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КІРІСПЕ

Экономикалық талдаудың ақпаратгық базасының,әдіснамасы 
мен әдістерінің, өзгерістерімен байланысты «Экономикалық 
талдау» курсын жетілдіру қажеттілігі туындайды. Бұл міндетті 
жүзеге асыру барысында кәсіпорынның қызметін экономикалық 
талдау маңызды рөл беріледі. Оның көмегімен кәсіпорынның даму 
тактикасы және стратегиясы жасалынады, жоспарлар мен 
басқарушылық шешімдер негізделеді, оларды орындалу барысын 
бақылау жүргізіледі, өндірістің тиімділігін жоғарылату резервтері 
анықталады, кәсіпорынның, оның бөлімшелерінің және 
жұмысшыларықызметінің тиімділігі бағаланады. Білікті экономист, 
қаржыгер, бухгалтер, аудитор нарықтық экономика жағдайында 
экономиканың жалпы заңдылықтары мендаму тенденцияларын 
біліп қана қоймай, сонымен қатар өз кәсіпорнының тәжірибесінде 
жалпы, жеке және арнайы экономикалық зандылықтардың пайда 
болуын түсініп, ондірістің тиімділігін жоғарылату 
тенденцияларымен мүмкіндіктерін өзуақытылы байқауға болады. 
Ол экономикалық зертгеудің жетілген әдістерін, экономикалық 
талдаудың жүйелі, кешенді әдіснамасын меңгеру, шаруашылық 
қызметтің нәтижелерін жан-жақгы, өз уақытьілы, дәл талдау 
шеберлігіне болуы тиіс.

«Экономикалық талдау» пәні бойынша оқу құралы 5В050800 - 
«Есеп және аудит» мамаңдығы бойынша жоғары білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының талаптарына сәйкес 
дайындалған. Экономикалық бейіндегі мамандарға талдау 
әдістемесін игеру олардыңкәсіби дайындығының маңызды құрамдас 
бөлігі болып табылады.

Оқу кұралы кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін 
талдаудың әдістемелік аспектілері қысқа нысанында көрсетілген, 
сонымен қатар студенттердің тәжірибелік сабақтарынажәне өзіндік 
жұмысына арналған тапсырмалар бар.

Үсынылған материалдарды игеру студенттерге экономикалық 
талдауды жүргізудің жетілген әдістемесін меңгеріп қана қоймай, 
сонымен қатар кәсіпорынды басқарудағы^даму тұрақтылығы мен 
бәсекеқабілетгілігінің күшеюін қамтамасыз етуде оның рөлін 
гүсінуге көмектеседі.

7



I
Оку құралы 3 модуль мен 15 тақырыпты қамтиды. Олардың 

әрқайсысындазерттелетін пәннің барлық сұрақтарын қамтитынтест 
тапсырмалары, өзін-өзі тексеру сұрақтары, есептер мен 
ситуациялық тапсырмалары келтірілген.
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I Модуль.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ГАЛДАУДЫ Ң 

ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Тақырып 1
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫЦ МАЗМҮНЫ, 

ОБЪЕКТІСІ, ПӘНІЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ

1.1 Экономикалық талдаудыц ғылыми негіздері және негізгі 
концепциялары

1.2 Экономикалық талдау: тарихы және даму
перспективалары

1.3 Экономикалық талдаудыц мазмүны, міндеттері және 
қағидалары

1.4 Экономикалық талдаудыц пәні мен объектісі
1.5 Экономикалық ғылым жүйесінде экономикалық талдау 

орны
1.6 Экономикалық талдау: жіктелуі және ақпаратпен 

қамтамасыз етілуі
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1.1 Экономикалық талдаудыц ғылыми негіздері 
және негізгі концепциялары

Ғылымның барлық салаларының, оның ішінде экономикалық 
талдаудың әдіснамалық негізі ретінде таным теориясы саналады.

Таным теориясы (гносеология, эпистемология), философияның 
іргелі әдіснамалық бөлімдерінің бірі болып табылады, ол сезінуден, 
объективті шынайылық, ақиқат болмыс ұғымдарын; таным 
үдерісінің тенденциялары мен зандылықгарын зерттейді; таным 
үдерісініңкезендерін, сатылары мен нысандарын, оның 
ақиқаттылығы мен шынайылылығын бекітуге қол жеткізеотырып, 
шарттары мен критерийлерін жан-жақты зерттейді.

Ғылымның барлық салаларының әдістемелік негізі ретінде 
таным теориясы экономикалық талдаудың мәнін, қажеттілігі мен 
кезектілігін анықтайды.
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Ең алдымен, ол танымның объектісі және субъектісі 
түсініктерін анықтайды. Біріншісі ретіндеадамзат қоғамының даму 
негізін қүраушы, таным күшін дербестендіруші адамның 
материалдық, сезімдік-заттай қызметі ретінде 
объективті шынайылыкды түсінеді.

Ал екіншісі ретінде адамның өзі немесе 
қоғамдастығы, бүкіл адамзат, яғни таным

тәжірибені, 

адамдардың 
объектісіне

творчествалық қатысы бар түлғалар саналады. Танымның объектісі 
мен субъектісінің қажетті диалектикалық біртұтастығы оның 
шынайылылығы менақиқатгығын қамтамасыз етеді.

Таным объектісі ретінде сезімдік-заттай, материалдық-затгай, 
өмірлік-әлеуметтік және табиғат қорғауы мазмұндалған тәжірибе 
саналады.

Жетілгенғылымның әдістері мен тәсілдерін жалпылай отырып, 
таным үдерісі талдау мен синтез,ғылыми тәжірибе мен ұлгілеу 
сияқты маңызды құралдарды кеңінен қолданады. Бүл жерде 
белсенді құраушы ретінде адам миының ең жоғарғы талдамалық- 
синтетикалық қабілетін көрсететін адамзатгың ойлау қабілеті 
саналады.

Шығармашылық үдеріс ретінде ойлау -түсінік, пайымдаулар 
мен ой түжырымын қамтиды. Бүл жағдайда ойлау қабілеті мен 
талдау жалпыныдифференцияциалайды және заттардың, 
қүбылыстардың, көрсеткіштердің қасиеттерін олардың 
үғымдарымен, мағынасымен, шынайылығымен, объективтілігімен 
сәйкес олардың дамуы мен қайшылыкдарында топтастырады. 
Пайымдау арқылы, түсініктер арқылы белгілі бір түжырымдар 
қабылданады, немесе теріске іпығарылады. Пайымдаудың 
индукциялау мен дедукциялаутәсілдерін қолдана отырып, қандай-да 
бір ой түжырымдамасы жасалынады.

Талап етілетін фактілерді жинау анағүрлым жоғары тәртіпте 
абстрактілі ғылыми қорытындылау үшіннегіз болып саналады. Ол 
алдын-ала жинақгалған ақпаратгы теориялық зерттеу мен 
теориялық талдау маңыздылығымен түсіндіріледі.

Табиғат құбылыстары мен қоғамдық өмірді зерттеу талдаусыз 
мүмкін емес. «Талдау» терминінің өзі гректің «analyzis» деген 
сөзінен шыққан, аудармасында бөлшектеу, бөлуді білдіреді.

Демек, талдау шағын мағынада қүбылыстынемесе затты 
құраушы бөлшектерге (элементтерге) бөлуді білдіреді. Мүндай 
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бөлшектеу зерттелуші заттың, құбылыстың, үдерістіңішкі мәнін 
ашу мен түсінуге, зерттелуші зат немесе қүбылыстағыәрбір 
элементінің рөлін аныктауға мүмкіндік береді. Мысалы, өнімнің 
өзіндік қүнының мәнін ұғыну үшін оның тек қандай элементгерден 
құралатынын ғана емес, сондай-ақ шығындардың әрбір бабы 
бойынша оның шамасының неден байланысты екендігін білу керек. 
Өнімнің өзіндік қүнының өсіңкілігін элементтері мен факторлар 
бойынша неғүрлым бөлшектелген сайын, соғүрлымэкономикалық 
қүбылыс жайлы көбірек білуге болады және өнімнің өзіндік 
қүнының қалыптастыру үдерісін анағүрлым тиімді басқаруға 
болады.

Қоршаған ортаның көптеген құбылыстары мен үдерістері тек 
талдау көмегімен ғана танылуы мүмкін емес. Жиі адамның ойлау 
қабілеттілігіне сәйкес басқа тәсілдерді қолдану қажеттілігі пайда 
болады.

Талдауға анағұрлым жақын болып синтез саналады. Ол 
зерттелетін қүбылыстың жекелеген бөлшектері арасындағы 
байланыс пен тәуелділіктіанықгайды. Қазіргі заманауи диалектика 
ақиқатгы зерттеудің ғылыми әдістері ретінде талдау мен синтездің 
бірлігінен шығады. Тек талдау мен синтездің бірігуі диалектикалық 
байланыстағы жан жақты құбылыстығылыми зерттеуді қамтамасыз 
етеді.

Адамзат миының талдамалық-синтетикалық қызметінің үдерісі 
үш өзара байланысты кезеңнен өтеді: пайымдау, ғылыми 
абстракциялау, жаңа тәжірибелік ұсыныстар мен ойлау 
түжырымдарын қалыптастыру. Пайымдау, бақылау, фактіні 
белгілеу - танымның бастапқы сәті, талдаудың бастапқы сәті.

Кез-келген кәсіпорын өз қызметін қаржыландыру үшін қаражат 
көздерінқажетсінеді. Кәсіпорын активтері берілген нақты нысанда, 
оларды қаржыландыру көздері сияқты қызмет ету үзақтығына 
байланыстықысқа мерзімді және үзақ мерзімді деп белуге болады. 
Кәсіпорын үшін қаржыландырудың қандай да бір көзін белгілі бір 
шығындармен байланыстытарту: акционерлерге дивиденттер төлеу 
керек, банктерге берген қарыздары үпіін пайыздар төлеу керек және 
т.б. Қаржылық ресурстардың белгілі бір көлемін қолдану үшін 
төлеу қажетгі қаражаттың жалпы сомасы пайыздық мағынада 
капиталдың бағасы деп аталады. Ағымдық активтер қысқа 
мерзімді көздер есебінен қаржыландыру, ал үзақ мерзімді 
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қолданыстағы активтер ұзақ мерзімді қаржылық көздері есебінен 
қаржыландыру жорамалданады. Осыған орай қаржыларды тарту 
бойынша шығындардың жалпы сомасы оңтайландырылады.

Капитал бағасының концепциясы капитал теориясындағы 
базалардың бірі болып табылады. Ол қаржылық ресурстарды 
иеленушілеріне төленуі тиісті пайыздарды есептеп қоймай, 
сонымен қатар кәсіпорын өзінің нарықтық құнын төмендетпейтін 
рентабельділік нормасын сипататтайды.

Екі ұғымды ажырату керек - берілген кәсіпорын капиталының 
бағасы мен капитал нарқында субъект ретінде кәсіпорын бағасы.

Капитал бағасы сандық мағынада меншік иелері мен 
инвесторлар алдындағы өз қарызына қызмет көрсету бойынша 
кәсіпорында қалыптасқан қатысты жылдық шығындармен 
мазмұндалады.

Капитал нарығында субъект ретінде кәсіпорын бағасы әртүрлі 
көрсеткіштермен, жеке алғанда меншікті капитал шамасымен 
сипатталады.Бұл екі түсінік сандық мағынада байланысты. Егер 
кәсіпорын, капитал бағасына қарағанда табыстылығы темен 
инвестициялық жобаға қатысса, онда кәсіпорын бағасы осы жоба 
аякдалысыментөмендейді. Осылайша, капитал бағасы 
инвестициялық сипатгағы шешімдердің теориясы мен тәжірибесінің 
басты элементі болып табылады.

Баланс пассиві құрылымын талдау кәсіпорынқаражатынын 
негізгі көздері келесіден тұратынын көрсетеді: ішкі көздер (меншік 
иелері қаражаты немесе жарғылық капитал түрінде қатысушылар, 
бөлінбеген пайда мен меншікті қаражат қоры), қарыздық қаражат 
(банктердің және өзге инвесторлардың ссудалары мен қарыздары), 
уақытша тартылған құралдар (кредиторлар). Олардың қалыптасу 
себептері, сондай-ақ жалпы қаражат көздеріндегікөлемі мен үлесі 
әртүрлі болуы мүмкін.

Жоғарыда келтірілген қаражат көздерінің әрқайсысының бағасы 
әртүрлі, сондықган кәсіпорынның капитал бағасы берілген көзден 
болады.

Авансталған капиталдың бағасы шығындардың жалпы 
сомасының (кәсіпорын қызметіне инвестициялардың) қатысты 
деңгейін, оның рентабельділігін сипаттайды.

Капиталдың қолданыстағы құрылымының бағасы - бұл өткен 
кезендер деректері бойынша бағасы. Расында, жекелеген көздердің 

12



бағасы, капитал құрылымы сияқты түрақты өзгеріп отырады. 
Сондықтан капиталдың салмақталғанбағасы түрақты шама болып 
саналмайды - ол көптеген факторлардың ықпалымен уақыт өтуімен 
өзгереді. Олардың бірі - жаңа инвестициялардың көлемінің ұлғайы. 
Кәсіпорынның экономикалық потенциалын артгыру меншікті 
қаражат (пайда бөлігін реинвестициялау) есебінен, сондай-ақ, 
тартылған қаражаттың есебінен жүзеге асырылады.

Капиталдың құрылымы кәсіпорын қызметінің қаржылық- 
шаруашылық нәтижелеріне әсерін тигізеді. Меншікті және 
қарыздық қаржы көздерінің арақатынасы берілген кәсіпорынға 
қаржылық ресурстарды инвестициялау тәуекелінің деңгейін 
сипаттаушыбасты талдамалық көрсеткіштердің бірі ретінде қызмет 
етеді.

Сонымен, кең мағынада талдау деп жалпыны қүрамдас 
бөліктерге бөлуге және оларды байланыстар мен тәуелділіктерді 
көптүрлілігі жағдайында зертгеуге негізделген қоршаған ортанын 
құбылыстарын тану тәсілі түсініледі.

Адамзат қоғамның дамуымен талдау объектілерінің ортасы да 
кеңейді, оның өзі де жетілдірілді. Адамның саналы қызметінің 
нәтижесінде адамдар біртіндеп қоршаған табиғи ортамен өзара 
қарым-қатынастарынұлғайтты және осылайша әртүрлі объектілер 
мен құбылыстар жайында өздерінің көріністерін, ойларьгн байытты.

Нарықтық экономиканы қалыптастыру, ең алдымен, талдаудың 
дамуын, микродеңгейде — жеке кәсіпорындардың құрылымдық ішкі 
бөлімшелері деңгейінде ескереді, себебі бұл төмен буындар (кез- 
келгенменшік нысанында) нарықтық экономиканың негізін 
қүрайды.

Экономикалық талдау, ең алдымен, ұлттық 
өндірістіинтенсификациялау, кәсіпорын жұмысына ғылым мен 
техника жетістіктерін енгізуге ықпалын тигізеді. Алдын-ала талдау 
жаңа енгізулердің мақсаттылығы мен тиімділігін анықтауға 
мүмкіндік береді. Оперативті және ағымдық талдау өндіріске 
техникалық прогрестіңжетістіктерін, жаңа технологиялық 
үрдістерді енгізуден алынған тиімділікгі анықтауға көмектеседі.

Ғылым ретінде экономикалық талдау төмендегімен байланысты 
арнайы білім жүйесін ұсынады:

объективті экономикалық заңдар мен субъективті тәртіптегі 
факторлардың ықпалымен қалыптасатынөзарабайланыста 
экономикалық үрдістерді зерттеумен;
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бизнес-жоспарларды ғылыми негіздеумен, олардың 
орындалуын объективті бағалаумен;

жағымды және теріс факгорлардыанықтаумен және 
олардың әрекетін сандық өлшеумен;

ішкі шаруашылық резервтердің тенденциялары мен 
пропорцияларын ашумен;

озық тәжірибеніжалпылаумен, оңтайлы басқарушылық 
шешімдерді қабылдаумен [9,6.20].

Сонымен, нарықтық экономика жағдайында экономикалық 
талдау маңызды рөл атқарады. Ол болашақ позиция тұрғысынан 
шаруашылық қызметтің құбылыстары мен үдерістерін 
қарастырады, яғни өткен және қазіргі шаруашылық қызметін 
құраушы элементтерді болашақ элементтерге проекциялау 
көзқарасы тұрғысынан даму песрпективаларын қарастырады. 
Экономикалық талдауды жүргізу барысында кәсіпорын қызметіне 
маңызды ықпал етуші және оның болашақтағы кәсіпорын 
нәтижелеріне айтарлықтай әсерін тигізетін факторларайқындалады, 
осы ықпалдың деңгейі анықталады.

1.2 Экономикалық талдау: тарнхы және 
даму перспективалары

Жалпы теориялық экономикалық талдау ғылыми қадам 
ретіндемаңызды дамуын өткен ғасырдың экономистерінің 
еңбектерінде алды, ал қаржылық-шаруашылық қызметті талдау 
ғылым ретінде (білімнің арнайы саласы) салыстырмалы түрде 
жақында ғана бөлініп шықты.

Кез келген басқа ғылым сияқты экономикалық талдаудың өз 
тарихы бар. Ол қандай-да бір ақпараттың экономикасы жағдайымен 
тікелей байланысты. Барлық болып жатқан өзгерістер 
экономикалық қатынастардыжетілдіру мен экономикалық 
ғылымның даму салдары болып табылады,оның тарихы ежелгі 
ғасырларға кетеді: Ежелгі Шығыс (Конфуций); Ежелгі Грекия 
(Ксенофонт, Платон, Аристотель); Ежелгі Рим (Варрон, Сенека) 
ойшылдарының ілімдері.

Экономикалық талдаудың бастамасы орта ғасырда пайда 
болып, өзінің дамуын саяси-экономикалық ілімдер ретінде У. 
Петти, Д. Рикардо, А. Смит, С. Сисмонди және т.б. еңбектерінде 
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көрсетті. Әрі қарай талдау және синтездеу кұралдары шаруаіпьыық 
қызмет фактілерін дүсіну үшін қолданыла бастады.

