? 
А) негізгі қорлардың 1 теңгесіне келетін ТӨ көлемін 
В) еңбектің техникалық жабдықтауының деңгейін 
С) айналым қаржылардың айналымының санын 
Д) өткізілген өнімнің 1 теңгесіне кететін НҚ үлес шығындарын 
Е) тауарлы өнімнің 1 теңгесіне кететін НҚ саны 
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37.Негізгі қорлардың амортизациясы- бұл… 
А) өнімнің өзіндік құнына НҚ құнының бөлігін өткізу процессі 
В) амортизациялық қор арқылы НҚ тозуы  
С) негігі қорларды қайта қалпына келтіру 
Д) негізгі қорларды күту б/ша шығындар 
Е) негізгі қорлар тозуының құнын қалпына келтіру 
 
38.Өндірістік процессте ұзақ уақыт бойы қатысатын, тозуына 
қарай өзінің құнын дайын өнімге біртіндеп өткізетін еңбек 
құралдары- бұл… 
А) негізгі өндірістік қорлар 
В) негізгі өндірістік емес қорлар 
С) айналым қорлары 
Д) өндірістік айналым қорлары 
Е) айналыс қорлары 
 
39.Еңбектің техникалық қарулануы анықталады : 

A) Фа
ОФак

R
=

р    

B) Фа
ОПФ

R
=

р  

C) Фа
R

ОФак
=

р
   

D) Фа
ОФак
ОПФ

=
                                       

E) 
ОФак

ОПФ
Фа =  

 
40.Негізгі қорлардың ортажылдық құны анықталады : 

A) Ф Фн Фвв
i

Фвыб
i

= + −
4
12

4
12  

B) Ф Фк Фвв
i

Фвыб
i

= + −
4
12

4
12  
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C) Ф Фн Фвв
i

Фвыб
i

= + +
4
12

4
12  

D) Ф Фн Фвв Фвыб= + −  
E) ФвыбФввФнФ += _  
 
41.Ұзақ қызмет ету мерзімімен, натуралдық-заттық белгілермен 
бөлінетін материалдық құндылықтар ретінде негізгі қорлардың 
ақшалай бағалануы –бұл… 
А) негізгі капитал 
В) инвестициялық капитал 
С) қаржы капитал 
Д) жарғы капиталы 
Е) айналым капиталы 
 
 
42.Еңбектің қормен қарулануын  анықтау: 1. өнім көлемі- 47800 
мың тг; 2. НҚ ортажылдық құны –50940 мың тг; 3. ауысымдағы 
жұмыскерлердің саны- 970 адам. 
А) 52,5 тг/адам 
В) 51,5 тг/адам 
С) 50,5 тг/адам 
Д) 49,5 тг/адам 
Е) 48,5 тг/ада 
 
43.Қор қайтарымын  анықтау: 1. өнім көлемі- 47800 мың тг; 2. НҚ 
ортажылдық құны –50940 мың тг; 3. ауысымдағы жұмыскерлердің 
саны- 970 адам. 
А) 0,94  тг 
В) 0,96 тг 
С) 0,88 тг  
Д) 0,9 тг 
Е) 0,99 тг 
 
44.Негізгі қорлар құнының бөлігін бірте-бірте дайын өнім құнына 
аудару процессі – бұл… 
А) амортизация 
В) жаңарту 
С) қайта қарулану 
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Д) моральды тозу 
Е) табиғи тозу 
 
45.Тұрмыстық ж/е мәдени сипатының нысандары, медициналық 
мекемелер неге жатады ? 
А) өндірістік емес қорларға 
В) айналым қорларына 
С) айналыс қорларына  
Д) өндірістік айналым қорларына 
Е) негізгі қорларға 
 
46.Негізгі қорларға жататындар : 
А) ғимараттар, құрылыстар 
В) ақша құралдары 
С) дайын өнім 
Д) шикізат, негізгі ж/е көмекші материалдар 
Е) айналым қорлары 
 
47.Негізгі қорлардың белсенді бөлігіне жататындар : 
А) табыстау қондырғылары 
В) өндірістік құрал-саймандар 
С) өндірістік ғимарат 
Д) құрылыстар 
Е) айналым қорлары 
 
48.Негізгі қорлардың белсенді бөлігіне жататындар : 
А) әлшеу ж/е реттеу аспаптары 
В) жолдар, кәпiрлер, туннелдер,темiр жол 
С) жұмыс ж/е әнiмдi мал 
Д) шаруашылық құрал-саймандар 
Е) ғимараттар, құрылыстар 
 
49.Негізгі қорлардың белсенді емес  бөлігіне жататындар : 
А) құрылыстар 
В) машиналар 
С) табыстау қондырғылар 
Д) жабдық 
Е) реттеу аспаптары 
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50.Негізгі қорлардың белсенді емес  бөлігіне жататындар : 
А) өндірістік ғимарат 
В) машиналар мен жабдықтар  
С) реттеу аспаптары 
Д) өлшеуіш аспаптары 
Е) табыстау қондырғылар 
 
51.Өндірістік процесске тікелей қатысатын негізгі қорлар  неге  
жатады ? 
А) негізгі қорлардың белсенді бөлігіне 
В) мөлшерленген айналым қорларына 
С) мөлшерленбеген айналым қорларына 
Д) негізгі қорлардың белсенді емес бөлігіне 
Е) айналым қорларына 
 
52.Өндірістік процесстің дұрыс жүруін қамтамасыз ететін негізгі 
қорлар неге жатады ? 
А) негізгі қорлардың белсенді емес бөлігіне 
В) негізгі қорлардың белсенді бөлігіне 
С) мөлшерленген айналым қорларына 
Д) мөлшерленбеген айналым қорларына 
Е) айналым қорларына 
 
53.Негізгі қорлар өзінің құнын қалай өткізеді ? 
А) біртіндеп 
В) толық 
С) жалпы 
Д) бір цикл аралығында 
Е) бір жыл аралығында  
 
54.Есепті жылы еңгізілген негізгі өндірістік қорлардың жылдың 
соңындағы олардың жалпы құнына қатынасын қандай 
коэффициент көрсетеді ? 
А) жаңарту 
В) өсу 
С) өндірістен шығару 
Д) ауысымдық 
Е) кеңейту 
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55.Есепті жылы шығарылған негізгі өндірістік қорлардың жылдың 
соңындағы олардың жалпы құнына қатынасын қандай 
коэффициент көрсетеді ? 
А) өндірістен шығару 
В) жаңарту 
С) өсу 
Д) ауысымдық 
Е) кеңейту 
 
56.Еңбек процессінің, табиғат күштерінің әсерінен болатын негізгі 
қорлардың техника-экономикалық және әлеуметтік белгілерінің 
нашарлауы – бұл… 
А) табиғи тозу 
В) амортизация 
С) амортизация мөлшері 
Д) моралды тозу 
Е) материалдық тозу 
 