Экономикалық талдаудың қалыптасуы білімнің кез келгең жаңа 
саласының пайда болуына тән жалпы объективті талаптар ч 
жәнежағдайлармен негізделген. Біріншіден, бұл тәжірибелік 
қажетгілікті қанағатгандыру, себебі жан-жақты кешенді талдаусыз 
күрделі экономикалық үрдістерді басқару, ондайлы шешімдерді 
қабылдау мүмкін емес. Екіншіден, бұл экономикалық ғылымның 
дамуымен байланысты. Кез келген ғылымның дамуымен оның 
салаларының әртараптануымен жүреді. Бұрын экономикалық 
талдаудың функциялары (олар соншалықгы маңызды болмаған 
кезде) сол уақытта болған баланс жүргізу, бухгаптерлік есеп, 
қаржы, статистика сияқты ғылыми пәндердің шегінде 
қарастырылады. Осы ғылымдар шегінде талдамалық зерттеудің 
бірінші қарапайым тәсілдері пайда болды.

Әрі қарай кәсіпорын қызметін жан-жақты кешенді зертгеу 
қажеттілігі туындады. Талдауды жеке білім саласына белу 
қажеттілігі пайда болды. Талдау кәсіпорын экономикасын 
жоспарлы басқарудың, өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін 
анықтаудың маңызды құралына айналды. Оның көмегімен даму 
стратегиясы мен тактикасы құрылады, жоспарлар мен 
басқарушылық шешімдер негізделеді, олардың орындалуына 
бақылау жүргізіледі, өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтері 
анықгалады, кәсіпорын қызметінің, оның бөлімшелері мен 
жұмыскерлерінің жұмысының нәтижелері бағаланады.

Талдаудыңғылым ретінде қалыптасуы мен дамутарихын 
қарастыра отырып, екі жағдайды ескеру керек: біріншіден, 
ғылымның теориялық сұрақтарьш өндеу және, екіншіден, олардың 
тәжірибеде қолданылуы. Экономикалық талдау бойынша алғашқы 
кітаптар XX ғ. Басында жарық көрді. Олар баланс талдауына 
арналды және әдістемелік бағытқа ие болды, бұныэкономикалық 
талдаудың дамуының бастамасы деп айтуға болады. 30-шы 
жылдары экономикалық талдаудың ғылым түрінде қалыптасуы 
басталды, және ол тәжірибеде кәсіпорын экономикасын кешенді 
жүйелізерттеу үшін және өнім өндірісін арттыру резервтерін 
іздестіру үшін кең қолданыла бастады.

Экономикальгқ талдаудың теориясы, әдіснамасы мен әдістемесі, 
тәсілдері мен амалдары біртіндеп дамудың күрделі және қарама- 
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қайшы кезеңдерінен өтіп қалыптасабастады. Экономикалық 
талдаудың функциялары соншалықты маңызды балмй тұрған кезде, 
олар сол келесі пәндер шегінде қарастырыла бастады: баланс 
жүргізу, статистика, экономика.

Экономикалық талдау білімнің жеке саласы ретіндебіртіндеп 
бөлініп шықгы. Кейбір ғалымдар талдаудың пайда болуы 
бухгалтерлік есептің екіжақты байланысынан шығып отырған 
қажеттілігімен анықталғандеп есептейді. Бір жағынан, бүл сапалы 
ақпараттық базаның тапаптарын талдамалық зертгеулер, 
олшаруашылық қызметгің фактіперінің тиісті түрде бейнеленуін 
қамтамасыз етеді. Басқа жағынан алғанда, экономикалық 
құбылыстың мәнін терең білмейжәне жекелеген зерттеу 
объекгілерін талдау әдістемесінбілмей, бухгалтерлік есеп 
жетілдіріле алмайды.

Экономикалық талдаудың ғылым мен тәжірибе ретінде 
дамуында М.И. Баканов пен А.Д. Шеремет үпі кезеңді бөліп 
қарастырады: Ресей патшалығында, революциядан кейінгі кезең 
және нарықгық қатынастарға көшу кезеңі.

Н.В. Климова төртінші кезеңді де қарастырады: нарықтық 
экономика кезеңі менбірде бір басқаруиіылық шешім оның 
экономикалық мақсаттылығы негізделмей жүзеге асыруы мүмкін 
болмайтын оның жаһандандыру кезеңі.

Бірінпіі кезең - Ресей патшалығы кезеңі. Экономикалық талдау 
бухгалтерлік балансты бағалауды, шаруашылық қызметтің 
қаржылық нәтижелерін талдауды және пайданы арттыру 
көздерінанықтауды білдіреді.

Алғаш рет кәсіпорын баланстары 1902 жылдан бастап талдана 
бастады жэне жеткілікті түрде актив және пассив баптарын 
бағалауға сайды. Бірақ Ресей патшалығы кезінде экономикалық 
талдау әдістемесінің қағидалары қазіргі оның даму 
тенденцияларынан ерекшеленді, себебі есептіліктерде және 
баланстарда пайданы қалай азайтуға, салық салуды қалай қысқарту 
сияқты ұсыныстар коммерциялық қүпия болып саналмай, ашық 
жариялымда мазмұндалды.

Ресей патшалығы кезінде экономикалық талдау негізінен 
қызмет салалары бойынша ақпаратты жалпылау қүралы, кірістер 
мен шығыстарды салыстыру құралы ретінде қызмет етті. Осы 
кезеңде сыртқы экономикалық талдаудың кезекті дамуы үшін 
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коммерциялық банктердің клиенттерінің несиеқабілетгілігін 
тексеру жайлы олардың қысқаша нұсқаулары ерекше мәнге ие 
болды.

Екінші кезең — қазан төңкерісінен кейінгі кезең. Экономикалық 
талдау, ең алдымен, ғылым ретінде дамыды. Негіз қалаушы ретінде 
осы уақытқа дейін саналатын әдіснамалық қағидалар қалыіггасады, 
талдау көздері және зерттеу объектілері ұлгайды, зерттеу 
нәтижелері жалпыланаып, бағаланады.

XX ғасырдың басында пайда болған ең бірінші экономикалық 
талдау оқу әдебиеті тек қана әдістемелік бағытқа ие болды. 
Олардың авторлары -Н.Р. Вейцман, П.Н. Худяков, А.Я. Усачев, 
А.Я. Локшин болды.

Отызыншы жылдары экономикалық талдау жоғарғы оқу 
орындарыныңбағдарламасына жеке оку пәні ретінде енгізілді, бұл 
жоғары білікті мамандарды дайындап шығару арқылы тәжірибеге 
ғылыми негізделген әдістемені енгізуді қамтамасыз етті. 
Экономикалық талдауды макродеңгейде (жалпы теориялық), 
сондай-ақ, микродеңгейде (өнеркәсіп кәсіпорындары) ашатын 
алғашқы оқулықгар мен оқу құралдары пайда болды.

Экономикалық талдаудың қалыптасуы мен дамуы бойынша 
маңызды жұмыс КСРО Мемлекеттік банкімен жүргізілді. 1936-1940 
жж. Талдамалық кестелер және оларды құру әдістемесінің қысқаша 
түсіндірмелері (барлығы үшін ортақ),қолданылатын ақпарат 
көздерін корсете отырып, жекелеген көрсеткіштерін (есептілік 
нысандары) есептеу тәртібі дайындалды жәнежарияланып 
шығарылды. Кейін олар «ұйымның қаржылық-шаруашылық 
қызметінің көрсеткіштері» деп аталды.

1930 жылдары экономикалық талдау тәжірибеде ұйым 
экономикасын кешенді жүйелізерттеу үшін және өнім өндірісін 
арттырудың резервтерін іздестіру ұшін кеңінен қолданыла бастады.

Сотые уақытынан кейінгі кезеңде экономикалық талдау 
кәсіпорынның, сол сияқгы жалпы ұлттық экономиканың басқару 
тәжірибесінетығыз байланыста енгізілді. Алайда басқарудың 
әміршіл-әкімшілік жүйесі экономикалық талдаудың дамуын тежеді. 
Ол жекелеген кәсіпорындар деңгейінде жеткілікті кең тәжірибелік 
қолдануды таба алмады, себебі барлық шешімдер жоғарыдан 
қабылданды және олардың орындалуы қатаң міндетті болды.
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Биліктің орталыктандырылуымен экономикалық үдерістердің 
толық мемлекеттік басқарылуы себепті мемлёкетте өткізу нарқын, 
бағаларды, өндіріс көлемін және т.б. зерттеу қажетгілігі болмады. 
Мұндай жағдай, іс жүзінде қайта құру кезеңіне дейін бақыланды, 
яғни нарықтық экономиканың дамуына дейін брын алды. Нарықтық 
экономика жағдайында ұйымның қызмет ёту жағдайлары түбегейлі 
өзгерді, осыған байланысты ішкІ және сыртқы нарықтың 
талаптарына сәйкесбасқару шешімдерін қабылдаудың дәстүрлі емес 
нысандарына бағытталған экономикалық талдаудың әдіснамасы 
мен әдістемесін жетілдіру қажеттілігіпайда болды.

Үшінші кезең - нарыкдық қатынастарға кошу кезеңі. Нарықтық 
қатынастарға көшуімен (1990-2000 жж.) меншік нысандарының 
шаруашылық жүргізу механизмі, басқару қағидапары мен әдістері 
өзгерді. Бәсекелестік пайда болды, өндірістің коммерциялануы жүрді, 
үйым қызметінің нәтижелері үшіндербестік пен жауаптылық 
жоғарылады. Осы жағдайда қолданбалы экономикалық талдаудың 
рөлі тауар өндірушілер (меншік иелері) үшін қатгы артты, себебі 
экономикалық және қаржылық іұрақтылықгы қамтамасыз еіу үшін 
сүраныс пен ұсыныстың, нарық конъюнктурасын, баға қүру жүйесін, 
өнімнің бәсеке қабілеттілігін, сатып алушылардың қажетгіліктерін, 
бәсекелестерін, сыртқы экономикалық қызметтің, кеден саясатының 
және т.б. сапалы талдамалық зертгеулері қажет болды.

Ұйымның қызметінің қаржылық-шаруашылық нәтижелерін 
анықтаушы жаңа факторлар пайда болды, оларды елемеу 
банкроттылыққа әкелуі мүмкін.Өндірісті үйымдастыру жеткіліксіз 
бола бастады, оны басқару және нарықта бәсеке 
позицияларынсақгау қажет болды. Жоспарлы бөлімнің 
экономистері талап етілмеді, шағын мамандандырылған білікті 
жүмыскерлер: сыртқы бизнес ортаның өзгеріп отыратын 
жағдайларына жылдам бейімделе алуға қабілетті қаржылық және 
PR-менеджерлер, персоналды басқару бойынша менеджерлер, 
бизнес-талдаушылар, маркетологтар және т.б.талап етілді.

Коммерциялық үйымдардың қызметінің көрсеткіштерін талдау 
экономико-математикалық әдістерге, бағдарламалауға, сарапшылық 
бағалауға негізделген конструктивті және мақсатгы бағытгалған 
сипатқа ие болды. Әрбір маманның автоматтандырылған жүмысшы 
орындарын қүру мен мәліметтердің компьютерлік өңделуі есебінен 
экономикалык талдаудың сапасы мен оперативтілігі жоғарылады.
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Төртінші кезең - нарықтық экономика және оның жаһандану 
кезеңі. Нарықтық экономика үйымның коммерциялық қызметімен 
және ішкі және сыртқы ортаның тұрақгы өзгеріп отыратын 
жағдайларьгмен сипатталды.

Нарық жағдайында экономикалық талдаудың келесі 
ерекшеліктерін бөліп көрсеіуге болады:

- ұйымның бәсекелестік артьгқшылықтарын қамтамасыз 
етуге бағытгалған оның міндетгері мен функцияларының маңызды 
өзгерісі;

сыртқы және ішкі экономикалық талдаудың мақсаттары, 
міндеттері мен ақпараттық базасында орын алған айырмашылықтар;

- коммерциялық құпиямен байланысты ақпараттың 
жеткіліксіздігі;

- талдаудың операциялық және перспективті түрлерінің 
ерекше маңыздылығы;

кәсіпкерлік тәуекелдерді бағалау;
- сыртқы факторлар ықпалының болжамсыздығы (дефолт 

1998 ж., қаржылық дағдарыс 2008 ж.).
Талдамалық зертгеулер анағұрлым терең бола түсті, бірнеше 

міндетгерді шешуге бағытталды. Экономикалық талдаудың 
сүрактарын зерттеу артықшылығы өзгерді:

- қызмет түрлері бойынша - маркетингтік, инновациялық, 
инвестициялық, экономикалық-экологиялық, институционалдық, 
страте гиялық;

- зерттеу әдістері бойынша - кластерлік, көпқұрамды, SWOT- 
талдау, STEP-талдау;

- бюджеттік үйымдар, шағын бизнес кәсіпорындары, 
коммерциялық банктер объектілері бойынша.

Шаруашылық жағдайларының өзгеруімен экономикалық 
талдаудың факторлары ғана ұлғайып қоймай, сонымен қатар 
олардың көпжақгылығы, жиі үйымның қаржылық-шаруашылық 
қызметінің нәтижелеріне ықпал ету қайшылықтары да ұлғайды. 
Шағын кәсіпкерлікті дамытуды қолдау, меншікті қаржылық 
ресурстарды қолданудағы дербестік, шетел инвесторларының 
капиталын тарту үшін жағдайларқүру, экономикалық байланыстар 
мен халықаралық қаржылық-есеп заңдылығының үйлесуі, жаңа 
қаржылық қүралдар мен тұтқалардың пайда болуы - осының 
барлығы жеке ұйымдардың, салалардың, аймақгар мен жалпы 
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мемлекетгің экономикасында болып жатқан шынайы үрдістеріне 
негізделген экономикалық талдаудың әдістемесін сапалы 
жетілдірудің алғышарттары болды.

Жоспарлау тағы да экономикалық талдаудьщ негізгі 
функциясына айналды, өйткені, меншікті және қарыздық 
қаржылардыоңтайлы және тиімді қолдану мақсатында бизнес- 
жоспарларды және бюджеттеу жүйесін өңдеу қажеттілігі пайда 
болды. Кәсіпорында ішкі фирмалық басқарушылық және қаржылык 
талдауды үйымдастыру жүргізілді, ақпараттық-талдамалық 
бөлімдер қүрылды.

Шаруашылық субъектілерін басқару жүйесінде болып жатқан 
жаһандық үдерістер, экономиканың жаһандануы, халықаралық 
стандарттарға кошу тек экономикалық талдауда ғана жаңғыртуды 
талап етпейді, сонымен қоса кәсіби маманданғанталдаупіыларды 
дайындауды жаңалауды талап етеді. Бизнес-талдаушы дәстүрлі бір 
бағытга ойламауы тиіс, жан-жақгы дамыған, коммуникабельді, 
білімді, тапқыр, интуитивті қабілетгерге ие маман талап етіледі.

Талдамалық ойлау дағдылары зерттелуші қүбылыстар мен 
үдерістер арасындағы себеп-салдардық байланыстарды анықтау, 
себеп пен салдарды анықгау, зерттелетін қүбылысты қүраушы 
факторлардың жеткілікті және қажетті санын тандау, талданатын 
объектіге жекелеген факторлардыңықпалыныңинтенсивтілігін 
бағалау және осының негізінде қүбылыстардың дамуын 
болжамдауқабілетімен аныкталады.

XXI ғасырдағы шетелдік экономикалық талдау - бүл 
шаруашылық қызмет факторларын жүйелік кешенді зерттеу, 
капиталдыңтұрақгы өсімін қамтамасыз ету мақсатында компания 
қызметінің сапасын тұрақгы жақсартып отыруға бағыттау, 
қаржылық тәуекелді болжамдау және оны минимизациялау 
бойынша альтернативті нүсқаларды өңдеу болып табылады.

1.3 Экономикалық талдаудың мазмұны, 
міндеттері және қағидалары

Кең мағынада ғылым сөзінің астарында табиғат, қоғам және 
ойлау жайлы білім жиынтығы жатыр. Бұл жиынтық әрбір тарихи 
сатыдағы қол жеткен жетістікті бейнелейді және табиғат пен қоғам 
дамуының объективті заңдарын түсіну, сезіну деңгейіне сәйкес 
келеді.
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'Галдамалық зертгеу, оның иэтижелері мен оларды өндірісті 
басқаруда қолдану белгілі бір талаптарға сәйкес болуы керек. Бұл 
талаптар талдамалықзерттеудің өзінде өзбелгісінқалдырады және 
талдауды ұйымдастыру, жүргізу және тәжірибеде талдау 
нәтижелерін қолдану барысында міндетті орындалуы тиіс. 
Талдаудың маңызды қағидаларына қысқаша тоқталайық.

Мемлекетгілік қағидасы экономикалық құбылыстарды 
бағалауда мемлекеттік ұстанымды бейнелейді және әртүрлі меншік 
нысандарыкәсіпорындарының және оның құрылымдық 
бөлімшелерініңқаржылық-шаруаіпылық қызметін талдау 
мемлекеттің экономикалық стратегиясыесебін жорамалдайды.

Ғылымилық қағида экономикалық талдаудың әдіснамасы 
экономикалық ғылым жетістіктеріне сүйенетіндігін білдіреді және 
экономикалық зандардың әрекетін ескереді.

Объективтілік қағидасы нақгы экономикалық құбылыстар мен 
үдерістерді зертгеуді, олардың себеп-салдарлық озарақатынастарын 
жорамалдайды. Ол кәсіпорын қызметі туралыесебі мен 
есептіліктіндеректерін бұрмалаушылыққа орын берген тұлғалардың 
әртүрлі жауапкершілік деңгейлерін қарастыратын заңнамалық 
актілерде бейнеленеді. Сонымен қоса, зертгеу үдерісінде 
қолданылатын ақпарат берілген кәсіпорынның нақгы қаржылық- 
шаруашылық қызметін қүжатгай негізделген және шынайы анық 
бейнелеуі тиіс.