57.Жаңа прогрессивті ж/е тиімді машиналарды еңгізу 
нәтижесіндегі пайда болатын технологиялық артта қалғандық  
немесе  НҚ  құнының арзандауы- бұл… 
А) моральды тозу 
В) амортизация 
С) амортизация мөлшері 
Д) табиғи тозу 
Е) материалдық тозу 
 
58.Машинаның құны 10000 тг. Жылдық амортизациялық төлемдер 
– 1000 тг. Машина 3 жыл қыз етеді. Негізгі қорлардың қалдық 
құнын анықтау. 
А) 7 мың тг 
В) 10 мың тг 
С) 8 мың тг 
Д) 6,5 мың тг 
Е) 7,9 мың тг 
 
59.Табиғат күштерінің әсерінен тұтыну құнын табиғи жоғалту- 
бұл… 
А) табиғи тозу 
В) моральды тозу 
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С) амортизация мөлшері 
Д) амортизация 
Е) материалдық тозу 
 
60.Кәсіпорынның негізгі қорларының құны 1200 мың тг. 
Амортизациялық мерзімі 20 жыл. Амортизацияның жылдық 
мөлшерін анықтау. 
А) 5% 
В) 4 % 
С) 6 % 
Д) 8 % 
Е) 7 % 
 
61.Табиғи тозу ненің негізінде анықталады ? 
А) негізгі қорлардың қызмет ету мерзімінің 
В) баланстық және қалпына келтіру құндарының 
С) өндіріс шығындарының 
Д) негізгі қорлардың өнімділігінің 
Е) бастапқы құны                          
 
62.Қазіргі       жағдайдағы негізгі қорлардың ұдайы өндірісінің 
құны- бұл … 
А) қайта қалпына келтіру құны 
В) бастапқы құны 
С) қалдық құны 
Д) ортажылдық құны 
Е) сатып алу құны 
 
63.Тозған және өндірістен шығарылған негізгі қорлардың өткізу 
құны: 
А) ликвидациялық құны 
В) қалдық құны 
С) бастапқы құны 
Д) қайта қалпына келтіру құны 
Е) сатып алу құны 
 
64.Негізгі қорлардың  сатып алу құны, жеткізуге кететін көлік 
шығындары, монтажбен  жөндеудің құны – бұл… 
А) бастапқы құны 
В) қалдық құны 
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С) ликвидациялық  құны 
Д) қайта қалпына келтіру құны 
Е) сатып алу құны 
 
65.Негізгі қорлардың бастапқы құны мен тозу соммасының 
айырмасы: 
А) қалдық құны 
В) ликвидациялық құны 
С) қайта қалпына келтіру құны 
Д) ортажылдық құны 
Е) бастапқы құны  
 
66.Негізгі қорлардың бастапқы құны негізінде, оларды еңгізу мен 
өндірістен шығарылуын есептегенде қандай құн анықталады ? 
А) ортажылдық құны 
В) қалдық құны 
С) ликвидациялық құны 
Д) қайта қалпына келтіру құны 
Е) сатып алу құны 
 
67.Негізгі қорлардың қызмет көрсету мерзімі ішінде  олардың 
құнын өндірілген өнімге біртіндеп өткізу –бұл… 
А) амортизация 
В) өзіндік құн 
С) қор сыйымдылығы 
Д) қор қайтарымы 
Е) шығындар 
 
68.Амортизациялық төлемдер ненің құрамына кіреді ? 
А) өнімнің өзіндік құнының 
В) пайда, рентабельділіктің 
С) бастапқы құнының 
Д) амортизация мөлшерінің 
Е) қайта қалпына келтіру құнының 
 
69.Амортизациялық төлемдердің көлемі амортизацияның мөлшері 
бойынша негізгі қорлардың қай құнынан анықталады?  
А) бастапқы құнынан 
В) қалдық құнынан 
С) тозу соммасының айырмасынан 
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Д) ликвидациялық құнынан 
Е) тозу соммасын есептегенде 
 
70.Табиғи тозу ненің негізінде анықталады ? 
А) негізгі қорлардың қызмет көрсету негізінде 
В) жабдықтың өнімділігін салыстыру негізінде 
С) өндіріс шығындарын салыстыру негізінде 
Д) баланстық ж/е қалпына келтіру құндарының арақатысы  
Е) табиғи ж/е моральды тозудың арақатысы негізінде 
 
71.Амортизациялық төлемдердің соммасын анықтау, егер 
жабдықтың бастапқы құны 500 мың тг, амортизацияның мөлшері  
10 %. 
А) 10 мың тг 
В) 100 мың тг 
С) 50 мың тг 
Д) 5 мың тг 
Е) 40 мың тг 
 
72.Өндірістік процессте ұзақ уақыт бойы қатысатын, тозуына 
қарай өзінің құнын дайын өнімге біртіндеп өткізетін еңбек 
құралдары- бұл… 
А) негізгі өндірістік қорлар 
В) негізгі өндірістік емес қорлар 
С) айналым қорлары 
Д) өндірістік айналым қорлары 
Е) негізгі айналым қорлары 
 
73.Негізгі қорларға жататындар : 
А) ғимараттар, құрылыстар 
В) ақша құралдары 
С) дайын өнім 
Д) шикізат, негізгі ж/е көмекші материалдар 
Е) айналым капиталы 
 
74.Негізгі қорларға жататындар: 
А) 1 жылдан аса пайдалану мерзімімен құрал-саймандар 
В) өндірістік, ағымдық, сақтандыру запастары   
С) дебиторлық берешек 
Д) дайын өнім 
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Е) несиелік берешек 
 
75.Негізгі қорларына жататындар: 
А) көлік құралдары 
В) ақша құралдары 
С) аяқталмаған өндіріс 
Д) болашақ мерзімдердің шығындары 
Е) бітпеген өнім 
 
76.Негізгі қорларына жататындар: 
А) шаруашылық инвентарь 
В) шоттардағы ақша құралдары 
С) жартылай фабрикаттар 
Д) дайын өнім 
Е) аяқталмаған өндіріс 
 
77.Негізгі қорлардың белсенді бөлігіне жататындар: 
А) жұмыс жабдығы 
В) жұмыс және өнімді мал 
С) шаруашылық инвентарь 
Д) жолдар, көпірлер, тоннелдер 
Е) ғимараттар, құрылыстар 
 
78.Негізгі қорлардың құны 600 мың тг. Негізгі қорлардың 80 % 
жылдық тауарлы өнімге төленеді. Негізгі қорлардың қалдық құнын 
анықтау.  
А) 120 мың тг 
В) 125 мың тг 
С) 150 мың тг 
Д) 165 мың тг 
Е) 110 мың тг 
 
79.Өндірістік қорлардың рентабельділігі ненің қатынасымен 
анықталады : 
А) НҚ ж/е айналым қаржылардың орташа құнына табыстың  
В) өткізілген өнімнің көлеміне баланстық пайданың  
С) өнім өткізуден тұскен табыстың таза табысқа  
Д) кәсіпорын мүлігінің орташа құнына баланстық пайданың  
Е) өнім құнына табыстың  
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80.Өндірілген өнімнің көлеміне негізгі өндірістік қорлардың 
құнының қатынасы- бұл… 
А) қор сыйымдылығы 
В) өнімнің өзіндік құны 
С) қор қайтарымы 
Д) пайда 
Е) еңбектің қормен қарулануы 
 
81.Егер жабдықтың пайдалану мерзімі 10 жыл болса, онда 
амортизацияның мөлшері неге тең болады ? 
А) 10 % 
В) 20 % 
С) 5 % 
Д) 15 % 
Е) 12 % 
 
82.Өндірістік айналым қорларын  ж/е айналыс қорларын құру үшін 
авансылаудың ақша қаражаттарының жиынтығы:  
А) айналым қаржылары 
В) негізгі қорлар 
С) ақша құралдары 
Д) пайда 
Е) негізгі капитал 
 
83.Айналым өндірістік қорларына жататындар : 
А) жартылай фабрикаттар 
В) дайын өнім 
С) ақша құралдары 
Д) тиелген тауарлар 
Е) жабдық 
 
84.Айналым өндірістік қорларына жататындар : 
А) отын, тара, қосалқы бөлшектер 
В) ғимарат, құрылыс, көлік 
С) тиелген, бірақ төленбеген тауарлар 
Д) дайын өнім 
Е) өлшеуіш аспаптары 
 
85.Айналым өндірістік қорларына жататындар : 
А) болашақ мерзімдердің шығындары 



 - 176 - 

В) кассадағы ж/е шоттардағы ақша құралдары 
С) табыстау қондырғылар 
Д) дайын өнім 
Е) реттеу аспаптары 
 
86.Айналым өндірістік қорларына жататындар : 
А) аяқталмаған өндіріс 
В) шаруашылық инвентарь 
С) тиелген тауарлар 
Д) жұмыс ж/е өнімді мал 
Е) өлшеуіш аспаптары 
 
87.Айналыс қорларына жататындар : 
А) тиелген тауарлар 
В) болашақ мерзімдердің шығындары 
С) шикізат, негізгі материалдар 
Д) көмекші материалдар 
Е) өлшеуіш аспаптары 
 
88.Айналым қорлардың пайдалану тиімділігінің маңызды 
көрсеткіші: 
А) айналым қорлардың айналымдылығы 
В) өнімнің өткізу көлемі 
С) қаржы  тұрақтылығының дәрежесі 
Д) кәсіпорынның төлем қабілеттілігі 
Е) капиталдың рентабельділігі 
 
89.Айналым қаржылардың айналымдылығы немен өлшенеді ? 
А) айналым сандарымен 
В) адамның сағатымен 
С) күндерде 
Д) сағаттардың нормасында 
Е) айналым минутында 
 
90.Айналым қаржылардың  айналымының саны өнім өткізу 
көлемінің… қатынасымен анықталады ? 
А) айналым қаржылардың орташа соммасына 
В) негізгі қорлардың ортажылдық құнына 
С) заемды айналым қорларына 
Д) меншікті айналым қорларына 
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Е) тартылған айналым қорларына 
 
91.Кәсіпорынның айналым қаржылары- бұл … 
А) өндірістік айналым қорлары, айналыс қорлары 
В) өндірістік запастар, бітпеген өндіріс, жартылай фабрикат 
С) өндірістік айналым қорлар, болашақ мерзімнің шығындары 
Д) шикізат, негізгі материалдар, жартылай фабрикат 
Е) айналым ж/е негізгі қорлар 
 
92.Негізгі қорлардан айналым қаржылардың айырмашылығы : 
А) дайын өнімге өзінің құнын толық өткізеді 
В) дайын өнімге өзінің құнын біртіндеп өткізеді 
С) амортизацияны есептеу жолымен өзінің құнын толтырады 
Д) заттық формасын өзгертпей өндірістік процесске қатысады 
Е) өнімге өзінің құнын өткізбейді 
 
93.Кәсіпорынның айналым қаржыларының ауыспалы айналымы- 
бұл… 
А) өндіріс сферасынан айналыс аясына өту  
В) кәсіпорынның запастарынан дайын өнімге өту  
С) запастардан өндірістік процесске өту  
Д) аяқталмаған өндірістен дайын өнімге өту  
Е) айналыс аясынан өндірістік запастарға өту  
 
94.Айналым қаржылардың айналымдылық коэффициенті нені 
сипаттайды ? 
А) есепті мерзімдегі айналымдардың санын 
В) бір айналымның орташа ұзақтығын  
С) еңбектің техникалық жарақтанудың деңгейін 
Д) тауарлы өнімнің 1 тг шаққандағы НҚ шығындарын 
Е) НҚ-ң 1 тенгесіне шаққандағы өнім өткізуден түскен түсімін 
 
95.Айналым қаржылардың айналымдылық коэффициентін 
анықтау, егер өнім өткізу көлемі 5000 мың тг, айналым 
қаржылардың қалдығы 500 мың тг тең болса. 
А) 10 
В) 12 
С) 8 
Д) 14 
Е) 15 
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96.Айналым қаржылардың пайдалану тиімділігі нені сипаттайды ? 
А) айналымдар санын, айналымның орташа ұзақтығын 
В) өндіріс рентабельділігін, қор қайтарымын 
С) айналымдылықтың рентабельділігін, айналымдар санын 
Д) айналым қаржылардың қор қайтарымын, қор сыйымдылығын 
Е) еңбектің қормен қарулануын, қор қатарымын 
 
97.Айналым қаржылардың айналымдылық коэффициентін 
анықтау, егер өнім өткізу көлемі 36 мың тг, айналым қаржылардың 
орташа қалдығы 9 мың тг болса. 
А) 4 айналым 
В) 1 айналым 
С) 10 айналым 
Д) 2 айналым 
Е) 5 айналым 
 
98.Айналым қаржылардың қалыптастыру көздері : 
А) табыс (пайда) 
В) салықтар 
С) өзіндік құн 
Д) рентабельділік 
Е) өнімділік 
 
99.Өткізілген өнім 4500 мың тг, АҚ-ң орташа қалдығы 1500 мың 
тг. Босатылған АҚ-ң соммасын анықтау,егер алдыңғы кварталдағы  
айналымның ұзақтығы 32 күн.  
А) 100 мың тг 
В) 40 мың тг 
С) 60 мың тг 
Д) 30 мың тг 
Е) 50 мың тг 
100.АҚ-ң орташа қалдығы 4 млн. тг, өткізілген өнімнің құны 80 
млн. тг кәсіпорынға жоспармен белгіленген. Жоспар б/ша бір 
айналымның ұзақтығын анықтау. 
А) 18 күн 
В) 14 күн 
С) 11 күн 
Д) 15 күн 
Е) 22 күн 
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101.Кәсіпорынның жұмыскерлері екі топқа бөлінеді : 
А) ӨӨҚ ж/е бейөнеркәсіптік қызметкерлер 
В) сауда ж/е қоғамдық тамақтану жұмыскерлері 
С) қызметкерлер ж/е жұмысшылар 
Д) негізгі ж/е көмекші 
Е) мамандар ж/е жұмысшылар 
 