Жүйелілік және кешенділік қағидасы экономикалық 
көрсеткіштерді қалыптастыруға жекелеген факторлардың ықпалын 
зерттеу, өлшеу және жалпылау барысында олардың 
өзарақатынастарын ескеруді талап етеді. Кәсіпорынның қаржылық- 
шаруашылық қызметінің барлық жақтары оқшау емес, 
өзарақатынастажәне динамикада қарастырылады. Талдау 
басқарудың барлық деңгейлерінде жүргізіледі, ал оның кешенділігі 
талданушы объектінің қызметінің барлық сатылары мен 
көрсеткіштерін өзара байланыста жүйелі қарастырудан көрінеді.

Оперативтілік қағидасы кәсіпорынмен тапсырмалардыжылдам, 
әрі нақгы орындалуына қатысты, қабылданған шешімдердің іске 
асырылуына және т.б. қатысты. Талдау нәтижелері бойынша 
кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметінің жақсаруына 
бағытгалған іс-шаралар белгіленеді. Осылайша, іалдаудың 
өзуақытгылығы оны кәсіпорын қызметінің сфераларын оперативті 
бақылау құралына айналдыруға мүмкіндік береді.
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Көлемділік қағидасы талдамалық жүмысқа халықтың өмір сүру 
деңгейін көтеруге тәуелді өндірістік ортаның мамандарын 
ынталандыруды білдіреді. Экономика жаһандану үдерістері, әртүрлі 
меншік ныеандарындағы кәсіпорындарға тең жағдайлар қүруоның 
әр бөлімшесі қызметіндегі колданылмаған резервтерді анықтау 
жолыменқол жеткізілетін тиімділігін арттыруға ықпал етеді.
»■ Тиімділік қағидасы талдауды жүргізуге кететін шығындар 
көпқырлы тиімділік алып келетінін білдіреді.Экономикалық 
талдаудың қарастырылған қағидалары, осылайша, кәсіпорындарда 
талдамалық жүмыстың негізін қүрайды, оның тиімділігі басқарудың 
кез-келген деңгейінде оларды қолдану кешенділігімен қамтамасыз 
етіледі.

Сонымен, талдаудың негізгі қағидалары ретінде ғылымилық, 
кешенділік, жүйелілік, объективтілік, нақтылық, шынайылық, 
оперативтілік, демократиялық, тиімділік және т.б. болып саналады.

1.4 Экономикалықталдаудың пәні мен объектісі

Экономикалық талдау кәсіпорын экономикасын, 
салаларэкономикасын және жалпы экономиканы зерттеуші 
ғылымдар қатарына жатады, және шаруашылық қызметті зерттеу 
үшін арнайы білімдер жүйесін білдіреді.

Әр ғылымның өз пәні бар. Экономикалық талдау пәні ретінде 
кәсіпорынның шаруашылық үдерістері, олардың әлеуметтік- 
экономикалық тиімділігі және экономикалық ақпарат жүйесі 
арқылы көрініс табатын объективті және субъективті факторлар 
ықпалымен қалыптасатын оньщ қызметінің соңғы қаржылық 
нәтижелерін түсінеміз.

Пәнді анықтау белгілі бір білім саланың дербестігі мен 
даралығын негіздеу үшін принципшілдік мәнге ие.

Философия кез-келген ғылымның пәні ретінде тек осы берілген 
ғылыммен зерттелетін объективті шындықгың белгілі бір бөлігін 
немесе жағын түсінеді. Қандай-да бір объект әртүрлі ғылымдармен 
қарастырылуы мүмкін. Олардың әрқайсысы оның ерекше жақтарын 
немесе байланыстарын табады.

Қандай-да бір ғылымның пәні ретінде көптеген басқа ғылымдар 
ортасында оны айыруға мүмкіндік беретін өзіне тән 
ерекшелІгінтүсінеді. Мысалы, медицинада зерттеу объектісі болып 
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адам саналады. Ал жекелеген медициналық ғылымдарды зерттеу 
пәні ретінде адамның жеке органдары, бөліктері, олардың 
функциялары мен өзара әрекетгесуі қызмет етеді. Дәл осы 
экономикада да байқалады.

Шаруашылық қызмет көптеген ғылымдардың: экономикалық 
теорияның, макро- және микроэкономиканың, өндірістік-қаржылық 
қызметгі басқару, ұйымдастыру мен жоспарлау, статистика, 
бухгалтерлік есеп, экономикалық талдау және т.б.зерттеу объектісі 
болып табылады.

Экономика саланың немесе жекелеген кәсіпорындардыңнақты 
жағдайда экономикалық үдерістерінің дамуына жалпы, жеке және 
арнайы зандардың ықпалын зерттейді. Статистика шаруашылық 
қызметте болып жатқан жаппайэкономикалық құбылыстар мен 
үдерістердің сандық жағын зерттейді. Бухгалтерлік есептің пәні 
ретінде шаруашылық қызмет үдерісіндегі капитал айналымы 
саналады. Ол кәсіпорынның барлық шаруашылық операцияларын, 
үдерістері мен олармен байланысты ақша қаражаты қозғалысын 
және оның қызметінің нәтижелерін қүжаттай бейнелейді.

Экономикалық талдаудың пәні келесі міндетгерді анықгайды:
- бизнес-жоспарлардың, бизнес-үдерістердің мен оларды 

өңдеу үдерісіндегі нормативтердіңғылыми-экономикалық 
негізделуін көтеру;

- бизнес-жоспарлардьщ, бизнес-үдерістердің орындалу 
барысынжәне нормативтердің қатаң сақталуын объекгивті және 
жан-жақгы зерттеу;

- еңбек және материалдық ресурстардың қолдану тиімділігін 
анықтау;

- коммерциялық есеп талаптарының орындалу барысын 
бақылау;

- өндірістік үдерістің барлық кезеңдерінде ішкі резервтерді 
анықтау және өлшеу;

- басқару шешімдерінің оңгайлығын тексеру.
Экономикалық талдаудың пәні ретінде шаруашылық қызмет 

нәтижелерінің құралуы мен өзгеру себептері саналады. 
Кәсіпорындардың шаруашылық қызметінде себеп-салдардық 
байланыстарды тану-экономикалық қүбылыстардың мәнін ашуға 
және осының негізінде қол жеткен нәтижелерге дүрыс баға беруге, 
өндіріс тиімділігін жоғарылатурезервтерін анықтауға, жоспарлар 
мен басқарушешімдерін негіздеуге мүмкіндік береді.
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Ұлғайтылған ұдайы өндіріс үдерісі ретінде көгпеген, 
бірмезгілде өтетін үдерістердің күрделі жиынтығы саналады. Бүл:

1) табиғи ресурстардың көлемі мен жағдайының өзгеруі - 
жердің, судың, кейбір пайдалы қазбалардың, 
өсімдікпопуляциясының, тірі организмдер популяциясының дамуы;

2) техникалық үдерістер -өнім өндірісі үщін және қоғамның 
өндірістік емес қажетгіліктеріне қызмет көрсету үшін құрылатын 
адамзат қызметінің қүралдарының жиынтығын, техниканың жұмыс 
жасауын қамтиды;

3) технологиялық үдерістер - өндірістік үдеріс бөлігі болып 
саналатын өндірісбойынша, өндеубойынша, тасымалдау бойынша, 
қоймалаубойынша, өнімді сақтау бойынша операциялар;

4) экономикалық үдерістер - өндіргіш күпгтермен,өндіріске 
салынған жанды және затгалған еңбектің салымдармен және оның 
дайын өнім шығарылымы мен өткізілуін өтеумен, өндірістіңжан- 
жақты тиімділігіне қол жеткізу жолдарымен тығыз байланыста 
өндірістік қатынастарды жетілдірумен байланысты;

5) әлеуметтік-экономикалық үдерістер -еңбектің материалдық 
жағдайларының, мәдениет пен түрмыс, түрғын халықгың бүкіл 
өмірінің жағдайларыньтң өзгертерін қамтиды.

Экономикалық талдау объектісі ретінде, сәйкесінше, әртүрлі 
меншік нысандарының кәсіпорындары мен үйымдары саналады.

Кешенді экономикалық талдаудың міндеттері мен бағыттары 
оның нәтижелерін пайдаланупіылардың мүдделерімен анықгалады. 
Жалпы түрде экономикалық талдау нәтижелерін 
пайдаланушыларды екі топқа бөліп көрсетуге болады: ішкі және 
сыртқы.

Экономикалық талдаудың мазмүны, ең алдымен, басқа 
қолданбалы экономикалық ғылымдар жүйесінде оның орындайтын 
функцияларымен сипатталады. Мүндай функциялар:

- экономикалық зандар әрекеті сипатын зерттеу, 
кәсіпорынньщ нақты жағдайларында экономикалық қүбылыстар 
мен үдерістерді сипаттаушы заңдылықтар мен тенденцияларды 
анықтау;

- ағымдық және перспективалық жоспарлардың ғылыми 
негізделуі;

- жоспарлар мен басқарушылық шешімдердің орындалу 
барысын, ресурстарды үнемді қолдану барысын қадағалау;
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- озық тәжірибе мен ғылымныңжетілгенжетістіктер зерттеу 
негізінде өндіріс тиімділігін жоғарылату резервтерін анықгау;

- жоспарларды орындау, қолда бар мүмкіндіктерді қолдану 
бойынша кәсіпорынның қызметінің нәтижелерін бағалау;

- шаруашылық қызмет үдерісінде анықталған резервтерді 
қолдану бойынша шараларды өндеу.

1.5 Экономикалық ғылым жүйесінде 
экономикалық талдау орны

Экономикалық талдау білімнің ерекше саласы ретінде жалпы 
ғылымдардың дифференциациялануы нәтижесінде ақпаратталады.

Ғылымдардың дифференциациялануыбелгілі бір
кемшіліктермен қатар жүреді. Олардың мәні ғылымдардың шектен 
тыс мамандануына, артық бөлшектенуіне, өзара байланыстарының 
жоғалуынаәкелуімен түсіндіріледі. Бүл жерде жағымдыболып 
ғылымдардың интеграциялану үдерісін, олардың диалектикалық 
байланыста дифференциациялануынайтуға болады.
Дифференциациялану мен интеграцияланудың диалектикалық 
үдерісі басқару (маркетинг, менеджмент), жоспарлау, бухгалтерлік 
есеп, статистика, экономикалық талдау және т.б. сияқты арнайы 
ғылымдарды игеруге мүмкіндік береді. Жеке ғылып ретінде 
қалыптасқан экономикалық талдау мәліметтерді кешенді, жүйелі 
түрде қолданады, ал кейбір жағдайларда статистика, жоспарлау, 
бухгалтерлік есеп, математика және басқа да ғылымдарға тән 
әдістер мен тәсілдерді қолданады.

Әлі күнге дейін экономикалық талдау мен осы арнайы пәндер 
арасында нақгы бір айқындалған шекара жоқ, бұл жерде тек 
демаркациялық шекара (екі көрші елдің түрақгы шекарасын 
анықтау үшін уақытша бекітілген шекара)орын алады.

Экономикалық талдау бірқатар экономикалық және 
экономикалық емес пәндермен тығыз байланысты. Бүл байланыстар 
талдаудың даралануыменқысқартылмайды, керісінше, одан да 
көбейе түседі, бүл, ең алдымен, экономикалық ғылымдар 
жүйесіндегі талдаудың алатын орнымен, оның әдіснамалық 
сипатымен және кәсіпорында өндірісті басқару жүйесінде оның 
орындайтын рөлімен байланысты.
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Ең алдымен, ғылымдар арасынан экономикалық талдаумен 
байланысты экономикалық теорияны бөлу керек. Экономикалық 
теория экономикалық завдарды, олардың әрекет ету механизмін 
зертгей отырып, барлық экономикалық пәндердің дамуына 
теориялық негіз қүрайды. Талдамалық завдарды жүргізу кезівде, 
талдау өз кезегівде, белгілі бір түрде экономикалық з'еорияныц 
дамуына себін тигізеді. Көптеген талдамалық зерттеулер қандай-да 
бір туывдаған экономикалық завдар жайлы мәліметтерді 
жинақтайды. Осы мәліметтерді зертгеужаңа, бұрын белгісіз болған 
завдарды қүруға, мемлекет экономикасының немесе әлемдік 
экономиканың дамуының жаһандық болжамдарын жасауға 
мүмківдік береді.

Талдау жекелеген салалық экономикамен тығыз байланысты. 
Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін терең 
талдауды,сала экономикасын және талданушы кәсіпорында 
өндірісті ұйымдастыруды білмей, жүргізу мүмкін емес. Өз кезегівде 
экономикалық талдаудың нәтижелері өвдірісті ұйымдастыруды 
жетілдіру үшін, еңбектің ғылыми үйымдастырылуын енгізу, озық 
тәжірибені және т.б. үшін қолданылады. Талдау нақты бір 
кәсіпорынның экономикасын және жалпы саланың көтерілуіне 
ықпал етеді.

Экономикалық талдау, сондай-ақ, өндірісті жоспарлау және 
басқарумен байланысты. Талдауда әртүрлі жоспарлық материалдар 
кең қолданылады. Совдықган талдаушы экономиканы мемлекеттік 
ретгеудің негіздерін және талданушы кәсіпорынның өвдірісін 
жоспарлау әдістемесін жетік білуі тиіс. Ғылыми-негізделген 
жоспарлау мен ұлттық экономика мен кәсіпорывдарды бірмезгілде 
басқару-экономикалық талдаудың нәтижелерін кеңінен 
қолданбайіске асыру мүмкін емес. Талдау жоспарларды өвдеу мен 
аса мақсатты басқарушылық шешімдерді тавдауға ақпараттық 
базаны құрайды.

Бухгалтерлік есеп пен экономикалық талдау арасывда 
бухгалтерлік есеп базасывда туындаған тығыз байланыс бар. 
Бухгалтерлік есеп шешімдерді қабылдау үдерісін қамтамасыз 
етубойынша кәсіпорынның шаруашылық қызметі жайлы 
экономикалық ақпараттың негізгі делдалы болып саналады. 
Шешімдерді қабылдау басқарудың уақытша кезевдерінбейнелейтін 
басқару функциялары түрівде жүзеге асырылады: алдын-ала 
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басқару кезеңі, оперативті басқару кезеңі және басқарудың 
қорытынды кезеңі.

Басқарудың кез-келген объектісі біртұтас құралған өзара 
әрекеттесуші элементтердін: жиынтығы болып табылатын жүйені 
білдіреді. Екі ішкі жүйеден тұратын жүйе ретінде шаруашылық 
етуші субъект (кәсіпорын);

- басқаратын ішкі жүйе (басқару субъектісі) әдетте бөлімдер 
қатарын үсынады: техникалық, коммерциялық, өндірістік, 
қаржылық, бухгалтерия және т.б.;

- басқарылатын ішкі жүйе (басқару объектісі), яғни шаруашылық 
қызмет, әдетге, өндірістік бөлімшелер түрінде ұсынылады.

Басқаратын ықпалдарды іске асыру басқаратын ықпалдарды 
табыстаудықамтиды және қажет болған жағдайда басқару 
объектісімен тікелей қабылданатын нысанға оларды кұбылтуды 
қамтиды. Басқарылатын объектіге ықпал- қабылданған шешімдер 
негізінде (тура байланыс) басқарушы командаларды беру жолымен 
және басқарылатын объектінің жағдайы жөнінде дабылдарды алу 
және басқаратын командаларды орындау (кері байланыс) жолымен 
жүзеге асырылады. Бүл байланыстар мына сызбада көрсетілген:

Сурет 1.1 Басқаратын ішкі жүйенің басқарылатын ішкі жүйемен өзара 
байланысы

Тура байланыс ақпарат ағымымен мазмүндалады, ол басқарушы 
аппаратпен сыртқы ортада калыптасқан және басқару объектісіне 
басқарушы аппаратынан бағытталушыэкономикалық жағдай жайлы 
ақпараты мен баскару максаттарымен сәйкесқүралады. Кері 
байланыс -басқару объектісімен құрылатын және ішкі 
экономикалық жағдайға (мысалы, төлемдердің кідірісі, энергия 
берудің бүзылуы, ауа райы жағдайларының өзгерісі, аймактағы 
қоғамдық-саяси жағдайлардың өзгеруі және т.б.) сыртқы ортаның 
ықпалы мен кабылданған шешімдер жөнінде мәліметтерді 
мазмүндайтын есептік ақпарат ағымына кері байланыста 
қозғалысын білдіреді.
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Тура және кері байланыстар шаруашылық субъектінің 
кәсіпкерлік қызметін басқару жүйесінің басқарылатын ішкі жүйелер 
арасында басқарудың ақпараттық жүйесін құрайды. Ол өз кезегінде 
әдістер мен техникалық құралдарды, қажетті ақпаратгың өндеу мен 
үсынуды білдіреді.

Кәсіпорынның шаруашылық қызметін басқару үдерісінде үш 
кезекті кезеңдерлі бөліп көрсетуге болады:

- қажетті экономикалық ақпаратгы жинау мен жинақтау;
- осы ақпараттың аудиті мен талдауы;
- басқару шешімдерін қабылдау.
Ғылыми басқарудыңмаңызды алғышарты және экономика 

облысында басқару шешімдерін өндеу үшін негіз болып өндірістің 
экономикалық жағын сипатгаушы мәліметтер жиынтығын 
білдіретін экономикалық ақпарат саналады. Мұндай сипаттама 
басқаратын ішкі жүйе (субъект) мен басқарылатын ішкі жүйе 
(объект) арасындағы байланыстырушы буыны болып саналады.