102.Сауда, қоғамдық тамақтану, тұрғын үй шаруашылығының, 
медициналық, денсаулық мекемелердің, оқу орындарының 
жұмыскерлері жатады: 
А) бейөнеркәсіптік қызметкерлерге 
В) негізгі жұмысшыларға 
С) өндірістік персоналға 
Д) көмекші жұмысшыларға 
Е) мамандарға, қызметкерлерге 
 
103.Кәсіпорынның өнім өндіру процессімен тікелей байланысты 
кадрлары- бұл… 
А) өнеркәсіптік-өндірістік қызметкерлер 
В) бейөнеркәсіптік қызметкерлер 
С) қызметкерлер 
Д) негізгі ж/е көмекші жұмысшылар 
Е) мамандар мен жұмысшылар 
 
104.Еңбек өнімділігінің негізгі көрсеткіштері: 
А) өнімділік ж/е өнімнің еңбек сыйымдылығы 
В) айналымдылық ж/е айналым ұзақтығы 
С) өнімнің еңбек сыйымдылығы ж/е еңбектің қормен қарулануы 
Д) қор қайтарымы ж/е қор сыйымдылығы 
Е) еңбектің қормен қарулану ж/е қор сыйымдылығы 
 
105.Жұмысшымен немесе ұжыммен жұмыс уақытының бірлігінде 
өндірілген өнім санының көрсеткіші – бұл… 
А) өнімділік 
В) айналымдылық 
С) өзіндік құн 
Д) еңбек сыйымдылығы 
Е) расценка 
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106.Еңбек үшін ақы төлеудің формасы ж/е кәсіпорын 
жұмыскерлерінің маңызды ынтасы: 
А) жалақы 
В) өнім өткізуден түскен түсім 
С) пайда 
Д) рентабельділік 
Е) табыстылық 
 
107.Жай еңбек ақысының абсолютті мөлшері уақыт бірлігінде 
(күн, сағат) нені көрсетеді ? 
А) тарифтік мөлшерлемені 
В) сый ақыларды 
С) расценканы 
Д) еңбек өнімділігін 
Е) ақы төлеуді 
 
108.Кәсіпорында еңбек ақы төлеудің екі негізгі формасы 
пайдаланады: 
А) мерзімді ж/е кесімді 
В) прогрессивті ж/е аккордтық 
С) келісім ж/е кесімді 
Д) сый ақылық, тікелей  
Е) жай ж/е оклад бойынша 
 
109.Нақты істеген жұмыс уақытына ж/е белгіленген тарифтік 
ставка б/ша жұмыскерге төленетін еңбек ақысының формасы : 
А) мерзімді форма 
В) аккордтық форма 
С) кесімді форма 
Д) прогрессивті форма 
Е) бригадалық форма 
 
110.Өндірілген өнімнің әр бірлігіне ж/е белгіленген расценкалар 
б/ша жұмыскерлерге төленетін еңбек ақысының формасы : 
А) кесімді форма 
В) келісім формасы 
С) прогрессивті форма 
Д) мерзімді форма 
Е) окладтық форма 
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111.Тарифтік мөлшерлеменің өндіру нормасына қатынасы- бұл… 
А) расценка 
В) кесімді жалақы 
С) мерзімді жалақы 
Д) оклад 
Е) сый ақы 
 
112.Жұмысшылардың тізімдік саны қандай формула б/ша 
анықталады ? 
А) Чсп= Чяв * 100 / 100 - НВ 
В) Чсп= Чяв - 100 / 100 - НВ 
С) Чсп= (Чяв / 100+ НЗ)* 100 % 
Д) Чсп= НВ-100 / Чяв *  100 % 
Е) Чсп= НВ + Чяв /  100  
 
113.Өнімнің еңбек сыйымдылығын анықтау, егер жұмысшы 8 
сағатта 16 дана бұйым өндірді.  
А) 30 мин 
В) 5 сағат 
С) 1 сағат 
Д) 2 сағат 
Е) 10 сағат 
 
114.Өнімнің еңбек сыйымдылығы қандай формула бойынша 
анықталады ? 
A) Тп=Тр/Вп  
B) Тп=Вп/Тр 
C) Тп=Тр/ППП 
D) Тп=Вп/ППП 
E) Тп=Тр/Вп*100 
 
115.Өндіру нормасы қандай формула бойынша анықталады ? 
A) НВ=Тр/Тп 
B) НВ=Тп/Тр 
C) НВ=Тп*В/Тр 
D) НВ=В/Тр 
E) НВ=Тр/ППП 
 
116.Бригадалық кесімді расценка қандай формула бойынша 
анықталады ? 
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117.Бригадалық кесімді расценка қандай формула бойынша 
анықталады ? 
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E) HBCTiбр ⋅=ρ  
 
118.Өнім бірлігінің расценкасын анықтау, егер сағаттық тарифтік 
мөлшерлеме 30 тг, өнім бірлігіне кеткен уақыт мөлшері 0,5 сағат. 
А) 15 тг 
В) 15 минут 
С) 10 минут 
Д) 10  тг 
Е) 200 тг 
 
119.Жұмыскерлер санын көбейту есебінен өнім көлемінің 
абсолютті нақты өсімі қандай формула бойынша анықталады ? 
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A) Пч=(Чф-Чп)*Вп 
B) Пч=(Чп-Чф)*Вп  
C) Пч=(Чф-Чп)*(Вф-Вп) 
D) Пч=(Вп-Вф)*Чф 
E) Пч=(Вф-Вп)*Чп 
 
120.Еңбек өнімділігін арттыру есебінен өнім көлемінің 
салыстырмалы өсімі қандай формула бойынша анықталады ? 

A) Ппт
ОП У

ОП
=

−
× 100 

B) Ппт
У ОП

ОП
=

−
× 100  

C) Ппт
ОП У

У
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−
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D) Ппт
ОП

ОП У
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−
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E) 100⋅
−

=
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121.Атқаратын міндеттеріне байланысты өнеркәсіптік- өндірістік 
қызметкерлер қандай категорияларға бөлінеді ? 
А) жұмысшылар, жетекшілер, мамандар, қызметкерлер 
В) негізгі, көмекші және қызмет көрсетуші 
С) негізгі жұмысшылар, жетекшілер, қызметкерлер 
Д) қызмет көрсетуші, көмекші және қосымша 
Е) бригадалық, ұжымды, жекеленген 
 
122.Өндірілген өнім көлемімен байланыстыру үшін еңбек ақының 
қандай формасын қолдану тиіс ? 
А) кесімді формасын 
В) мерзімді формасын 
С) окладтық формасын 
Д) контрактты форманы 
Е) ұжымды форманы 
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123.Жоспарланған жылы еңбек өімділігінің өсімі қалай 
анықталады ? 