Өздігінен экономикалық ақпаратәлі шешім қабылдау үшін 
материал болып саналмайды. Ол жай ғана қалыптасқан 
шаруашылық үдерістерді бейнелейді, бірақ олардың мәнін 
ашпайды. Басқа сөзбен айқанда, ақпаратты алу - бүл бәрін білу 
дегенді білдірмейді. Ал басқару шешімдерін қабылдау үшін 
шынайы және шаруашылық үдерістердің мәнін апіатын, оларды 
объективті түрде бағалауға мүмкіндік беретін, қолда бар резервтерді 
аныктауға және олардың қолдану жолдарын анықгауға мүмкіндік 
беретін ақпарат қажет. Ақпараттық жүйеден алынған 
экономикалық ақпаратты ол нақты бір команданы талап ете 
алатындай жағдайға жеткізу үшін оны аудит мазмұны болып 
табылатын шынайылылық көзқарасынан тексеру керек және 
талдамалық жұмыс кезендерінің бірі болып табылатын оны 
дайындау (іріктеу және өңдеу) бойынша қосымша жүмысты (іріктеу 
және өңдеу) жасау қажет. Басқарылатын объектінің жағдайы мен 
жүргізілетін шаруашылық үдерістердің мәнінің даму 
тенденцияларын түсіну басқарудың «жанын» қүраушы алынған 
ақпаратты түсіну жолымен қол жеткізіледі. Ақпараттың мағынасын 
түсіну экономикалық талдаудың көмегімен жүзеге асырылады [1, 
6.29].

Шаруашылық субъектісі қызметінің табысы тікелей басшылық 
деңгейінен, өзуақытындақабылданатын басқарушылық
шешімдерінен тәуелді.
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Нарықтық экономика жағдайында басшылықтың нақтылығы 
мен оперативтілігі, қабылданатын шешімдердің объективтілігі мен 
ғылыми негізделуі өте маңызды болып саналады. Барлық басқару 
шешімдері мерзімдерге тәуелсізболуы мүмкін: негізделген, 
ынталандырылған және оңайлы. Соңғысын қабылдау материалдық, 
еңбек және қаржылық ресурстарды, табиғи байлықты оңтайлы, 
тиімді пайдалануына, басы артык шығындар мен ысыраптарды 
жоюға бағытталады.

Нарықгық экономика зауытгық қоймалар және ашық алаңдарда 
шикізат пен материалдардың үлкен қорының шіріп, көгеріп және 
таттанып жатуына жол бермейді, оларда қаншама миллиондаған 
теңгенің құрып жатқанына шыдамайды. Ол шаруашылық 
субъектінің мүлігіне салынған әрбір теңге жаңа кіріс алып келуін 
қамтамасыз ететін осы үлкен ресурстарды қозғалысқа келтіреді.

Қабылданатын басқарушылық шешімдерінің объективтілігі, 
ғылыми негізделуі мен эконом икалық оптимизмі кез-келген 
басқарушының, шаруақордыңстиліне органикалық түрде үйлесуі 
тиіс. Басқару — бүл басқарылатын объектіде не жасалып 
жатқандығын білу және шешімдерді қабылдау дегенді білдіреді. 
Бірақ шешімдер объективті, ғылыми сипатқа ие болуы үшін, оларды 
қабылдау барысында интуициямен субъективизм азырақ болуы 
үшін олар басқарылатын объектінің жағдайын және оньщ болашақ 
даму тенденцияларын жан-жақты түсінуге негізделуі тиіс. Істі 
осылайша түсіну кез-келген деңгейдегі басқарушы үшін 
экономикалық талдау мәліметтерін алу мен зерттеу жолымен 
жүзеге асырылады, оның көмегімен шаруашылық сүрақ шешімінің 
оңгайлы нүсқасын таңдауға болады.

Шаруашылық үдерістер жүрісін объективті бағалау, сандық 
және сапалық сипатгамалар, жекелеген факторлардың шаруашылық 
үдерістерге ықпалы, ішкіөндірістік мүмкіндіктердің қолда болуы - 
мүның бәрі басқарылагын бөлімшелердегі жүмыстарды жан-жақты 
түсіну, дүрыс, әрі объективті басқару шешімін қабылдау үшін 
қажет.

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынды басқару 
тәжірибесінде экономикалық талдаудың алдында келесі негізгі 
міндеттер тұрады:

- бизнес-жоспарлар мен нормативтерді өндеу үдерісіндегі 
олардың ғылыми-экономикалық негізделуін көтеру;

29



- бизнес-жоспарлардың орындалуын және есеп және есептілік 
мәліметгері бойынша нормативтердің қатаң сақталуын объективті 
және жан-жақты зерттеу;

- еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды 
қолданудың экономикалық тиімділігін анықтау;

- коммерциялық есеп айырысу талаптарының іске асуын 
бақылау;

- өндірістік үдерісінің барлық кезевдерінде ішкі резервтерді 
анықтау және өлшеу;

- шаруашылық тәуекелдерді азайту;
- басқарушылық шешімдердің оңтайлығын сынау.
Басқару көзқарасы гұғысынан экономикалық талдау - бұл 

шешімдерді қабылдау алдындағы кезеңдібілдіреді, оныңмақсаты 
басқарылатын объект жағдайын шынайы бағалау және осы жағдай 
қаншалықты талап ететіннен айрықшаланатынын корсету, объектіні 
нақты жағдайынан талап етілетін жағдайға көшіру жолдары 
менмүмкіндіктерін анықгау, оңтайлы шешімдер таңдауға 
мәліметтерді дайындауды көздейді. Басқа сөзбен айтқанда, 
кәсіпорынды басқару жүйесінде экономикалық талдау ақпаратты 
алу мен басқарушылық шешімдерді қабылдау арасында аралық 
орынды алады. Ол басқарушылық шешімдерді қабылдауда негіз 
болып саналады, ал шешім қабыпдаудың өзі басқару жүйесінде 
жүргізуші орынды алады. Экономикалық талдаудың кәсіпорынды 
басқару жүйесіндегі орны мен басқару үдерісіндегі рөліне 
байланысты оның түрлері 1,2-ші сызбада көрсетілген.

Басқарылатын объект
'I '

Басқарылатын объект туралы ақпарат

т
Экономикалык талдау

перспективті оперативті ретроспективті

Сурет1.2. Экономикалык талдаудың басқдру функцияларымен өзара 
байланысы

-----------— ------ **1
жоспарлау 
жобалау

ұйымдастыру 
және үйлесгіру

реттеу ынталандыру 
(мотивация)

бақылау
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Кәсіпорынды басқару жүйесінде ақпаратты алу мен 
басқарушылық шешімдерді қабылдау арасындағы аралық буынға ие 
бола отырып, экономикалық талдау, біріншіден, бизнес-жоспардың 
орындалу барысынжәне кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық 
қызметі резервтерін объективті бағалауүшін, екіншіден, өндірісті 
арттыру резервтерін анықгау мен пайдалану және оның тиімділігін 
жоғарылатуүшін, үшіншіден, басқарушешімдерін ғылыми 
негіздеуүшін, төртіншіден, басқарудың барлық функцияларын 
жүзеге асыру мен олардыжетілдіруүшін, бесіншіден, кәсіпорын 
қызметкерлерін экономикалық тәрбиелеу үшін маңызды қүрал 
болып саналады.

Жоғарыда келтірілген басқару функцияларын жүзеге асыруда 
экономикалық галдау келесі рөлді атқарады:

жоспарлау үшін - бизнес-жоспардың нүсқаларын өңдейді 
және ең жақсысын тандау үшін оған баға береді;

болжам жасау үшін - кәсіпорынның даму стратегиялары 
нүсқаларын өндейді және таңдауын негіздейді;

үйымдастыру үшін - аса тиімді өндіріс қүрылымы мен 
кәсіпорынды басқаруды таңдау үшін нұсқаларды бағалайды;

үйлестіру үшін - кәсіпорынды басқару жүйесінің барлық 
буындарыньщ жүмысының келістілігін қамтамасыз етеді;

реттеу үшін -берілгенпараметрлер мен бекітілген 
мақсаттардан қолайсыз ауыткуларынанықгайды,
осылайшабасқаратын ішкі жүйеге оларды өзуақытылы оперативті 
түрде жоюға көмектеседі;

ынталандыру (мотивация) үшін - ынталандырудың әрекет 
етуші жүйелерінзерттеуді, шаруашылық субъект қызметінің 
көрсеткіштеріне олардың ықпалының тиімділігін қамтамасыз етеді;

бақылау үшін - экономикалық ақпараттың 
шынайльиіығын, бизнес-жоспар көрсеткіштерінің орындалуын, 
өндірістің үйымдастырылуын және жалпы басқарушылык 
шешімдердің орындалуын тексереді.

Осылайша, басқарудың барлық функцияларының 
орындалуыэкономикалық талдаусыз мүмкін емес, ол өз 
кезегіндефункцияның функциясы болып табылады.

Экономикалық талдаусыз дұрыс, ғылыми-негізделген басқару 
шешімдерін қабылдау мүмкін емес. Тек алынған ақпараттың терең, 
қажет және жан-жақты талдауының негізінде ғана шаруашылық 
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субъектінің кәсіпкерлік қызметінің нәтижелеріне объективті түрде 
баға беруге болады, қойылған мақсапарға жету арқылы оның 
болашақ даму перспективаларын өңдеуге болады.

Кәсіпорынды басқару жүйесінде экономикалық талдаудың 
осындай орнынанықгап, енді ол қандай рөл атқаратынын, басқару 
функциясын жүзеге асыру барысында оның түрлерін анықгап 
аламыз.

Басқару үдерісінде алатын рөліне [8,6.91] қарай, басқару 
үдерісіндегі мазмүнына [12, 6.95] қарай, қабылданатын 
шешімдердің сипатына [9, 6.86] қарай немесе уақыт кезеңіне 
байланысты экономикалық талдау перспективті, оперативті және 
ретроспективті талдау түрлеріне жіктеледі.

Экономикалық талдаудың мүндай жіктелімі басқару үдерісінің 
негізгі кезеңдерінің мазмүнына сәйкес келеді және бейнелейді:

- алдын-ала басқарудың кезеңі (жоспарлау, болжамдау 
функциялары);

- оперативті басқарудың кезеңі (үйымдастыру, үйлестіру, 
мотивация, реттеу функциялары);

- басқарудың қорытынды кезеңі (есеп және бақылау 
функциялары).

Оперативті талдау шаруашылық операциялардың 
орындалуынан кейін бірден жүргізіледі. Оның мақсаты - оперативті 
түрде кемшілікгерді анықгау және шаруашылық үдерістерге ықпал 
ету. Оперативті талдаудың объектісі болып кәсіпорынның және 
оның бөлімшелерінің шаруашылық қызметі саналады.

Оперативті талдау көбіне кассалық, сметалық және тәуліктік 
тапсырмалардың орындалуын бағалауға бағытталады және, әдетте, 
бұл талдау менеджерлер жағынан жедел жауап қату мақсатында 
шектеулі және мерзім сайын қаралып отыратын көрсеткіштер мен 
параметрлер шеңберінде жүргізіледі.

Оның негізгі міндетгері мыналар болып табылады:
- жоспардағы тапсырмалардың орындалу барысын күнделікті 

бақылау;
- жоспарлық тапсырмалардан және еңбек пен материалды- 

техникалық ресурстардың жұмсалу нормаларынан ауытқуларды 
аныкгау;

- жоспарлы тапсырмалардан, нормалар мен параметрлерден 
ауытқулардың нақгы себептерін анықтау;
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- қолданылмаған резервтерді анықтау және анықталған 
кемшіліктерді жылдам жоюға бағытталған, теріс факторлардың 
ықпалын жоюнемесеоқшаулауға (таратпаушылық) бағытталған 
және мүмкіндігінше жағымды факгорлардың толық қолданылуы 
бойыншанақты бір шаралар өвдеу;

- басқаратын жүйеге талдау нәтижесінде алынғанақпаратты 
өзуақытылы үсыну;

- шаралардыөңдеудііске асыру барысын және олардың 
нәтижелілігін күнделікті бақылау.

Қазіргі заманауи жағдайда оперативті талдаудың маңыздылығы 
айтарлықтай өсті. Оның арқасында кәсіпорын бөлімшелерінің 
жоспарлы тапсырмаларынорындау барысын күнделікті зерттеу, 
теріс факторлардың ықпалын оперативті анықтау, оларды жою 
бойынша іс-шараларды жедел өндеу, жалпы кәсіпорынның 
шаруашылық қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету іске 
асырылады.

Нарықгық экономика кәсіпорынның өндірістік, қаржылық 
қызметінің, сондай-ақ, оиың сыртқы ортасының 
жағдайыныңмәрелігімен сипатталады. Осы жағдайларда болашақта 
мумкін болатын жағдайларды шешу үшін қолданылатын жағдаяттық 
талдау зор мәнге ие болады. Жағдаяттық талдау - бұл пайда болған 
қажеттіліктермен байланысты, ішкі немесе сыртқы жағдайлардың 
өзгерісімен туынатылған, әкімшілік тарапынан тез адекватты эсер 
етуді талап ететін бірсәттік, бірретгік талдау. Осы жағынан оның 
оперативті талдаумен ұқсастығы бар. Сондықтан Л.В. Прыкина оны 
оперативті талдаумен жүзеге асырады. В.А.Чернов оларды бір бірінен 
ажыратпайды. «Оның оперативті талдаудан ерекшелігі, - жазады - ол 
жағдаяттық талдаудың перспекгивада жағдайлардың өзгеру 
жағдайында, сол сияқгы жағдайдың негізгі болжамынан 
айрықшаланатын жаңасының пайда болуы жағдайында, 
бифуркациялану жағдайында, оларды сол сэтке шешу құралына ие 
болу үшін басқарудың тэсілдері мен механизмдерін, талдамалық 
әдістердің резервтік арсеналын дайындауды жорамалдайды. 
Осылайша, жағдаяттық талдауда страіегиялық, сондай-ақ тактикалық 
эдістер де қолданады [18,6.19].

Кәсіпорынды басқару үдерісінде экономикалық талдау 
2-сызбада көрсетілгендей жоспарлау жэне болжау функцияларын 
жүзеге асыруға қажет.
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Әміршіл-әкімшіл жүйе жағдайында кәсіпорыңды басқарудың 
маңызды функциясы ретінде халық шаруашылығын басқарудың 
орталық рөлін агқаратын жоспарлау функциясы саналады. Басқару 
функциясы ретінде жоспарлаудың ерекшелігі жекелеген 
кәсіпорындардың жоспарлары біртүтас халык шаруашылығы 
жоспарының құрамдас бөлігін құрайтындығында жатыр. Алайда 
осы жүйедегі жоспарлау көптеген қатынастарда ресми болды. 
«Жоғарыда» жасалынған бақылау цифрлары көпсатылы түрде 
орындаушыларға жеткізілді (жиі «механикалық бөліп үлестіру» 
тәсілімен), жоспарды орындау занды болды. Жоспар іс-әрекетті 
басшылық жасау орнына фетишке айналды, дәлірек - кез-келген 
шаруашылық субъектісіне үнемі төнген қауіпке айналды. Жоспарды 
қайткенде де орындау жаман әдетке айналды.

Сондықтан нарықтық қатынастарға көіпу жағдайында ТМД 
елдерінің экономикалық әдебиетінде жоспарлау идеясына негативті 
көзқарас орын алды. Кейін бүл негативті көзқарас басылды, және 
осы идеяға әбден дүрыс мағынада оралды. Нарықтық қатынастарға 
көшу оның қасиетін төмендетпейді, керісінше, жоспарлауды 
міндеттейді. Нарық жағдайында бүл қатаң әкімшілік жоспарлау 
емес, бәсекелестік экономика жағдайында әрекет ететін, толығымен 
өз күшіне, өміршеңдігіне, коммерциялық қызметіне, болашақгы 
анық болжау қабілетіне сүйенетін шаруашылық субъектінің бейімді 
стратегиясы мен тактикасын өңдеуді білдіреді.

«Жоспарлаудың рөлі мен мәнін, тіпті қаржылық жоспарлауды, 
жеке алғанда, жеткілікті түрде әртүрлі позициялардан жеңіл 
негіздеуге болады- деп белгіледі В.В. Ковалев пен О.Н. Волкова,- 
сондықган жоспарлау қажет пе, әлдежоқ па- пікірталастар қазіргі 
танда орындыемес; сонымен қатар, экономиканың табиғи 
динамикалық дамуы жағдайында, нарықтын стохастикалығы 
жағдайында және бәсекелестік күрестің түрақты өсуі жағдайында 
бүл функцияның рөлі азаймайды» [27, 6.134], Жоспарлаудың 
қажеттілігі көптеген себептермен анықталады, авторлардың 
пікірінше негізгілері болып мыналар табылады:

- «болашақгың белгісіздігі;
- жоспардың үйлестіруші рөлі;
- экономикалық зардаптарды оптимизациялау» [27, 6.134].
Шаруашылық етуші субъектінің қызметінде жоспарлаудың 

мәнін асыра бағалау қиын, себебі тек жоспар біруақытта кәсіпорын 
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ұмтылатын бағыггы және оның қызметінің табыстылығын бағалау 
критерийін ұсынады. Кез-келген жоспарды құрудың басты мақсаты 
— нақты цифрлар мен бағыттарды анықтау емес, себебі іс жүзінде 
мұны жүзеге асыру мүмкін емес, - кейбір тәсілдің маңызды 
бағытгарының әрбірі бойынша идентификациялау саналады.

Нарықтьгқ экономика жағдайында экономикалық талдау 
маңызды рөл атқарады. Ол шаруашылық қызметтің құбылыстары 
мен үдерістерін болашақ түрғысынан қарастырады, яғни өткен және 
қазіргі шаруашылық қызметтің элементгерін қүраушыларын 
болашақ элементтерінепроекциялау көзқарасы түрғысынан болашақ 
перспективаларын қарастырады. Экономикалық талдау барысында 
кәсіпорынның қызметіне және оның болашақгағы нэтижелеріне 
айтарлықтай ықпал көрсететін факторлар, сондай-ақ осы ықпалдың 
деңгейіанықгалады.

1.6 Экономикалық талдау: жіктелуі және 
ақпаратпен қамтамасыз етілуі

Экономикалық талдау түрлерінің жіктелімі оның мазмұны мен 
міндеттерін дұрыс түсіну үшін зор маңызға ие.

Басқару үдерісінде қабыпданатын шешімдерді негіздеу үшін 
экономикалық талдаудың әртүрлі жиынтығы қолданылады. 
Мысалы, нарықтық экономика кәсіпорын қызметінің сыртқы және 
ішкі орта жағдайларының динамикасымен сипатталады. Мұндай 
жағдайларда маңызды рөл оперативті талдауға ұсынылады. Оныд 
ерекше қырлары болып кешенділік, оперативті ақпараттық 
массивтердің компьютерлік өңделуі, бағытталған франгментгік 
ақпарат түрінде жекелегенфункционалдық қызметтері деңгейінде 
оның нәтижелерін қолдану саналады.