A) ∆ПТ
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р р
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1 2
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100
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−р р1 2
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124.Жоспарланған жылы босатылған жұмысшылардың саны қалай 
анықталады ? 
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125.Тарифтік жүйе қандай үш негізгі элементтерден тұрады ? 
А) тарифтік ставка, сетка, тарифті-квалиф-қ мәліметші 
В) тарифтік оклад, сетка, тарифті-квалиф-қ мәліметші 
С) тарифтік разряд, коэф-т, тарифті-квалиф-қ мәліметші 
Д) тарифтік ставка, коэф-т, тарифті-квалиф-қ мәліметші 
Е) тарифтік сетка, ставка, коэф-т 
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126.Тарифтік ставкалар  нені анықтайды ? 
А) уақыт бірл-гі  í разрядының жұмысшының ЕА-н  
В) уақыт бірл-гі  í разрядының жұмыс істейтіндердің ЕА-н 
С) өнім бірл-гі  í разрядының жұмысшының ЕА-н 
Д) өнім бірл-гі  í разрядының жұмыс істейтіндердің ЕА-н 
Е) жұмыс сипатына б/ты жұмысшылардың ЕА-н 
 
127.Тарифтік сетка ненің өзгеруін сипаттайды ? 
А) жұмысшының разрядына б/ты тарифтік ставканың  
В) еңбек шартарына б/ты тарифтік сетканың  
С) еңбек шартарына б/ты тарифтік ставканың  
Д) еңбек сипатына б/ты тарифтік ставканың  
Е) жұмыстың интенсивтілігіне б/ты  тарифтік сетканың  
 
128.Тарифтік коэффициент нені көрсетеді ? 
А) берілген разрядтың ТС 1-ші разрядтың ТС-н > екенін 
В) жұмысшының ТС  ì-разрядтың ТС-н < екенін 
С) жұмысшының ТС 1-ші разрядтың ТСет-н> екенін 
Д) жұмыскердің ТСет 1-ші  разрядтың ТС-н > екенін 
Е) берілген разрядтың ТС 1-ші разрядтың ТСет-н > екенін 
 
129.Еңбек ақының тікелей кесімді жүйесінің мәні , жалақы … 
төленеді.  
А) жұмыскерге өнім бірлігіне  белгіленген расценка б/ша  
В) жұмыскерге өнім бірлігіне ТС б/ша 
С) жұмысшыға өнім бірлігіне ТС б/ша 
Д) жұмыскерге өнім бірлігіне ,жұмыстың интенсивтілігіне  
Е) өнім бірлігіне  еңбектің жағдайына б/ты 
 
130.Көрсеткіштердің қайсысы еңбек өнімділігінің құндық 
көрсеткіші болады ? 
А) ӨӨҚ-ң біреуіне келетін тауарлы өнім 
В) бір жұмыскерге келетін материалдар құны 
С) жабдық бірлігіне келетін натуралдық өнім 
Д) бір көмекші жұмысшыға келетін натуралдық өнім 
Е) бір маманға келетін өнім құны 
 
131.Өнімнің өзіндік құнына тікелей жатпайтын және цех немесе 
кәсіпорын қызметімен байланысты шығындар: 
А) жанама 
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В) коммерциялық 
С) толық 
Д) тікелей 
Е) ауыспалы 
 
132.Өндіріс көлеміне байланысты барлық шығындар бөлінеді: 
А) шартты-ауыспалы ж/е шартты-тұрақты 
В) тікелей ж/е жанама 
С) цехтік ж/е жалпы зауыттық 
Д) толық ж/е өндірістік 
Е) коммерциялық ж/е өндірістік 
 
133.Өнімнің жеке түрлерінің өзіндік құнын анықтау кезінде өнім 
бірлігіне кеткен шығындардың топтастырылуы … бойынша 
пайдаланады . 
А) калькуляция баптары 
В) өнім түрлері 
С) экономикалық элементтер 
Д) өндіріс сметасы 
Е) өндірістік элементтер 
 
134.Кәсіпорында бағалар ненің негізінде қалыптасады ? 
А) өнімнің өзіндік құнының 
В) айналым капиталының 
С) кәсіпорын пайдасының 
Д) қызметкерлер санының 
Е) өнім көлемінің 
 
135.Калькуляциялау- бұл … өзіндік құнының есебі 
А) калькуляциялық баптары б/ша өнім бірлігінің 
В) экономикалық элементердің шығындары б/ша 
С) негізгі ж/е көмекші материалдарға  кеткен шығындар  б/ша  
Д) жанама шығындары б/ша өнім бірлігінің 
Е) еңбек шығындары б/ша өнім бірлігінің 
 
136.Өндіріске кеткен шығындардың сметасына кіретіндер : 
А) шығындардың экономикалық элементтер б/ша топтастыру  
В) өзіндік құнның калькуляция шығындарының баптары б/ша 
С) шикізат пен материалдарды сатып алуға кеткен шығындары 
Д) күрделі жөндеуге кеткен кәсіпорын шығындары 
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Е) кәсіпорындағы өнімнің құны 
 
137.Мазмұны мен тағайындау бойынаша шығындар не бойыша 
топтастырылады ? 
А) экономикалық элементтер және калькуляциялық баптары  
В) материалдарды сатып алуға кеткен шығындар  
С) жұмысшылардың еңбек ақысымен байланысты шығындар  
Д) тек өнім өндірісімен байланысты шығындар  
Е) өнімнің бағасына кіретін шығындар  
 
138.Өнім көлемінен тәуелсіз өндірістің шартты-тұрақты 
шығындарына жататындар: 
А) басқару ж/е қызмет көрсетуші персоналдың еңбек ақысы  
В) шикізат пен материалдарға шығындар, аяқталмаған өндіріс 
С) өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы 
Д) кесімді жұмысшылардың еңбек ақысы 
Е) отын мен энергияға кеткен шығындар 
 
139.Өндіріс көлеміне байланысты ауыспалы шығындарға 
жататындар : 
А) шикізат пен материалдарға кеткен шығындар  
В) басқарушы персоналды күтуге кеткен шығындар 
С) қызмет көрсетуші персоналды күтуге кеткен шығындар 
Д) бөлмелерді мен жабдықтарды күтуге кеткен шығындар 
Е) амортизацияға кеткен шығындар 
 
140.Өнім көлемінен тәуелсіз өндірістің шартты-тұрақты 
шығындарына қандай шығындар жатады ? 
А) ғимараттарды, құрылыстарды,жабдықтарды күтуге   
В) шикізат пен материалдарға, жинақты жартылай фабрикаттарға 
С) кесімді жұмысшылардың еңбек ақысы 
Д) отын мен энергияға 
Е) өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы 
141.Өндіріс көлеміне байланысты ауыспалы шығындарға 
жататындар : 
А) кесімді жұмысшылардың еңбек ақысы 
В) басқарушы персоналдың еңбек ақысы 
С) қызмет көрсетуші персоналдың еңбек ақысы 
Д) амортизациялық төлемдер 
Е) несиеге пайыздардың төлемі 
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142.Өнім көлемінен тәуелсіз өндірістің шартты-тұрақты 
шығындарына жататындар: 
А) амортизациялық төлемдер 
В) шикізат пен материалдарға шығындар 
С) отынға кеткен шығындар 
Д) энергияға кеткен шығындар 
Е) өндірістік жұмысшылардың шығындары 
 
143.Өндіріс көлеміне байланысты ауыспалы шығындарға 
жататындар : 
А) отын мен энергияға кеткен шығындар 
В) басқарушы персоналдың еңбек ақысы 
С) амортизациялық төлемдер 
Д) несиеге пайыздардың төлемі 
Е) басқарушы персоналға кеткен шығындар 
 
144.Өндіріс көлеміне байланысты ауыспалы шығындарға 
жататындар : 
А) жинақты бұйымдарға кеткен шығындар 
В) қызмет көрсетуші персоналдың еңбек ақысы 
С) амортизациялық төлемдер 
Д) несиеге пайыздардың төлемі 
Е) басқарушы персоналдың еңбек ақысы 
 
145.Өнім көлемінен тәуелсіз өндірістің шартты-тұрақты 
шығындарына жататындар: 
А) басқарушы персоналдың еңбек ақысы 
В) сырт жақтан әкеленетін технологиялық отынға шығындар 
С) сырт жақтан әкеленетін энергияға шығындар 
Д) шикізат пен материалдарға шығындар 
Е) кесімді жұмысшылардың еңбек ақысы 
 
146.Қосымша шығындар – бұл…  
А) өндіріс пен басқаруға қызмет көрсетумен б/ты  шығындар 
В) өндірістік ж/е бейөнеркәсіптік персоналдың жалақысы 
С) кесімді, мерзімді жұмысшылардың жалақысы 
Д) материалдарға, жартылай фабрикаттарға шығындар 
Е) өнімді өткізуге , жарнамаға шығындар 
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147.Өнім өндірісіне кеткен барлық шығындар неде көрсетіледі ? 
А) өндірістік өзіндік құнда 
В) кезең шығындарында 
С) коммерциялық өзіндік құнда 
Д) материалдық шығындарда 
Е) жалпы фабрикалық өзіндік құнда 
 
148.Қосымша шығындарға жататындар : 
А) көмекші персоналдың еңбек ақысы 
В) шикізат пен материалдарға шығындар 
С) кесімді жұмысшылардың еңбек ақысы 
Д) технологиялық отынға кеткен шығындар 
Е) өнімді өткізуге кеткен шығындар 
 
149.Бөлмелерді жылытуға, жарықтандыруға кеткен шығындар, 
басқару персоналының жалақысы, күзет бойынша шығындар – бұл 
… 
А) шартты-тұрақты шығындар 
В) шартты-ауыспалы шығындар 
С) негізгі шығындар 
Д) тікелей шығындар 
Е) жанама шығындар 
 
150.Шығындардың экономикалық элементтері бойынша өндіріске 
кететін шығындардың топтастырылуының міндеті : 
А) өндіріске кететін шығындардың сметасын құрастырудың негізі 
В) өнім бірлігінің өзіндік құнын есептеу 
С) материалдар мен еңбек ақыға шығындарды есептеу 
Д) жалақы мен күрделі шығындарды анықтау 
Е) өндіріс шығындары, коммерциялық шығындарды анықтау 
 
151.Шығындардың калькуляциялық баптары бойынша 
топтастырудың міндеті: 
А) өнім бірлігінің өзіндік құнын есептеу 
В) бөлшектер мен тараптарды дайындауға бағаларды анықтау 
С) тікелей ж/е жанама шығындарды есептеу 
Д) өндіріске кететін шығындардың сметасын құрастыру  
Е) шығындардың статьялары б/ша бағаны анықтау 
 



 - 190 - 

152.Экономикалық элементтер бойынша шығындардың 
топтастырылуына қандай шығындар жатады ? 
А) негізгі қорлардың амортизациясы 
В)  технологиялық мақсаттарға отын мен энергия 
С) өндірістік жұмысшылардың негізгі жалақысы 
Д) өндірістік дайындауға ж/е игеруге кететін шығындар 
Е) коммерциялық шығындар 
 
153.Өнім бірлігіне кететін калькуляцияның баптары бойынша 
шығындардың топтастырылуына қандай шығындар жатады ? 
А) шикізат пен негізгі , көмекші материалдар 
В) жұмыскерлердің еңбек ақысы, әлеуметтік салық 
С) негізгі өндірістік қорлардың амортизациясы 
Д) еңбек ақыдан әлуметтік сақтандыруға төлемдер 
Е) жұмыспен қамту қорына төлемдер 
 
154.Өнімнің өзіндік құнына өткізу тәсіліне байланысты шығындар 
бөлінеді : 
А) тікелей, жанама 
В) тікелей, тұрақты 
С) басқа, қосымша 
Д) тұрақты, ауыспалы 
Е) шартты-тұрақты 
 
155.Цехтік өзіндік құнға жататын шығындар : 
А) технологиялық операцияларды орындауға ж/е басқаруға 
шығындар 
В) технологиялық операцияларды орындауға кететін  шығындар 
С) өнімді өндіруге кететін шығындар 
Д) өндірісті басқаруға цех шығындары 
Е) цехтің коммерциялық шығындар 
 
156.Өнімнің өндірістік өзіндік құнына жататын шығындар : 
А) өнім өндірісіне кететін ақша шығындарының соммасы 
В) аяқталмаған өндірістің ақша шығындарының соммасы 
С) өнім өндіруге ж/е жеткізуге кететін шығындар 
Д) технологиялық өзіндік құн 
Е) өнімді өндіруге ж/е өткізуге кететін  шығындар 
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157.Ауыспалы шығындарға жататындар : 
А) материалдық шығындар, кесімді жұмысшылардың жалақысы 
В) өнімді өткізу б/ша шығындар, кезең шығындары 
С) амортизациялық төлемдер 
Д) әкімшілік ж/е басқарушылық шығындар 
Е) несиеге пайыздардың төлемі, коммерциялық шығындар 
 
158.Өнімнің өзіндік құны – бұл … кәсіпорын шығындары 
А) ақша формасындағы  өнімді өндіруге кеткен 
В) натуралдық формада көрсетілген 
С) құндық формада көрсетілген 
Д) кәсіпорынды басқару, ұйымдастыру, қызмет көрсетумен б/ты 
Е) коммерциялық ж/е өндірістік шығындар 
 
159.Калькуляциялау- бұл … көрсетілетін құжат 
А) калькуляция баптары б/ша өнім бірлігіне кеткен шығындар 
В) өндіріске кеткен шығындардың жоспарлы соммасы 
С) барлық тауарлардың құны 
Д) кәсіпорынның барлық шығындары 
Е) кәсіпорынның сметалық калькуляция 
 
160.Жоспарлы калькуляция уақыттың қандай мезгіліне құрылады ? 
А) бір жылға ж/е кварталдар б/ша 
В) айлар бойынша 
С) бір жылға тек ғана 
Д) тек ғана кварталдар бойынша 
Е) кварталдар, айлар бойынша 
 
161.Өнім өндірумен байланысты және өнімнің өзіндік құнына тура 
өткізілетін шығындар қандай шығындар жатады? 
А) тікелей шығындарға 
В) жанама шығындарға 
С) меншікті шығындарға 
Д) ауыспалы шығындарға 
Е) тәуелді шығындарға 
 