Эконом икалық әдебиетте талдау әртүрлі белгілері бойынша 
жіктеледі.

Салалық белгісі бойынша талдау келесіге бөлінедіісалалы^, 
оның әдістемесі бойынша экономиканың жекелеген салаларының 
ерекшеліктері ескеріледі (өнеркәсіп, ауылшаруашылық, қүрылыс, 
транспорт, сауда және т.б.) және салааралыц, ол ұлттық 
экономиканың барлық салалары бойынша талдаудың теориялық 
және әдістемелік негіздері, басқа сөзбен айтқанда, экономикалық 
талдаудың теориясын зертгейді.
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Уақыт белгісі бойынша талдау: алдын-ала (перспективті) және 
кезекті (ретроспективті, тарихи) болып бөлінеді.

Алдын-ала талдау шаруашылық операциялардың жүргізілуіне 
дейін жүргізіледі. Алдын-ала талдаудың маңызды міндеттері болып: 
шаруашылық қызметті болжамдау; перпективті жоспарлардың 
ғылыми негізделуі; күтілетін жоспарлардың орындалуын бағалау 
саналады. Үш негізгі жағдайлар орын алуы мүмкін:

- талдауды жоспарлау үшін қажетті бастапқы ақпаратты 
дайындау мақсатында жоспарды құру алдында жүргізіледі;

- талдауды біруақытта нұсқаулық есептеулерді жүргізу үшін 
жоспарды қүрумен бірге жүргізіледі;

- талдау, жоспардың орындалу ықгималдығын анықгау 
үшіноның шыайы нақты қалыптасқан жағдайларға және кәсіпорын 
мүмкіндіктеріне сәйкестігін анықтау үшінжоспарды қүрған соң 
жүргізіліледі.

Кезекті (ретроспективті) талдау шаруашылық операциялар 
орындалған соң жүргізіледі. Ол жоспардың орындалу барысын 
қадағалау үшін, қолданылмаған резервтерді анықтау үшін, 
кәсіпорын қызметінің нәтижелерін объективті бағалау үшін 
қолданылады. Ретроспективті талдау өз алдына оперативті және 
қорытынды (нәтижелік) талдау болып бөлінеді.

Оперативті (немесе жағдаяттық) талдау бірден шаруашылық 
операцияларды орындаған соң немесе қысқа уақыт кесінділерінде 
жағдай өзгерісімен(ауысымның, тәуліктің, он күндік және т.б.) 
бірден жүргізіледі. Оперативті талдау кәсіпорынды оперативті 
басқару алдында тұрған міндеттерін шешуге бағытталған.

Қорытынды (аяқтаупіы) талдау есептік кезең үшін жүргізіледі 
(ай, тоқсан, жыл). Оның қүндылығы кәсіпорын қызметінің 
есептікезең деректері бойынша кешенді және жан-жақты 
зерттелетіндігінде жатыр. Қорытынды талдаудың басты міндеті 
болып коммерциялық қызмет нәтижелерін объективті бағалау, 
пайдаланылмаған резервтерді кешенді түрде анықтау, оларды 
болашақ жоспарлы кезендерде өндірістің экономикалық тиімділігін 
көтеру ұшін жүмылдыру, сондай-ақ жүмыста орын алған 
кемпііліктерді және оған жауаптыларды анықтау саналады.

Ғылыми басқарудың маңызды алғышарты және экономика 
облысында басқарушылық шешімдерді өңдеуүшін негізі болып 
өндірістің экономикалық жағын сипаттайтын мәліметтер 
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жиынтығын үсынатын экономикалық ақпараттың болуы саналады. 
Мүндай сипаттама басқаратын ішкі жүйе (субъект) және 
басқарылатын ішкі жүйе (объект) арасындағы байланыстырушы 
буын болып табылады.

Өздігінен экономикалық ақпарат әлі шешім қабылдау үшін 
мәлімет ұсына алмайды. Ол жай ғана орын алған шаруашылық 
үдерістерді көрсетеді, бірақ олардың мәнін ашып көрсетпейді. Басқа 
сөзбен, ақпаратқа ие болу — бүл бәрін білуді білдірмейді. Ал 
басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін шынайы болатын және 
шаруаіпылық үдерістердің мәнін ашатын, оларды объективті түрде 
бағалауға, қолда бар резервтерді анықтауға және оларды оңтайлы 
қолдану жолдарын анықгауға мүмкіндік бере алатындай ақпарат 
қажет. Ақпаратгық жүйеден алынған экономикалық ақпаратгы ол 
белгілі бір бұйрықгы тудыратындай жағдайға жеткізу үшін оны 
аудит мазмүны болып табылатын шынайылылық көзқарасынан 
тексеру керек және талдамалық жұмыс кезендерінің бірі болып 
саналатын оны дайындау бойынша қосымша жүмысты (іріктеу 
және өндеу) орындау қажет. Басқарылатын объектінің жағдайы мен 
оның даму тенденцияларын түсіну, жасалынған шаруашылық 
үдерістердің мәнін түсіну басқарудың «жанын» қүраушы ақпаратты 
айқындау жолымен қол жеткізіледі. Ақпаратты ұғыну 
экономикалық талдаудың көмегімен жүзеге асырылады [1].

Нарықтық экономика жағдайында үйымның шаруашылық 
қызметін тиімді басқару ақпаратгық қамтамасыз етілмей, мүмкін 
емес. Құрылатын қаржылық саясат және оның негізінде 
қабылданатын шешімдер тікелей ақпараттық қамтамасыз 
етудіңдеңгейі мен сапасына байланысты.

Талдамалық әдебиетте «ақпараттық қамтамасыз ету» терминіне 
анықтамалар кездеседі. Ю.А.Чернегов пен ВА.Михайловтың 
ойлары бойыніпа оны төмендегіше түсінуге болады:

- «біріншіден, өзара әрекеттесуі белгілі бір түрде 
үйымдастырылған,басқарудың қажетгіліктеріне сәйкес ақпараггың 
тиімді өзгеруінің ережелері мен әдістемелік қағидаларын іске 
асыратын бірегей технологияға келтірілгенэлементтердің 
органикалық өзарабайланысқан жиынтығы;

- екіншіден, тұтынушының ақпараттық қажеттіліктерін 
қанағаттандыру бойынша жүмыстар барысында ұсынылатын 
мағлұматтар, білімдер және сәйкесінше өңделген ақпарат;
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- үшіншіден, бүл қазіргі тандағы жетілген 
автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді құраушылардың бірі, 
олар техникалық, бағдарламалық және басқа да қамтамасыз ету 
түрлерімен қоса, жеке түлғалар немесе топтарға - ақпаратгық 
жүйенің қолданушыларына сәйкесінше олардың ақпараттық 
қажеттіліктерімен ақпаратты үсыну үдерісімен де қарастырылады» 
[19].

Біздің ойымызша, қысқа әрі шынайы түсінікті В.А. Чернов 
береді.

«Ақпаратгық қамтамасыз ету, - жазады ол - бүл қолдануға 
ыңғайлы ақпаратгы алу, өндеу, жинақтау және беру қүралдары мен 
арнайы әдістерін қолдануға негізделген ақпаратты пакты 
колданушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үдерісі» [20].

Ақпараттық жүйелер мен технологиялардың дамуымен ақпарат 
үлкен рөлді атқарады және үйымның шаруашылық қызметін 
басқаруда үлкен мәнге ие бола бастады.

Нарықтық экономика жағдайында ақпарат өндірістің маңызды 
ресурстарының бірі бола бастады, оны өзуақьггылы алу мен 
қолданудан үйымның әлеуметтік-экономикалық жағдайын 
жақсартуға ықпалын тигізетін тиімді даму бағытын тандау, 
коммерциялық және қаржылық тәуекелдерді минимизациялау, даму 
жоспарларын өз уақьггында түзету, ғылыми-негізделген дұрыс 
басқару шешімдерін қабылдау байланысты болып келеді.

«Басқару шешімдерін қабылдаудың сапалы жаңа деңгейіне 
шығу, - деп жазады В.И. Дибердеев, - басқару қүрылымдарының 
қызметін ақпараттық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді» [22].

Ақпараттың тиімді ағымын құрубелгілі бір қағидаларға сүйенуі 
керек, - «Экономикалық талдау теориясы» оқулығының 
авторларыдеп жазады. Оларға: ақпаратгық қажеттіліктерді және 
оларды анағүрлым тиімді қолдану тәсілдерін анықтау; өндіріс 
процесін, айналым, белу және түтыну процесін, табиғи, еңбек, 
материалдық пен қаржылық ресурстарды пайдалану процестерінің 
бейнелену объективтілігі; әр түрлі ақпарат көздерінен 
(бухгалтерлік, статистикалық және оперативтік есеп) 
түсетінақпарапың бірегейлігі, сонымен қоса, жоспарлы деректер, 
бастапқы ақпаратгағы қайшылықтарды және косарланушылықгы 
жою; байланыстың жаңа қүралдарын қолдану арқылы қамтамасыз 
ететін және бастапқы ақпараттарды ЭЕМ қүрылғыларына 
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дистанционды қабылдау әдістерін енгізумен қамтамасыз ететін 
ақпараттың жеделділігі; бастапқы ақпараттың ЭЕМ - дажан-жақты 
өндеу, оның негізінде керекті өндірістік көрсеткіштерді 
шығару;бастапқы ақпарат көлемін шектеу мүмкіндігі және оны 
қолдану коэффициента ің өсуі; байланыс каналдары және 
түрлендіруші құрылғылардытиімді қолдану мақсатында бастапқы 
ақпаратты кодтау; нақты мақсаттар үшін бастапқы ақпаратты 
қолдану мен талдаубағдарламаларын әзірлеу» [14].

Басшылар басқару шешімдерін қабылдау барысында, басқару 
қызметін бақылау мен реттеу барысында көмек беретін ақпаратты 
керек етеді. Ондай ақпаратқа келесіні жатқызуға болады, мысалы, 
кәсіпорынмен шығаратын тауар багасы, өндіріс шығындары, 
сұраныс, бәсекеқабілетгілігі, рентабельділігі. Акция ұстаушыларға 
олардың күрделі салымдары құны жөнінде және олар қамтамасыз 
ететін пайда туралы мәліметке ие болуы керек. Кредиторлар мен 
ссудалық капитал иелеріне фирманың қабылданған қаржылық 
міндеттемелерді орындау қабілетгілігі жөнінде ақпарат 
қажет.Статитикалық органдары да бухгалтерлік ақпаратты 
жинайды, мұндаөткізу қызметі, паіада, капитал салымы, тауар 
қорлары, төленетін дивидендтер, салықпен жұтылатын пайда 
үлестері жөнінде бөлшектелген деректерге үлкен мән 
беріледі.Сонымен қатар, бюджетке ішкі түсімдер Басқармасысалық 
салынуы тиіспайда сомасы туралы туралы ақпаратты қажет 
етеді.Жоғарыда көрсетілген ақпарат түрлері экономиканы басқару 
саясатын өвдеу үшін керек.

Перспектив™ талдау, жалпы экономикалық талдау сияқгы 
экономикалық ақпарат жүйесіне негізделген, ол басқару процесіңде 
өз функциялары бойынша жоспарлы, оперативті, бухгалтерлік, 
статистикалық деп ажыратылады.

Талдаудың жоспарлы ақпарат көздеріне кәсіпорында 
өнделетінжоспарлардың барлық типтері, сонымен қоса норматив™ 
материалдар, смета, баға көрсеткіштері, жобалық тапсырмалар және 
т.б. жатады.

Есептік сипаттағыақпарат көздері - бұл бухгалтерлік, 
статистикалық, оперативті есеп құжаттары қамтитын, сол сияқты, 
бастапқы есептік күжаттар, есептілікгің барлық түрлері қамтитын 
барлық ақпараттар.
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Талдаудың ақпараттық қамтамасыз етілуінде маңызды 
рөлдішаруашылық құбылыстар, үдерістер мен оның нәтижелері 
анағұрлым толық бейнеленетінбухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік аткарады. Есептік қүжаттар мен есептіліктердегі 
деректерді өз уақытылы және толық талдау -жоспарлардың 
орындалуын жақсартуға,жоғары шаруашылық нәтижелеріне қол 
жеткізуге бағытталған шараларды қабылдауды қамтамасыз етеді.

Массалық құбылыстар мен процестердің сандық сипаттамасын 
қамтитын статистикалық есеп деректері экономикалық 
зандылықтарды айқындау ушін,өзара байланыстарын терең зерттеу 
жүргізу жәнетүсіну үшін қолданылады.

Оперативті есеп пен есептілікстатистикамен немесе 
бухгалтерлік есеппен салыстырғанда талдауды керекті деректермен 
анағүрлым оперативті қамтамасыз етуге ықпал етеді (мысалы, өнім 
өндірісі мен тиеу-түсіру, өндірістік қорлардың жағдайы жөнінде) 
және осылайша талдамалық зерттеулерді жоғарылату үшін 
жағдайлар жасайды.

Компьютерлік техниканы үлғайтумен қатар ақпараттың жаңа 
машиналық көздері де пайда болды. Оларға келесі ақпараттар 
жатады: ПЭЕМ-ның оперативті жадында, иілгіш дискіде 
сақталатын, сонымен қатар әртүрлі машинаграмма түрінде беріледі.

Талдауға тартылатын ақпараттың құрамы, мазмұны мен сапасы 
экономикалық мәліметгермен ғана шектелмейді.

Талдау жүргізу барысында техникалық, технологиялық және 
өзге ақпараттар кеңінен пайдаланылады. Бүдан басқа, талдаудың 
жекелеген мәселелерін зерттегенде есептік емес мәліметгер де 
қолданылады.

Ақпараттың есептік емес көздеріне шаруашылық қызметті 
реттейтін қүжаттар, сол сияқты жоғарыда аталғандарға жатпайтын 
мәліметтер жатады. Олардың қатарына нақты түрде келесі қүжаттар 
кіреді:

1. Кәсіпорын өз қызметінде қолдану міндетті болатын ресми 
қүжаттар: мемлекет зандары, Президент Жарлықтары, Үкімет мен 
жергілікті билікоргандарықаулылары, жоғары басқару 
органдарының бүйрықгары, ревизиялар мен тексерістер актілері, 
кәсіпорын басшыларының бүйрықтары мен өкімдері.

2. Шаруашылық-қүқықгық қүжаттар: келісім-іпарттар,
келісімдер, арбитраж және сот органдарының шешімдері, өтініштер.
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3. Кәсіпорын немесе оның жекелеген бөлімдері ұжымдарының 
жалиы жиналыстарының шешімдері.

4. Материалдар:
а) ішкі жәие ведомстводан тыс ревизиялар;
б) сыртқы және ішкі аудит;
в) салық қызметі тексеріс;
г) зертханалық және дәрігерлік-санаторлық бақылау;
д) ақпараттың әр түрлі көздерінен (радио, теледидар, газеттер 

және т.б.)алынған, озық тәжірибені зерттеу;
е) жекелеген жұмыс орындарында өндірістің жағдайын арнайы 

зерттеу (хронометраж, фотография және т.б.).
5. Кәсіпорын персоналы жұмыскерлерімен немесе өзге 

кәсіпорынның өкілдерімен кездесу кезінде алынған ауызша ақпарат.
Перспективті талдау болашақты барлау ретінде нақгы 

өндірістік көрсеткіштердің мәндерін анықтауға, кәсіпорынның 
болашақ кезеңге (тәулікке, декадаға, айға, тоқсанға, жылға және 
т.с.с.) өзін ұстау болжамынанықтауға бағытгалған. Сондықтан 
талдауды: ағымдық перспективаны талдау (ауысым, тәулік), жақын 
перспективаны талдау (тоқсан, жыл), орта мерзімдік перспективаны 
талдау (екі-үш жыл) және ұзақ мерзімді перспективаны талдау (бес 
жыл жэне одан да коп) деп бөледі.

Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаны талдаудың 
негізгі көздері ретінде жүйелік бухгалтерлік есептің мәліметтері 
және кәсіпорынның қаржылық есептілігінің көрсеткіпггері 
саналады.

Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін бағалау, 
талдау қаншалыкды терең болғанменде, оның қаржылық есептілігін 
талдаумен ғана шектелмейді. Қаржылық есептілік әрқашан сол 
берілген сәтке қалыптасқан кәсіпорын мүлкінің жағдайын және оны 
қаржыландыру көздерін бейнелейді, сол сияқты оның қаржылық 
нәтижелерін талдауға дейінгі бірқатар кезевдерге жағдайын 
бейнелейді. Өкінішке орай, қаржылық есептілікті талдау оның 
жағдайы мен қаржылық нәтижелері болашақта қандай болатындығы 
туралы ештеңе айтпайды. Мұндай ретроспектив™ зерттеуді 
американдықтар бекерден-бекер «өлгеннен кейінгі» деп айтпайды. 
Өткен табыстар мен сәтсіздіктерді талдаудың ешқандай 
құндылығы жоқ және тек болашаққа қатысты шешім қабылдауға 
мүмкіндік беретіндіктен ғана маңызды. Бухгалтерлік есеп пен 
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қаржылық есептіліктің мәліметтерге сүйеніп жасалынған талдау 
негізінде кәсіпорынның перспектгивасы жайлы қорытынды жасау 
қиын. Мұндай талдау кешенді болуы тиіс және кәсіпорынның өзіне 
де, оның нарықтық ортасына да әсерін бағаламауға болмайтын 
көптеген сыртқы және ішкі факторлардың ықпалын бағалауды 
қамтиды.

Кәсіпорын қызметіне әсерін тигізетін сыртқы және ішкі 
факторлар оның бизнес-ортасын қалыптастырады. Бизнес-орта іс 
жүзінде кәсіпорынның нарыкдағы жағдайын анықтайды, 
нәтижесінде оның қаржылық тұрақтылығын анықтайды.

Қысқамерзімді және ұзақмерзімді перспективаны талдау үшін 
ақпаратгық файлды қальптгастыру үлкен маңызға ие. Стратегияны 
таңдау негізділігінқамтамасыз ету үшін, ең алдымен, бизнес- 
жоспарды өңдеу үшін қажетті сыртқы ортаның жағдайы туралы 
мәліметтердің тізімін, көлемін және келіп түсу арналарын анықтау 
керек. Бизнес жоспарды шартты түрде бес блокқа белуге болады: 
жалпы экономикалық және әлеуметтік мәліметтер; өткізу нарығы 
туралы мәліметтер; қол жетімді және арнайы технологиялар және 
олардың өндірістік сипаттамалары туралы мәліметтер; бәсекелестік 
орта туралы мәліметтер; әлеуетгі серіктестер туралы мәліметтер.

Жалпы экономикалық және әлеуметтік бағытгылыққа ие 
мәліметтерге бағалар болжамдарын, қарыздар бойынша пайыз 
мөлшерлемелерін, валюта бағамдары болжамдарын, сонымен қатар 
ұзақ мерзімді сипатгағы мәліметтерді жатқызуға болады.

Бағалар болжамы алдыңғы кезендерге көтерме мен бөлшек 
бағалар динамикасытенденцияларын талдау, болжамдық кезендегі 
елдегі қалыптасқан инфляция деңгейін үкіметтік болжамдар және 
эксперттік бағапаулар негізінде жүзеге асырылады. Кәсіпорынмен 
шығарылатын тауарларға және көрсетілетін
қызметтергебағалардың, оларды алмастыруіпы тауарларлар мен 
толықтырушыларға, өнімді шығару кезінде пайдаланылатын 
шикізат пен материалдарға бағалардың, электр энергиясына және 
көлік қызметтері тарифтерінің күтілетін динамикасына ерекше 
көңіл бөлінеді.

Қарыздар бойынша пайыз мөлшерлемелерінің болжамы бағалар 
динамикасын талдау, Қазақстан Республикасы Үлтгық банкінің 
қаржыландыру мөлшерлемелері, банкаралық нарықтағы әр түрлі 
үзақтықтағы қарыздар бойынша мөлшерлемелер негізінде 
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орындалады. Қажетті мәліметтер және экспертгік бағалаулар 
қаржылық газетгерден немесе қаржылық нарықтағы жағдайды 
талдау мен болжауға маманданған агенттерден алынуы мүмкін.

Валюта бағамдарының болжамы өнімді, шикізатгар мен 
материалдарды экспорттаушы немесе импорттаушы кәсіпорындарға 
кажет, сонымен қатар қазақстандық нарықта тауарлары импорттық 
өніммен бәсекелесетін шаруашылық жүргізуші субъектілерге қажет. 
Болжам негізгі валюта (мысалы, доллар) бағамының алдыңғы 
кезендерге тенденциясын талдау негізінде, сонымен қатарвалютаны 
1,2,3 айға және одан ұзақ мерзімге сатып алу-сату бойынша 
фьючерстік келісім-шарттар туралы мәліметтер негізінде жүзеге 
асырылады.

Демографиялық сипаттағы мәліметтер, егер кәсіпорын өзінің 
бизнесін тұрғын халықтың белгілі бір тобына (балалар, жастар, 
қарттар) бағыттаған жағдайда немесе оның қызметіне 
демографиялық үдерістер эсер еткен жағдайда пайдаланылады. Бұл 
мақсаттар үшін үзақ мерзімді жағдайдың өзгерісі болжамы қажет. 
Мүндай болжамдар бизнестің ерекшелігі мен ауқымына тэуелді 
болады. Олардың көмегімен экономиканың жағдайына терең талдау 
жүргізуге, жергілікті басқару органдарының нормативті 
құжаттарын қадағалауға, түрғын халық табысының деңгейінің 
бөлінуін зерттейді және басқа әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштерэрбір нақты жағдайға айқындалады.

Өткізу нарыты туралы мәліметтерді қалыптастыру 
тұтынушыларға үсынылатын тауарлар немесе қызметтерге күтілетін 
сүранысты бағалауға мүмкіндік береді. Мүндай ақпаратты жинақтау 
үшін мамандандырылған зертгеу ұйымдарының қызметтерін 
пайдалануға болады, бірақ жиірек зерттеулер кәсіпорынның өз 
қызметкерлерімен жүргізіледі.Нарықтың арнайы үйымдастырылған 
зерттеулерімен қатар ашық басылымда жарияланатын дайын 
ақпаратгы дахалалық және ғылыми жорналдардағы мақалаларды, 
статистикалық жинақтар мен бюллетендердің мәліметгерін, 
анықтамалык мэліметтерді де тартута болады. Жинақталған 
материалдар әрі қарай өвделетін құжатгың бөлімдерінің бірін - 
маркетинг жоспарын эзірлеу үшін пайдаланылады.

Технологиялық немесе өндірістік бағыттағы мәліметтер 
болашақ өнім өндіріснің немесе қызметтің негізгі ерекшеліктері 
туралы көрініс береді. Олар өндірісті ұйымдастыруға талаптарды 
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анықтауға, қажетті технологиялық операциялардың тізімінжәне 
оларды орындау үшін субмердігерлерді тарту мақсаттылығын, 
қазіргі заманауи құрал-жабдықтардың, шикізаттың, 
материалдардың, қаптамалардыңқажетті түрлерін анықтауға 
мүмкіндік береді. Мұндай ақпаратгың көмегімен мамандардың 
қажетті контингенті мен өндірістік персоналдың талап етілетін 
біліктілігі, өндірістік аудаңдарға талаптар анықгалады. Аталған 
мәліметтердің барлығы болашақта бизнес-жоспарда бейнеленеді.

Әлеуетті серіктестер туралы мәліметтер қүрал-жабдықгардың, 
шикізат пен материалдың анағұрлым тиімді жабдықгаушыларын 
тандауға, мүмкінді субмердігерлерді, сонымен қатар әр түрлі 
салаларда біріккен қызметті жүзеге асыру үшінтиімді болатын 
компанияларды тавдауда көмектесуі тиіс.

Сыртқы орта туралы ақпарат қызметтің белгілі бір түрлерін 
жүзеге асыру үіпін нарықпен үсынылатын потенциалдық 
мүмкіндіктер туралы ақпаратпен толықгырылады. Бұл мәліметгер 
кәсіпорынның қолда бар материалдық, техникалык, кадрлық және 
қаржылық ресурстары туралы мәліметтермен салыстырылады. 
Бұдан кейінгі міндет қызметгің қандай да бір түрін жүзеге 
асырудың қолда бар мүмкіндіктері мен мақсаттылығын бағалаумен 
шектелмей, сол сияқгы потенциалдық мүмкіндіктерді 3,5 немесе 10 
жыл алға пайдалануды көздеуі тиіс. Кәсіпорынның жағдайын 
нарықта болжамдау үшін оның қаржылық және оперативтік 
есептілік қолданылады. Ақпараттың өте тиімді көзі болып барлық 
деңгейдегі басшылардан және қатардағы персоналдан сұрау алу 
саналады.

Талдауды ақпаратгық қамтамасыз етуді ұйымдастыру мен 
сапасына белгілі бір талаптар қойылады. Олардың бастысы -әр 
түрлі және кейде қарама-қайшы көзқарастарды үстанатын 
пайдалнушылардың кең ортасының қажетгіліктерін 
қанағаттандыру. Экономикалық ақпаратқа талаптарды талдай 
отырып, біздің көзқарасымыз бойынша ең маңыздыларына 
төмендегі жатады:

шынайылығы; 
объективтілік; 
талдамалық; 
біртүтастық; 
жеделділік (оперативтілік); 
релеванттылық;
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толықтық;
тиімділік (оңтайлылық).

Ақпараттың шынайылығы (орындылығы) - оның бастапқы 
көзіне барыниіа жақындығыдеңгейі немесе ақпаратгың дәл жеткізу 
нақтылығы. Ақпарат шынайы дүрыс берілуі керек, оны тексеру 
оңай, онда елеулі қате болмайды және пайдаланушылар оған сене 
алады.

Экономикалық ақпарат зерттелуші құбылыстарды және 
объектілерді объективті күтуі тиіс. Ақпараттың объективтілігі деп 
оның сенімділігін, нақты шындыққа сәйкестігін айтады. Мысалы, 
қаржылык есептілік есепті кезеңге шаруашылық қызмет нәтижелері 
мен қорытындысын және есептілікті жасау күніне кәсіпорынның 
нақты қаржылық жағдайын объективті бейнелеуі тиіс. Басқаша 
айтқанда, талдау нәтижелері бойынша жасалған жұмыс шындыққа 
сәйкес келмейді, ал талдаушылармен жасалған ұсыныстар 
кәсіпорынға пайда әкелмеуі мүмкін, керісінше зиянды болуы 
мүмкін.

Талдамалылық талабының мәні экономикалық ақпараттың 
бүкіл жүйесі түсу көздеріне қарамастан талдаудың қажеттіліктеріне 
сәйкес келуі тиіс, яғни экономикалық қүбылыстар мен процестерді 
жан-жақты зерттеу үшін, негізгі факгорлардың әсерін анықтау үшін 
және өндіріс тиімділігін арттырудың ішкішаруашылық резевтерін 
аныктау үшін талдаушынықызмет бағьптары бойынша керекті 
мәліметтерменжәне олардың бөлшектелген түрімен қамтамасыз ету 
керек.Олардың осы сәтте қажет талдаумен келіп түсуін қамтамасыз 
етуі керек. Сондықган ақпараттың қамтамасыз ету жүйесі түрақгы 
жетілдіріліп отыруы тиіс.

Бүл кәсіпорында есепті, жоспарлауды және статистиканы 
ұйымдастырудың қазіргІ тәжірибесінен айқын көрінеді. Ол жерде 
құжаттар нысандары, олардың мазмүны, қүжат айналымын 
ұйымдастыру қайта қарастырылып отырады, мәліметтерді жинау 
мен сақтаудың мүлде жаңа түрлері пайда болды (компьютерлік 
техника). Барлық өзгерістер есептің немесе жоспарлаудың 
талаптарымен ғана жүрмейді. Олар айтарлықгай дәрежеде талдауды 
ақпаратгық қамтамасыз ету мен басқару шешімдерінің 
өнделуқажеттілігіне бағынады.

Акпаратгық ағынды ұйымдастыруға қойылатын келесі талап — 
бүл әр түрлі көздерден түсетін (жоспарлық, есептік және есептік
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емес сипаттағы) ақпараттың біртұтастығы. Бүл қағидадан 
ақпараттың әр түрлі көздерінің оқшаулануы мен қайталануынжою 
қажеттілігі келіп шығады. Бұл әрбір экономикалық құбылыс, әрбір 
шаруашылық акт, тек бір рет тіркелетінін, ал алынған нәтижелер 
есепте, жоспарлауда, бақылауда және талдауда пайдалануы мүмкін 
екендігін білдіреді.

Талдаудың тиімділігі өндіріс үдерісіне талдау нәтижелері 
бойынша жедел оперативті түрде араласу мүмкіндігі болған 
жағдайда ғана қамтамасыз етіледі. Сондықтан ақпаратқа қойылатын 
тағы бір талаптың мәні- оның жеделдігінде (оперативтілік) болып 
табылады. Ақпаратгың жеделділігін артгыруға оны ЭЕМ-да өндеу, 
байланыстың жана құралдарын қолдану арқылы және т.с.с. қол 
жеткізуге болады.

Ақпараттың релевантгылығы оның орындылығын, өз 
уақыттылығын, қүндылығын, нәтижелерді болжау мен бағалау үшін 
пайдалылығын білдіреді.

Ақпараттың толықгығы есептік кезеңде жасалған барлық 
шаруашылық операциялардың есепте толықгай көрсетілуі тиіс 
екендігін және есептілікте жалпылануы тиіс екендігін 
тұжырымдайды. Олқылықтар ақпаратгың бұрмалануына әкелуі 
мүмкін, ал оның негізінде жасалынған есептілік шынайы емес және 
объективті емес болады. Есептілік мүдделі түлғалардың білуі қажет 
максимум ақпаратты қамтуы керек және оны пайдаланушыларды 
шатастырмайтындай барлық қажетті түсініктерден тұруы тиіс. Ол 
кәсіпорын қызметінің басшылығы үшін қажетті және тиісті 
органдар мен пайдаланушыларға ұсынуы міндетті көрсеткіштерден 
ғана тұруы тиіс. Есептіліктеорын алатын артықшылықтар, екінші 
деңгейлі көрсеткіштермен оны шамадан тыс жұктеу есепті жүргізу 
шығындарын арттыруға әкеледі, бұл ақпаратгың тиімділігі 
(оңгайлығы) талабына жауап бермейді. Бүл талап бухгалтерлік 
есепті жүргізу мен есептілікті жасау оңтайлы болуы керектігін 
білдіреді, яғни мәліметтерді жинау, сақтау мен пайдалану 
шығындары барынша аз болуын талап етеді. Бұл талаптан 
ақпаратгың пайдалылығын зерттеу қажеттілігі және оның негізінде 
артық мәліметтерді жою және керектілерін енгізу жолымен 
ақпараттық ағындарды жетілдіру қажеттілігі келіп шығады. 
Мысалы, есептіліктің тиімділігі (оңтайлылығы) оның 
мәліметтерінің сапасына зиян келтірмей, көрсеткіштердің санын 
қысқарту есебінен, есептілік нысандарын бірегейлендіру мен 

46



стандарттау және оны қүру барысында механикаландыру 
құралдарын қолдану есебінен қол жеткізуге болады.

Осылайша,экономикалық талдаудың ақпараттық жүйесі 
жоғарыда аталған барлық талаптарды ескере отырып, құралуы және 
жетілдірілуі тиіс, ол талдаудың тиімділігі. мен әрекеттілігін 
арттырудың қажетті шарты болып табылады.

Ақпаратгық қамтамасыз ету ғылым мен тәжірибенің жана 
жетістіктеріне негізделеді. Ақпараттық қамтамасыз егуді жетілдіру 
элементі ретінде басқарушылық шешімдерді қабылдауды қолдау 
бойынша түрлі ақпаратгық-талдамалық жүйелер болуы мүмкін. Ал 
жоғарыда аталғандардың барлығы басқарушылық шешімдердің 
тиімділігін арттыруды қамтамасыз етуге көмек береді, 
оғанкәсіпорын қызметі айғақ бола алады, себебі кәсіпорын қызметі 
көптеген шаруашылықуақиғаларсанынан қүралады, өз кезегінде 
олар ақпарат көзі ретінде қызмет етеді және олардын негізгі 
тұтынушысы экономикалық талдау болып табылады.

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:
1. Таным теориясының мәні неде?
2. Таным объектісі не болып табылады?
3. «Талдау» термині деп нені түсінеді?
4. Талдау мен синтез біртұтастығын не қамтамасыз етеді?
5. Ойлау үдерісі қандай өзара байланысты кезеңдерден өтеді?
6. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық талдау 

қандай рөл атқарады?
7. Капитал бағасы концепциясының мәні қандай?
8. Кәсіпорынның активтерін қандай түрлерге белуге болады?
9. Ағымдық активтер қандай қаражаттар есебінен 

қаржыландырылады?
10. Кәсіпорынның капитал бағасы қандай көрсеткіштермен 

сипатталады?
11. Капитал кұрылымы неге ықпал етеді?
12. Экономикалық талдау бойынша алғашқы кітаптар қашан 

пайда болды?
13. Экономикалық талдау дамуында қандай үш кезеңді белуге 

болады?
14. Нарық жағдайында экономикалық талдаудың қандай 

ерекшеліктерін белуге болады?
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Тақырып2.
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ МЕН 

ӘДІСТЕРІ

2.1 Экономикалық талдау әдістері, оныц ерекшеліктері
2.2 Экономикалық талдаудың амалдары мен тәсілдері 
Өзін-өзі тексеру сүрақтары

2.1 Экономикалық талдау әдістері, оның ерекшеліктері

Ғылым әдісі - бұл зерттеу жолы, құбылыстар мен үдерістерді 
зерттеу тәсілдемесі. Грек тілінен сөзбе-сөз аударғанда «әдіс» сөзі 
қандай да бір нәрсеге жол табу дегенді білдіреді. Қазіргі заманауи 
түсінікте әдіс - бұл мақсатқа жету тәсілі, белгілі бір түрде тәртіпке 
келітірілген қызмет.

Адам қызметі теориялық және тәжірибелік бағытқа ие болуы 
мүмкін, сондықган әдіс түсінігі тең дәрежеде георияға да, 
тәжірибеге де қатысы бар [29].

Кез келген ғылым әдісі ретінде оған тән өзінің зерзатьіның 
мазмұнына ену тәсілін түсінеді, яғни таным тәсілі. Табиғат пен 
қоғам дамуының жалпы зандарын ашатын танымның жалпы әдісі - 
материалистік диалектика. Таным әдісінің негізгі ерекшеліктері 
зерттеліп отырған қүбылыстар мен үдерістер олардың өзара 
байланысында, өзара шарттылығында, қозғалысында, өзгерістері 
мен дамуында қарас гырылуымен беріледі.

Әдіс ғылыми зерттеу барысында жүзеге асырылатын ойшыл 
және физикалық операцияларының жиынтығы болып табылады; 
онда жаңа білім алу үшін қажетті

процедуралар бар. Осылайша, әдісті ерекше ойлау 
технологиясы деп атауға болады.

Жалпы таным әдістері жалпы ғылыми және нақты-ғылыми 
болып екіге бөлеміз. Жалпы ғылыми әдістерге барлық ғылымдарға 
тән әдістер жатады: бақылау, салыстьгру, тәжірибе, талдау, синтез, 
үлгілеу, нысандау, абстракциялау және т.с.с. Осы әдістердің нақты 
ғылымда немесе зерттеуде қолданылуы зертгелетінзерзаттың 
ерекшеліктерінен, ол туралы танымның жалпы даму деңгейінен, 
қолда бар техникалық күралдардан байланысты.
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Нақты-ғылыми әдістер жекелеген ғылымдарға тән және қалған 
басқағылымдар шеңберінде пайдаланылмайды.