162.Шартты-тұрақты шығындар деп қандай шығындарды атайды ? 
А) өндіріс көлемінің өсуінен н/се азаюынан өзгермейтін 
В) өндіріс көлемінің өсуінен н/се азаюынан өзгеретін 
С) кәсіпорын тікелей әсер ететін 
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Д) кәсіпорын  әсер етпейтін 
Е) жабдықтың жөндеуіне пайдаланатын 
 
163.Өзіндік құнды төмендетудің маңызды көзі: 
А) еңбек өнімділігінің өсімі 
В) жалақының өсімі 
С) негізгі қорлардың амортизациясының көбеюі 
Д) жұмыскерлер санының өсімі 
Е) салықтың төмендеуі 
 
164.Өдірісті басқару, ұйымдастыру және қызмет көрсету бойынша 
шығындардың төмендеуі неге мүмкіндік береді ? 
А) өнім көлемінің өзіндік құнының арзандауына 
В) жалақының, еңбек өнімділігінің өсуіне 
С) ӨӨҚ санының көбеюіне 
Д) еңбек өнімділігінің төмендеуіне 
Е) өндіріс шығындарының көбеюіне 
 
165.Өнім өндірісіне кеткен шығындардың құндық бағалауы нені 
құрайды? 
А) өнімнің құнын 
В) өнім өткізуден түскен түсімді 
С) өндірістің рентабельділігін 
Д) кәсіпорынның таза табысын 
Е) пайданың мөлшерін 
 
166.Сметалық калькуляциялар неге жасалады ? 
А) жоспарланбаған өнімнің  немесе жұмыстың жаңа түрлеріне 
В) өткен жылдың өнімнің  немесе жұмыстың жаңа түрлеріне 
С) өткізілген өнімге 
Д) тиелген өнімге 
Е) шығынға жазылған жабдыққа 
 
167.Калькуляциялық шығындардың жалпы соммасында олардың 
жеке элементтерінің құрамы мен пайыздық арақатысы- бұл… 
А) құрылымдық өзіндік құн 
В) тауарлы өнімнің өзіндік құны 
С) толық өзіндік құн 
Д) цехтік өзіндік құн 
Е) пайыздық өзіндік құн 
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168.Шикізаттың үнемі, оған бағалардың төмендеуі нәтижесіндегі 
өнімнің өзіндік құнының төмендеуі қандай формула бойынша 
анықталады ? 
A) Сс=(1-Ин*Иц) Ус⋅  
B) Сс=(1+ Ин*Иц) Ус⋅  
C) Сс=(1+ Ин/Иц) Ус⋅  
D) Сс=(1- Ин+Иц) Ус⋅  
E) Сс=(1*Ин*Иц)*Ус 
 
169.Орташа жалақының өсімімен салыстырғанда еңбек 
өнімділігінің алдына шыққан өсімі нәтижесіндегі өнімнің өзіндік 
құнының төмендеуі қандай формула бойынша анықталады ? 
A) Сс= (1-Из/Ип) Ус⋅   
B) Сс= (1+Из/Ип) Ус⋅  
C) Сс= (1-Из*Ип) Ус⋅  
D) Сс= (1+-Из/Ип)+Уз 
E) Сс=(1-Из/Ип)-Уз 
 
170.Жалпы кәсіпорын бойынша өнім өндіруге кеткен шығындар 
қандай өзіндік құнда  көрсетіледі ? 
А) өндірістік өзіндік құнда 
В) цехтік өзіндік құнда 
С) коммерциялық өзіндік құнда 
Д) толық өзіндік құнда 
Е) жалпы зауыттық өзіндік құнда 
 
171.Өнімнің белгілі бір түрінің  өндірісімен байланысты және 
нақты өнімнің өзіндік құнына тікелей жататын шығындар: 
А) тікелей 
В) жанама 
С) цехтік 
Д) өндірістік 
Е) коммерциялық 
 
172.“Жабдықты күтуге және пайдалануға кеткен шығындар” 
статьясына қандай шығындар жатады ? 
А) жабдық күтуге ж/е ағымдық жөндеуіне шығындар 
В) бөлмелерді жылытуға ж/е жарықтандыруға шығындар 
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С) цехтік персоналдың жалақысына шығындар 
Д) жаңа өндірісті игеруге шығындар 
Е) өндірістен тыс шығындар 
 
173.Өзіндік құнның қандай статьясы жанама шығындарға 
жатпайды ? 
А) өндірістік жұмысшылардың жалақысы 
В) цехтік шығындар 
С) жабдықты күтуге және пайдалануға шығындар 
Д) басқару аппаратын күтуге шығындар 
Е) коммерциялық шығындар 
 
174.Өзіндік құнның қандай статьясы шартты-тұрақты шығындарға 
жатпайды ? 
А) шикізат пен материалдарға шығындар 
В) ғимараттарды күтуге шығындар 
С) жалпы зауыттық шығындар 
Д) цехтік шығындар 
Е) коммерциялық шығындар 
 
175.Қандай шығындар тікелей шығындарға жатпайды ? 
А) жабдықты күтуге және пайдалануға шығындар 
В) технологиялық отын, энергия, су мен будың шығыны 
С) өндірістік жұмысшылардың жалақысы 
Д) шикізат пен материалдарға шығындар 
Е) көмекші материалдарға  шығындар 
 
176.Өнімнің өзіндік құнының төмендеуін қамтамасыз ететін 
факторлар: 
А) өндірілген өнім көлемінің ж/е құрылымының өзгеруі 
В) негізгі қорлар  құнының төмендеуі 
С) шартты-тұрақты шығындардың көбеюі 
Д) брактан жоғалтулардың көбеюі 
Е) өнім көлемдерінің төмендеуі 
 
 
177.Құнның ақшалай көрсеткіші- бұл… 
А) өзіндік құн 
В) пайда 
С) салық 
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Д) табыс 
Е) тозу 
 
178.Өнімнің өзіндік құнының төмендеуін қамтамасыз ететін 
факторлар: 
А) өндірістің техникалық деңгейін көтеру 
В) жұмысшылар санының көбеюі 
С) өндірістің техникалық деңгейінің төмендеуі 
Д) кәсіпорын пайдасының көбеюі 
Е) өнім көлемдерінің төмендеуі 
 
179.“Өнім өткізуден түскен табыс” ұғымы деп нені түсінеміз ? 
А) өткізілген өнім көлемі мен өзіндік құнның айырмасын 
В) қосымша құнмен өнім өткізуден түскен түсім 
С) тауар құнының ақшалай көрсеткіші 
Д) кәсіпорын табысы 
Е) өнім өткізуден түскен түсім 
 
180.Рентабельділік қандай формула бойынша есептелінеді ? 

A) %100×
+

=
м”Үм™

пҮт”Үқ  

B) Робщ
Пб

Оф Ооб
=

−  

C) Робщ
Оф Пб

Об
=

−
× 100%  

D) Робщ
Пб
Ооб

= × 100%  

E) 100⋅
−

=
Пб

ОобПбРобщ  

 
181.Өнімнің жеке түрлерінің рентабельділігі қандай формула 
бойынша анықталады? 