Көптеген өзге ғылымдар секілді экономикалық талдаудың 
әдістемелік негізі ретінде экономикалық талдаудың мәнін, 
қажеттілігін және жүйелілігін анықтайтын таным теориясы 
саналады.

Таным теориясы (гносеология, эпистемология), философияның 
іргелі тарауларының бірі бола отырып, объективті шындыққа, 
объективті болмысқа, ақиқатқа сезімнен, көруден, ұғымдардан 
объективті шындыққа, объективті болмысқа, шындыққа қарай 
танымның мүмкіндіктері мен завдылықтарын зерттейді, таным 
үдерісінің кезендерін, сатыларын және нысандарын жан-жақгы 
зерттейді және оның шынайылығы мен ақиқатгығын анықтай 
отырып, оның шарттары мен критерийлерін зерттейді.

Экономикалық талдау әдісі экономикалық субъектіні тану 
тәсілі ретінде дәйекті түрде жүзеге асырылатын әрекеттерден 
(кезеңдерден) гұрады:

- субъектіні бақылау, абсолютті және қатысты көрсеткіштерді 
өлшеу және есептеу, олардың салыстырмалы түрге келтірілуі және 
т.с.с.;

- факторларды жүйелендіру және салыстыру, топтау және 
бөлшектеу, олардың субъект қызметінің көрсеткіштеріне әсерін 
зертгеу;

- жалпылау — қорытьінды және болжамдық кестелерді құру, 
басқару шешімдерін қабылдау үшін қортындылар мен ұсыныстар 
дайындау.

Экономикалык талдау негізделетін диалектиканың негізгі 
қағидаларына келесілерді жатқызуға болады: барлығы
қозғалыстатанылады; белгілі бір байланыста, өзара байланыста, 
өзара тәуелділікте және өзара шарттастықта танылады; себеп- 
салдарлық бағыньгштылықта және т.с.с. танылады; қажеттілік пен 
кездейсоқтықгың пайда болуымен танылады; қарама- 
қайшылықтардың бірлігі мен күресімен таналады; сандық 
мөлшерден салага кошу және сападан жаңа сандық шамаға 
көшумен танылады; терісті теріске шығарудан танылады. 
Талдаудың ерекшелігі, қажеттілігі мен қиындығы статиканың емес, 
динамиканың зертгелуімен байланысты болады.
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Экономикалық талдау әдісі деп теориялық-танымдық 
категориялар жүйесін, ғылыми аспаптар мен экономикалық 
субъектінің қызмет етуүдерістерін зерттеу қағидалары жүйесін 
айтамыз.

В.В. Ковалев пен О.Н. Волкованың пікірі бойынша, эдісті 
жалпы түрде үш құраушының қиыстыруы ретінде көрсеіуте 
болады:

М={К,І,Р}, (1.1)

мұндағы К - ғылым категориясы;
I- зерттеу аспаптары;
Р- қағидалар.

Категориялар - бұл берілген ғылымның барынша жалпы 
түсінігі. Экономикалык талдау үшін категорияларға мыналарды 
жатқызуға болады: фактор, үлгі, жүйе, шығындар, табыстар және 
т.с.с.

Қағидалар шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін 
экономикалық талдауда танымның көптеген облыстары үшін 
жалпысы қолданылады: жүйелілік, ғылымилық, нақтылық, 
кешенділік, объективтілік және т.с.с.

Ғылыми аспаптар (аппарат) - бүл талдаудың алға қойылған 
мақсаттарына жету үшін әр түрлі комбинацияларда 
пайдаланылатын тәсілдер, әдістер және қүралдар. Талдаудың кез 
келген аспабышағын мағынада әдіс деп аталуы мүмкін. Ғылыми 
аспаптардың талдауда қолданылатын негізгі екі ерекшелігін бөліп 
көрсетуге болады.

Біріншісі - білімнің жақын салаларынан (математика, 
экономикалық теория, статистика және т.с.с.) зерттеу әдістерін 
аккмуляциялаумен мазмұндалған ашықтылық. Талдау өз 
шеңберінде өнделген ерекше әдістермен шектелмейді, сол сияқты 
түрлі әдістерді, оларды алдымен өз талаптарына қатысты қайта 
өңдеп, белсенді қолданады. Соңғы жылдарда талдаудың ғылыми 
аппаратын жетілдіру әдістемелерді математикаландыруды күшейту 
жолымен жүрді.

Екінші ерекшелік талдаудың түрлі кезеңдерінде түрлі 
әдістемелер мен тәсілдер пайдаланылуынан көрінеді. Бүл ретте 
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оларды қолданылуы бойынша ешқандай регламентация жоқ. 
Көпшілігі талдаудың мақсатына, талдаушының қолда бар уақыт 
ресурстарына, ақпаратгық және адами ресурстарға, ақпараттық 
және техникалық қамтамасыз етуге байланысты болады. 
Экономикалық талдауда түрлі тәсілдер мен әдістемелердің 
комбинациясы жиі қолданылады.

Экономикалық талдауда диалектикалық әдістің пайдалану әрбір 
үдерісті, әрбір экономикалық қүбылысты жүйе ретінде, өзара 
байланысқан көгггеген элементтердің жиынтығы ретінде 
қарастыруды білдіреді. Бұдан талдау объектісін зерттеуге жүйелік 
қадамның қажеттілігі келіп шығады.

Жүйелік қадам - бұл зерттеу әдіснамасындағы бағыт. Ол 
көптеген ішкі және сыртқы байланыстары бар жекелеген 
элементтерден түратын күрделі жүйелерді зертгеуге негізделеді. 
Жүйелік багыт объектіні тереңірек зертгеуге, ол туралы барынша 
толық түсінік алуға және осы объектінің жекелеген бөліктері 
арасындағы себеп-салдарлық байланысты анықтауға мүмкіндік 
береді.

Жүйелік қадам зерттеліп отырған қүбылыстар мен үдерістердің 
элементтерге (талдау) максималды бөлшектелуін, олардың 
жүйеленуі мен синтезін қарастырады. Қандай да бір құбылысты 
бөлшектеу (қүрамдас бөліктерін анықгау) зерттеліп отырған объекті 
үшінтәжірибе жүзінде маңызды және басты болатын дәрежеде 
жүргізіледі. Ол талдау объектісі мен мақсатына тәуелді. Бұл 
талдаушыдан экономикалық көрсеткіштердің, сонымен қатар 
олардың дамуын анықтайтын факторлар мен себептердің мәнін 
тануды талап ететін талдаудағы күрделі міндет болып табылады.

Элементтерді жүйелендіру олардың өзара байланысын, өзара 
әрекетгестігін, өзара тәуелділігін және өзара бағыныштылығын 
зерттеу негізінде жүргізіледі. Бүл зерттеліп отырған объектінің 
(жүйенің) жақын үлгісін қүруға, оның басты қүраушыларын, 
функцияларын анықтауға, жүйе элементтерінің бағыныштылығын 
анықгауға, зер гтелуші көрсеткіштердің ішкі байланыстарына сәйкес 
келетін талдаудың логикалық-әдістемелік сызбасын ашуға 
мүмкіндік береді.

Жүйелік қадамның басты ерекшелігі - жүйе элементтерінің 
өсіңкілігі, өзара әрекеттесуі, өзара тәуелділігі және өзара 
байланыстылығы, кешенділігі, тұтастығы, бағыштылығы, жетекші 
буынның бөлінуі.
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Экономикалық талдауда жүйелік қадам шаруашылык 
міндеттерді шешудің ғылыми негізделген нұсқаларын жасауға, 
нүсқалардың тиімділігін анықтауға мүмкіндік береді, ол анағүрлым 
мақсатты басқару шешімдерін таңдауға негіз береді.

Жүйелік талдау үдерісінде бірнеше кезекті кезеңдерді бөліп 
көрсетуге болады [30].

Зерттеудің бірінші кезеңінде талдау объектісі анықталған жүйе 
ретінде көрсетіледі. Бүл үшін алғашқыда жүйенің элементтері 
ретінде қарастырылуы мүмкін объектінің жеке бһліктерін бөліп 
көрсетеді. Нақгы жағдайда жүйе бірнеше деңгейден тұруы мүмкін, 
яғни бірінші деңгейден бөлінгенэлементтердің әрбірідербес жүйе 
(ішкіжүйе) ретінде қарастырылуы мүмкін. Бүдан басқа, талдаудың 
бірінші кезеңінде жүйенің даму мақсаттары, шешетін міндетгері 
қалыптасуы тиіс, өзге жүйелермен байланысы, жеке элементтері 
арасындағы байланысы, әрбір элементгің қызмет етуі және 
түтастай жүйенің жұмыс істеуі аныкдалуы тиіс.

Жүйелік талдаудың екінші кезеңінің негізгі мақсаты - барлық 
элементтерге, өзара байланыстарға (ішкі және сыртқы), сонымен 
қатар жүйе әрекет ететін жағдайларға барынша толық және сапалы 
баға беруге қабілетті көрсеткіштерді ірікгеу болып табылады.

Үшінші кезенде зерттелуші жүйенің жалпы қүрылымдық- 
логикалық сызбасы жасалады. Әдетге ол графикалық түрде блоктық 
суреттер түрінде көрсетіледі, яғни әрбір элементке белгілі бір блок 
сай келеді. Жекелеген блоктар өзара сызықгармен байланысқан, 
олар жүйенің ішкі және сыртқы байланыстарын және бағыттарын 
көрсетеді. Осы жерде алдыңғы кезеңде іріктелген көрсеткіштер 
жүйенің элеменггері мен байланыстары бойынша таралады, 
олардың тізімі нақтыланады (бірін-бірі қайталайтындары 
шығарылады, жеткіліксіз ақпараттық көрсеткіштері ауыстырылады 
және т.с.с.).

Төртінші кезең жүйенің экономикалық-математикалық үлгісін 
жалпы түрде қүруға арналады, мүнда сапалық талдау негізінде 
жүйенің барлық тендеулері мен теңсіздіктерінің математикалық 
нысандары анықталады. Бүл кезеңде түрлі әдістердің комегімен 
барлық тендеулер мен теңсіздіктердің коэффициенттері, 
функциялары, мақсаттары мен шектеупараметрлері аныкгалуы тиіс.

Нәтижесінде орындалған жүмыстың қорытындысы бойынша 
экономикалық-математикалық үлгі алынады, ол өз кезегінде 
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таадалған объектіні экономикалық талдау үшін пайдаланылуы 
мүмкін.

Соңғы бесінші кезең үлгімен жүмыс деп аталады. Оны, ең 
дұрысы, диалог түрінде ПЭЕМ-да жасаған жөн. Ол өндіріс 
факторларын сипаттайтын, атқаратын функциялар мәндерін 
анықгайтын экономикалық-математикалық үлгінің жекелеген 
параметрлерін (коэффициентгер, шектеулер) ауыстыру жолымен 
іске асырылады.

Осы көрсеткіштерді нақты, жоспарлық және басқа да 
көрсеткіштермен салыстыру шаруашылық қорьггындыларын 
бағалауға, нәтижелік көрсеткіштер шамасына факторлардың әсерін 
бағалауға, пайдаланылмаған ішкі шаруашылық резевтерінің көздері 
мен көлемін анықтауға мүмкіндік береді.

Талдаудың жүйелік қадамы басқаларымен салыстырғанда 
айтарлықтай артықшылықтарға ие: ол зертгеудің кешенділігі мен 
мақсаттылығын, өндіріс тиімділігін артгыру резевтерін іздеудің 
әдістемелік негізделген сызбасын қамтамасыз етеді; шаруашылық 
нәтижелерін объективті бағалауды қамтамасыз етеді; талдау мен 
оның қорьггындыларының жеделділігін, әрекеттілігін, негізделуін, 
дәлдігін қамтамасыз етеді.

Алынған экономикалық-математикалық үлгі талдауда көп рет 
пайдаланылуы мүмкін және басқару шешімдерін негіздеу қүралы 
ретінде қызмет етуі мүмкін.

2.2 Эконом и калы қ талдаудың амалдары мен тәсілдері

Кез келген ғылым әдісінің негізгі элементі оның ғылыми 
аппараты болып табылады. Қазіргі тандатәжірибе жүзінде қандай да 
бір ғылымның өзінеғана тән амалдары мен тәсілдерін оқшаулауға 
болмайды, себебі қазір әр түрлі ғылымдардың ғылыми 
аспаптарының өзара кірігуі байқалады. Экономикалық талдауда, 
сол сияқты, бастапқыда қандай да бір экономикалық ғылым 
шеңберінде өңделген түрлі әдістер қолданылуы мүмкін.

Түрлі жіктемелердің негізінде түрлі белгілер жатыр. В.В. 
Ковалев пен О.Н. Волкованың пікірінше, анағүрлым ақпаратты 
болып әдістер мен тәсілдердірәсімдеу (нсыандандыру)дәрежесіне 
қарайбөлу, яғни берілген әдісті қандай да бір нысандандырылған 
(ең алдымен математикалық) процедуралардың көмегімен белгілі 
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бір дәрежеде сипатгау мүмкіндігі бойынша рәсімдеу саналады. Осы 
логикаға сүйене отырып, барлық талдамалық әдістер 
нысандандырылған және нысандандырылмаған деп бөлінуі мүмкін.

Нысандандырылмаған әдістер талдамалық процедураларды 
қатаң талдамалық тәуелділікте емес, логикалық деңгейде сипаггауға 
негізделген. Осы әдістерді қолдану белгілі, бір субъективизммен 
сипатгалады, себебі талдаушының ішкі түйсігі (интуиция), 
тәжірибесі мен білімі үлкен мәнге ие.

Нысандандырылмаған әдістерге келесілер жатады: 
көрсеткіштер жүйесін өндеу, салыстыру әдісі, талдамалық 
кестелерді қүру, бөлшектеу тәсілі, сарапшылық бағалау әдісі, 
жағдаяттық талдау және болжамдау әдісі.

Нысандандырылған (математикалық) әдістерге негізінде 
жеткілікті қатаң нысандандырылған талдамалық тәуелділіктер 
жатқан әдістер жатады. Бүл әдістердің ондығы белгілі, олар 
жіктеудің екінші деңгейін қүрайды. Бүл деңгейде бөлеміз: 
экономикалық талдаудың классикалық әдістері,экономикалық 
статистиканың дәстүрлі әдістері, байланыстарды зерттеудің 
математикалық-статистикалық әдістері, қаржылық есептеулер 
әдістері, шешімдер қабылдау теориясы әдістері.

В.В. Ковалев және О.Н. Волкова [27] бірінші топқа 
(экономикалық талдаудың классикалық әдістерін) келесілерді 
жатқызды: баланстық әдіс, детерминантталған факторлық талдау 
әдісі (тізбекті қойылым, абсолютты айырмашылық, факторлардың 
оқшауланған әсерін анықтау әдісі, дифференциалдық, интегралдық 
және логарифмдік әдістер) және пропорционалды тәуелділіктер 
негізінде болжамдау.

Экономикалық статистиканың дәстүрлі әдістерінің ішінде 
келесілер бөлінеді: орташа шамалар әдісі, топтау әдісі, есептеу 
мәліметтерін өңдеудің қарапайым әдістері, индекстік әдіс.

Байланыстарды зерттеудің математикалық-статистикалық 
әдістері келесілерден түрады: корреляциялық, регрессиялық, 
дисперсиялық және кластерлік талдау.

Шешімдерді қабылдау теориясының әдістері шешімдер дарағын 
қүру, сызықтық бағдарламалау және сезімталдықгы талдау 
әдістерін біріктіреді.
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Жоғарыда аталған әдістерді қолдану түрлі тәсілдермен жүзеге 
асырылады (З-сурет).

Экономикалық талдау тәсілдерінің ішінде дәстүрлі тәсілдерді 
бөледі, оларақпаратты өңдеу мен зерттеу үшін басқа пәндерде де 
кеңінен қолданылады. Оларға келесілер жатады: салыстыру тәсілі, 
графикалық, баланстық әдіс, орташа және қатысты шамалар әдісі, 
талдамалық топтау әдісі.

Шаруашылық қызмет нәтижелеріне факторлардың әсерін 
зерттеу үшін және резевтерді есептеу үшін талдауда келесі тәсілдер 
қолданылады: детерминантталған факгорлық талдау, стохастикалық 
факторлық талдау және көрсеткіштерді оңтайландыру тәсілдері.

Сурет 1.3. Экономикалық талдау тәсілдері

Детерминантталған факторлық талдаудың негізгі тәсілдері: 
тізбекті қойылым, индекстік әдіс, абсолютті және қатысты 
айырмашылық, интегралдық әдіс, пропорционалды белу және 
логарифмдеу тәсілі.
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Стохастикалық факторлық талдау әдістерінің ішінде келесілерді 
бөліп көрсетеді: корреляциялық, дисперсиялық, құрамдық және 
көпөлшемді факторлық талдау.

Көрсеткіштерді оңтайландыру тәсілдеріне кіреді: 
экономикалық-математикалық әдістер, бағдарламалау, жаппай 
қызмет көрсету теориясы, ойындар теориясы және операцияарды 
зерттеу теориясы.

Қандай да бір тәсілдердің қолданылуы талдаудың мақсаты мен 
тереңдігіне, зерттеу объектісіне және техникалық мүмкіндіктерге 
байланысты.

Өзін-өзі тексерусұрақтары
1. Ғылым әдісі деп не түсініледі?
2. Экономикалық талдау әдісі қандай кезендерден түрады?
3. Нысандандырылмаған әдістер неге негізделген?
4. Нысандандырылған әдістерге қандай әдістер жатады?
5. Дәстүрлі әдістер ііиінде экономикалық статистиканың қандай 

әдістері бөлінеді?
6. Шаруашылық қызмет нәтижелеріне факторлардың әсерін 

зерттеу үшін және резевтерді есептеу үшін қолданылатын 
тәсілдерді атаңыз?
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Тақырып 3. 
ФАКТОР.'IЫҚ ТАЛДАУ

3.1 Факторлық талдаудын теориялық құраушылары
3.2 Экономикалық-математикалық әдістерді талдауда 

қолдану
Өзін-өзі тексеру сүрақтары

3.1 Факторлық талдаудың теориялық қүраушылары

Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің барлық қүбылыстары 
мен үдерістері өзара байланыста, өзара тәуелділікте және өзара 
шарттастықга болады. Олардьщ кейбірі бір-бірімен тікелей 
байналыста болса, басқалары жанама байланыста болады. Мысалы, 
жалпы өнім шамасына жұмысшылардың саны және олардың еңбек 
өнімділік деңгейі сияқты факторлар тікелей эсер етеді. Басқа 
барлық факторлар осы көрсеткішке жанама эсер етеді.