A) 100×=
С

ВДР  
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B) 100×=
ВД
СР  

C) 100
СВДР ×

=
 

D) 100)( ×+= СВДР
 

E) 100)( ⋅−= СПР  
182.Рентабельділік – бұл…  
А) кәсіпорын табыстылығы 
В) кәсіпорын өзінің өтемділігі 
С) өндіріс көлемінің көбеюі 
Д) өндіріс шығындарының көбеюі 
Е) кәсіпорынның өзін-өзі қаржыландыру 
 
183.Негізгі қызметтен түскен табыстың негізгі өндірістік 
қорлардың ортажылдық құнына және айналым қаржылардың 
орташа қалдығына қатынасы – бұл… 
А) өндіріс рентабельділігі 
В) есепті рентабельділік 
С) таза рентабельділік 
Д) балансты рентабельділік 
Е) айналым қаржылардың рентабельділігі 
 
184.Өнімнің рентабельділігі - бұл…қатынасы 
А) жалпы табыстың өнімнің өзіндік құнына 
В) балансты пайданың өткізілген өнімнің көлеміне 
С) өнім өткізуден түскен пайданың  өнім өткізуден түсіміне 
Д) балансты пайданың  кәсіпорын мүлігінің құнына 
Е) өнім өткізуден түсімнің негізгі капиталдың соммасына 
 
185.Өнімнің жеке түрлері өндірісінің рентабельділігі … анықтау 
үшін үлкен маңыз алады. 
А) өнімге бағаларды 
В) өзіндік құнды 
С) өндіріс шығындарын 
Д) өнім өндіруге кеткен шығындарды 
Е) жалақы қорын 
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186.Кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық қызметінің қаржы 
нәтижесі:  
А) табыстың соммасы 
В) рентабельділік 
С) табыстылық 
Д) өзін-өзі өтемділік 
Е) өзін-өзі қаржыландыру 
 
187.Пайданың мөлшері неге байланысты ? 
А) өнім сапасын арттыруға 
В) жалақының мөлшеріне 
С) жұмыскерлер санына 
Д) инвестиция жарнасына 
Е) жаңа материалдарды сатып алуға 
 
188.Машиналардың, жабдықтың, аппараттардың және т.б. қызмет 
көрсету мерзімі қандай формула бойынша анықталады ? 

A) f
Na qл

=
⋅

100
 

B) f
Na qл

=
⋅

100  

C) f
q

Naл
=

⋅100
 

D) f
Na
qл

= ⋅100  

E) 100⋅=
Na
qлf  

189.Жыл ішінде шара еңгізуден болатын  экономикалық тиімділік 
қалай анықталады ? 
A) Эг=[(С1+ЕК1)-(С2+ЕК2)]А2 
B) Эг=[(С1-ЕК1)+(С2-ЕК2)]А2 
C) Эг=[(С1+ЕК1)+(С2+ЕК2)]А2 
D) Эг=[(С1+ЕК1)-(К2+ЕК2)]А2 
E) Эг=[(С1-ЕК1)-(К2+ЕК2)]А2 
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190.Жыл ішінде шара еңгізуден болатын  экономикалық тиімділік 
қалай анықталады ? 
A) Эг= (С1+ЕК1)-(С2+ЕК2) 
B) Эг=(К1+ЕС1)-(К2+ЕС2) 
C) Эг=(С1+ЕК1)+(С2+ЕК2) 
D) Эг=(С1+ЕК2)-(С1+ЕК1) 
E) Эг=(С2+ЕК2)+(С1+ЕК2) 
 
191.Өндірістің техникалық деңгейін көтеру факторына жататындар 
: 
А) өндірісті механизациялау ж/е автоматтандыру 
В) еңбектің ұйымдастырылуын жақсарту 
С) брактан болатын жоғалтуларды қысқарту 
Д) еңбектің мөлшерлеуін жақсарту 
Е) өндірілген өнімнің құрылымын өзгерту 
 
192.Жаңа техникаға өту кезіндегі жылдық үнемділік қалай 
анықталады ? 
A) Эг=(С1-С2)Рпл 
B) Эг=(С2-С1)Рпл 
C) Эг=(С1-С2)/Рпл 
D) Эг=(С2-С1)/Рпл 
E) Эг=Рпл/С1-С2  
193.Қосымша күрделі қаржылардың өтелу мерзімін анықтау : 

A) Т
К К

Эгок
д =

−2 1
   

B) Т
К К

Эгок
д =

−1 2

  
 

C) Т
Эг

К Кок
д =

−2 1  

D) 12 КК
ЭгТ д

ок +
=    

E) 
21 КК

ЭгТ д
ок −
=  

194.Жаңа техниканы еңгізу кезінде күрделі шығындар қандай 
формула бойынша анықталады? 
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A) Кзн=Ц+И+Ст+Зтек 
B) Кзн=Ц+Зтек 
C) Кзн=Ц 
D) Кзн=Ц-И-Ст-Зтек 
E) Кзн=(Ц+Н+Ст)-Зтек 
 
195.Ескі машиналарды ауыстыру жағдайында күрделі шығындар 
қандай формула бойынша анықталады? 
A) Кз=Кзн-Л+Ко   
B) Кз=Кзн+Л-Ко   
C) Кз=Кзн-Л-Ко   
D) Кз=Кзн+л+Ко   
E) Кз=Кзн-Ко 
 
196.Шара еңгізуге кететін күрделі шығындардың өтелу мерзімін 
анықтау. Шара еңгізуге күрделі шығындар 60000 тг, шартты-
жылдық үнемділік 30000 тг.  
А) 2 
В) 1,1 
С) 1,8 
Д) 1,3 
Е) 0,8 
 
197.Өндірістің техникалық деңгейін көтеру факторларына 
жататындар : 
А) өндірістік процесстерді механизациялау  
В) брактан жоғалтуларды қысқарту 
С) еңбектің ұйымдастырылуын жақсарту 
Д) өндірілген өнімнің құрылымын өзгерту 
Е) материалдық шығындарды төмендету 
 
198.Кәсіпорынның жабдығы есепті жылы 160 күннің орнына 150 
күн  жұмыс істеді. Жабдықтың экстенсивті жүктеме 
коэффициентін анықтау. 
А) 0,9 
В) 1 
С) 2 
Д) 1,8 
Е) 3,0 
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199.Жыл ішінде зауыт 280 мың тонна өнім өңдеу қажет. Нақты 200 
мың тонна өнім өңделген. Жабдықтың интенсивті жүктеме 
коэффициентін анықтау. 
А) 0,7 
В) 0,9 
С) 1 
Д) 1,3 
Е) 2 
 
200.Өндірістің техникалық деңгейін арттыру неге мүмкіндік береді 
?  
А) еңбек өнімділігінің өсуіне 
В) өнімнің еңбек сыйымдылығына 
С) өнімділіктің өсуіне 
Д) жұмыскерлер санының өсуіне 
Е) жалақының өсуіне 
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