Шаруашылық қызметті талдауды жетілдірубағыттарыньщ бірі 
ретінде компьютерлерді кеңінен пайдалану саналады. Оларды 
қолдану арқасында зерттелуші факторларды толығырақ қамту 
есебінен, қабылданатын басқару шешімдерін негіздеу 
есебінен,өндірістік ресурстарды барынша тиімді
пайдаланудықамтамасыз ететіноңтайлы нұсқаның тандау есебінен, 
қоғамдық өндірістің тиімділігін арттыру резервтерін ашу есебінен 
шаруашылық қызметті талдау тиімділігін арттырады.

Талдаудың математикалық тэсілдері - шаруашылық қызметгі 
талдаудың жалпы және арнайы әдістерінің ажырамас бөлігі. Олар 
кешенді экономикалық талдаудың көптеген бөлімдерінде кеңінен 
қолданылады.

Шаруашылық қызметті талдауда қандай да бір математикалық 
әдісті қолдану экономикалық-математикалық үлгілеу әдістемесіне 
және экономикалық талдаудың міндеттерін ғылыми негізделген 
жіктемесіне сүйенеді.

Шаруашылық қызметті талдаудың мақсатына байланысты 1.4 
суретте көрсетілген экономикалық-математикалық эдістер 
қолданылады.

Детерминизм (лат. Determine — анықгаймын) — барлық 
қүбылыстардың объективті занды жэне себепті уағдаластығы 
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туралы ілім. Детерминациялау негізівде себептіліктіңорын алуы 
жөнінде ереже жатыр, яғни бір құбылыс (себеп) белгілі бір 
жағдайда басқасын (салдарды) туғызады.

Детерминацияланған заңдылыкдар - соңғы нәтижелерді 
бірмәнді анықгаушы себептік заңдылықтар.

Сурет 1.4. Қаржылық-шаруашылық қызметті талдауда қолданылатын 
математакалық тәсілдер жіктелуі

Детерминацияланган талдау - бүл зерттелуші құбылыстың 
(жұмыс тиімділігі көрсеткіштерінің) тікелей факторларға жіктелуі, 
яғни байланыстардың үздіксіз тізбегінің үлгісін құра 
отырып,ықпалын сандық өлшеуге мүмкін болатын факторларға 
жіктелуі. Жұмыс тиімділігінің көрсеткіші оған эсер ететін 
факторлардың көбейтіндісі ретінде қарастырылады. Мысалы, 
шығарылған немесе өткізілген өнім көлемінің (О) қалыптасуы 
өнеркәсіптік-өндірістік персонал саны (ЧР) мен бір жүмысшының 
орташа жылдық өнім өнімділігі ықпалымен іске асырылады (В):

О = ЧРВ, (1.2)

Факгорларды бөлшектеуді жұмыскер өнімділігін олардың 
жалпы санындағы жұмысшылар үлесімен (Ур) және бір 
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жүмысшының орташа жылдық өнім өнімділігімен (Вр) алмастыру 
арқылы жалғастыруға болады. Онда

Вр = О/ЧРр, (1.3)

мұндағы ЧРр — жүмысшылардың орташа тізімдік саны.

Шығарылған немесе өткізілген өнімнің көлемі төмендегі 
формуламен мазмүндалады:

О = ВрУрЧР, немесе О = О/ЧРрУрЧР (1.4)

Өнім көлемін талдау үлгісін әрі қарай қүруды жалғастыруға 
болады (О), яғни факторларды: сағаттық өнімділік (Вч), бір 
жүмысшымен істелінген күндер саны (Др), жұмыс күн үзақтығы (Тр) 
арқылы жалғастыруға болады. Ол үшін көрсетілген формуладағы 
жүмысшы өнімділігі (Вр) орнына келесі (Др • Тр • Вч) көбейтіндіні 
қою керек. Сағаттық өнімділік (Вч) мынадай түрге не болады:

Вч = О/ДрТр (1.5)

Үлгіде енді екі фактор емес, бес фактор қолданылып және ол 
мынайдай түрге не болады:

О = (О/ДрТр)Др-ТрУрЧР (1.6)

Детерминацияланған талдау факторлардың саны логикалық 
іріктеу және сапалы талдау жолымен, тікелей байланыстардың 
үздіксіз тізбегімен анықталатын, үлгіні өндеуді білдіреді.

Детерминацияланған үлгілер бір уақытта бірнеше 
факторлардың әсерін анықтауға мүмкіндік бермейді және кері 
байланыстар жүйесінде факторлардың өзара алмасуын ескермейді. 
Мысалы, жоғарыда көрсетілген өнім өндірісі көлемін талдау 
үлгісінде еңбек өнімділігі өзгерісінің факторларын тікелей 
байланыстар бойынша бөлшектеуге болады, бірақ жүмысшылар 
санының артуы немесе кемуі барысында еңбек өнімділігінің 
өзгерісін анықгауға болмайды.
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Детерминацияланған үлгілердің негізгі кемшілігі - бұл өндіріс 
интенсификациясының (ғылыми-техникалық іс-шаралар) шешуші 
факторлары көбіне тікелей байланыстар үлгісіне енгізілмеуі мүмкін, 
сондықтан талдау жүргізген кезде ескерілмейді.

Детерминацияланған факторлық талдау элиминациялау 
тәсілімен әрбір фактордың ықпалын сандық анытауды 
жорамалдайды: тізбектікқойылым, абсолютті және қатысты 
айырмашылықтар тәсілі арқылы әрбір фактордың әсерін сандық 
анықтауды білдіреді. Алайда, оған қоса әрбір фактордың 
ықпалықойылымдар кезектілігіне байланысты екенін ескерген жөн. 
Осының салдарынан талдаудалогарифмдеу секілді 
детерминацияланған математикалық тәсіл қолданылады, ол 
нәтижелі көрсеткіштің өзгерісіне тек екі емес, одан да көп 
факторлардың ықпалын қойылымдар кезектілігін бекітпей 
анықтауға мүмкіндік береді.

Шаруашылық қызметті экономикалық талдауда интегралдау 
тәсілі де қолданылады, ол математикалық түрғыдан бірнеше 
айнымалылардың функциясын зерттеуді білдіреді.

Стохастика (от греч. Stochasis — болжам) - 
факторлардыңкездейсоқ үйлесімімен негізделген оқиғалар 
ықтималдығы. Стохастикалық (мүмкінді, ықгималды) жиынтық 
-стохастикалық үдерісті жүзеге асыру нәтижесінде қалыптасады 
және іріктелетін бірліктердің мүмкінді комбинацияларының 
жиынтығын білдіреді.

Стохастикалык, талдау - бұл статистикалық бағалаудың 
міндеттерінің кең шеңберін шешу әдісі болып табылады, ол 
көрсеткіштердің тікелей байланыста болмайтын, тікелей
өзаратәуелділікте болмайтын факторлар есебінен өзгерісінің үлгісін 
қүру жолымен жаппай эмпирикалық деректерді зерттеуді 
жорамалдайды. Стохастикалъщ байланыс - бүл кездейсоқ шамалар 
арасындағы байланыс, олбір шаманың өзгерісі барысында 
екіншісінің таралу қағидасы өзгергенде пайда болады. Осылайша, 
егер кездейсоқ X шамасы Z және v кездейсоқ шамаларының екі 
тобының функциясы болып табылса, ондаХ=Д7ь Z2, Zn; vi5 v2, 

vn), ал кездейсоқ Y шамасы z жэне v кездейсоқ шамаларының 
екі тобының функциясы болса, онда Ү = Y(Zb Z2, Zn; vb v2, 
vn), онда Xжәне Y арасында стохастикалық байланыс болады.
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Стохастикалық үлгілерді қүру негізінде шаруашылық 
объектілердің немесе кезендердің жиынтығындағы зертгелуші 
экономикалық көрсеткіштер мәндерін түрлендіру заңдылығын 
жалпылау жатыр. Байланыстарды үлгілеудің стохастикалық 
кадамын қолданудың алғышарты ретінде жиынтықтың сапалы 
біртектілігі (зерттелуші байланыстарға қатысты) және шаруашылық 
объектілер мен кезеңдер бойынша өзгермелілік саналады. 
Үлгіленетін байланыстардың заңдылығын-эмпирикалық жаппай 
мәліметтерді түрлендіру негізінде экономикалық көрсеткіштердің 
байланыстары параметрлерін есептеуге мүмкіндік беретін 
тәсілдерді қолдану мен бақылау жиынтығының жеткіліктілігі 
барысында ғана анықтауға болады.

Стохастикалык үлгілеу, өндірістік-шаруашылық қызмет 
нәтижелерінің көрсеткіпітерінің өндіріс факторлары 
менжағдайларымен себеп-салдарлық байланыстарын зерттеуге 
мүмкіндік беретін математикалық статистика әдістерімен жүзеге 
асырылады. Бүл жагдайда детерминацияланған үлгілеу әрқашан 
мүмкін бола бермейді. Математикалық-статистикалық тәсілдерді 
қолдану арнайы экспериментсіз пайдаланбауға мүмкіндік береді. 
Экономикалық талдауда келесідей, стохастикалық талдаудың келесі 
типтік міндеттерін ажыратады:

- функция мен факторлар арасындағы және факторлар арасында 
байланыстардың бар болуы мен тығыздығын зерттеу;

- экономикалық қүбылыстардың факторларын ранжілеу және 
жіктеу;

- зерттелуші қүбылыстар арасындағы байланыстың талдамалық 
нысанын анықтау;

- көрсеткіштер деңгейін өзгерту динамикасын тегістеу (трендті 
анықтау);

көрсеткіштер деңгейінің завды кезендік ауытқулар 
параметрлерін анықтау;

экономикалық қүбылыстардың (күрделілігін, 
көпқырлылығын) өлшемділігін зерттеу;

талданушы көрсеткіштердің өзгерісіне факторлардың 
ықпалын анықгау және сандық өлшеу (алынған теңдеулердің 
экономикалық түсіндірілуі).

Зерттелуші көрсеткіштердің арасындағы байланыстарды 
стохастикалык үлгілеу және талдау корреляциялық талдаудан 
басталады.

61



Корреляция (ағыл. Correlation —қатьінас, сәйкестік, өзара 
байланыс, өзара тәуелділік) - бұл белгілердің бірінің орташа 
шамасы басқасының мәніне байланысты өзгеретін байланыс түрі.

Корреляциондық шамалар бір-бірімен корреляциондық 
байланыспен байланысқан және факторлық пен нәтижелік 
белгілермен сипатталады. Басқа белгіге эсер ететін белгіні 
факторлық (экзогенді) деп, ал тәуелді белгініні - нәтижелі деп 
атау қабылданған. Әрбір нақты жағдайда факторлық және 
нәтижелік белгілерді анықтау үшін байланыстар табиғатын талдау 
қажет.

Корреляциялық тәуелділіктің мәнісі келесіде жатыр: оның 
аргумент өзгеруімен әрқашан функцияның белгі бір қатаң өзгерісі 
орын алатын,функционалдықтан айырмашылығы ол толық 
болмайды және тек орташа түрде және жаппай бақылау барысында 
көрінеді. Корреляциялық байланыс барысында аргумент өзгерісі 
функцияның бірнеше мәндерін береді.

Байланыстарды зерттеу - белгілер арасындағы өзара 
байланыстар мен өзара тәуелділікті анықтау, зерттеу және сандық 
бағалау әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.

Корреляциялық байланыстың нысаньгн тандау кезінде 
зертгелетін қүбылыстардың экономикалық табиғатына, байланыс 
негізіне салынған талдау функциясының қарапайымдылығына, және 
параметрлер санын шектеу жөніндегі талаптарға сүйенеді.

Корреляциялық тәуелділіктің нысаны деп белгі-фактордың 
өзгеруімен зерттелуші белгінің өзгерісінде пайда болатын 
тенденцияны түсінеді. Егер белгі мәнінің бірқалыпты өсу немесе 
кему тенденциясы байқалса, онда тәуелділік түзу сызыкды деп 
аталады. Бүл мәндердің бірқалыпты емес өзгерісі тенденциясы 
қисық сызықты деп аталады.

Корреляциялық байланыс теңдеуі (регрессия теңдеуі) - 
талдамалық тендеу, оның көмегіменбелгілер арасындағы байланыс 
мазмүндалады (кейде «байланыс нысаны»). Байланыс теңдеуінің 
түзу сызықты (түзу сызық) және қисық сызықты (парабола, 
гипербола) түрлерін ажыратады.

Экономикалық есептеулерде көбінесе сызықгық үлгілерге 
басымдық беріледі, бүл келесі жағдайлармен түсіндіріледі:

- салыстырмалы қарапайымдылық және есептеулердің аз 
колем і;
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жаппай экономикалық үдерістер, әдегге, 
байланыстыңсызықтық нысанына тән бірқалыпты бөлу заңына 
бағындырылған.

Корреляциялық-регрессиялық үлгіге енгізілетін факторларды 
іріктеу бірнеше тәсілдермен жүргізіледі:

1) экономикалык мазмүнына сәйкес факторларды логикалық 
іріктеу;

2) Стьюденттің t-критерийі немесе Фишердің Ғ-критерийі 
бойынша факторлар мәндерін бағалау негізінде олардың 
маңыздыларын іріктеу;

3) Регрессиялық үлгіні құру кезінде елеусіз факторларды жүйелі 
түрде шығарып тастау.

Динамика қатарларының корреляциясы өзіндік ерекшеліктерге 
ие. Динамикалық қатардағы қысқа мерзімді ауытқулардан (жылдық, 
тоқсандық, айлық) басқа тағы бір қүраушы компонент 
көрсеткіштер қагарының немесе трендтің теңестірілген қатарының 
(трендтің) өзгерістерінің жалпы тенденциясы. Оған қоса 
автокорреляция - динамикалық қатар деңгейлерінің жүйелі мәндері 
арасындағы корреляциялық тәуелділік орын алады.

Қатарлардың механикалық тегістелуі сырғымалы, немесе 
қозғалмалы, орташаның көмегімен жүргізіледі. Бүл тәсіл мәнісі сол 
жағында қатардың бір мүшесінің әрбір жаңа орташасын есептеуден 
және қатардың оң жағына бір мүшені қосудан түрады.

3.2 Экономикалық-математикалық  
әдістерді талдауда қолдану

Экономикалық зертеулерде жиі жуықтығыменжәне 
белгісіздігімен сипатталатын стохастикалық байланыстаркездеседі. 
Олар объектілердің (бақылаулар) орташасаны бойынша көрінеді. 
Мүнда факторлық көрсеткіштің (аргументтің) әрбір 
шамасынанәтижелі көрсеткіпггің (функцияның) бірнеше мәндері 
сәйкес келуі мүмкін. Мысалы, жүмысшы еңбегінің қормен 
жаракдануы көрсеткішінің артуы өте жоғары деңгейде 
теңестірілген өзге жағдайлар кезіндеде әр түрлі кэспорында еңбек 
өнімділігінің әр түрлі өсімін береді. Бүл еңбек өнімділігіне эсер 
ететін барлық факторлардың кешенді түрде өзара байланыста 
әрекет ететіндігімен түсіндіріледі. Әр түрлі факторлардың оңтайлы 
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үйлесу шамасына қарай, олардың әрқайсысының нәтижелік 
көрсеткіш шамасына әсерінің деңгейі бірдей болмайды.

Егер бақылаулардың (объектілердің) үлкен санын зерттеу және 
олардың мәндерін салыстыру үшіналсақ, зертгелуші факторлар мен 
нәтижелік көрсеткіпггер арасындағы өзара байланысбайқалады. 
Сонда үлкен сандар заңдылығына сәйкес басқа факторлардың 
нәтижелі көрсеткішке ықпалытегістеледі, жойылады. Бұл зерттеліп 
отырған қүбылыстар арасында қатынасты, байланысты орнату үшін 
мүмкіндік береді.

Яғни, корреляциялық (стохастикалық) байланыс - бүл толық 
емес, ықтималды байланыс. Ол жаппай бақылауларда ғана көрінеді. 
Жүптық және көптік корреляцияны ажыратады.

Жүптық корреляция - бүл екі көрсеткіш арасындағьі байланыс, 
оныңбірі факторлық, екіншісі - нәтижелік болып табылады. Көптік 
корреляция бірнеше факторлардыңнәтижелік көрсеткііппен өзара 
әрекеттесуінен пайда болады.

Стохастикалық қатынастарды зертгеу үшін алдыңғы тарауларда 
қарастырылған келесідей экономикалық талдау тәсілдері 
қолданылады: қатарласқан және өсіңкілік қатарлардысалыстыру, 
талдамалық топтастыру,сызбалар. Алайда олар байланыстың жалпы 
сипаты мен бағытын ғана анықгауға мүмкіндік береді. Факторлық 
талдаудың негізгі міндеті — нәтижелік көрсеткіштің деңгейіне әрбір 
фактордың эсер ету дәрежесін анықтау. Бүл мақсат үшін 
корреляциялық, дисперсиялық, компонентгі,қазіргі заманғы 
көпөлшемді факгорлық талдаужэне т.с.с қолданылады.

Экономикалық зерттеулерде көрсеткіштер арасындағы өзара 
байланысты сандық түрде көрсетуге мүмкіндік беретін 
корреляциялық талдау тэсілдері ең көп қолданылады.

Корреляциялық талдауды қолданудың алғы шарттары:
- Зертгелетін факторлық пен нэтижелік көрсеткіштер (біртекті 

объектілер жиынтығы бойынша динамикада немесе ағымдағы 
жылда)шамасы туралы бақылаулардың үлкен жеткілікті саны.

- Зерттелетін факторлар сандық өлшемді болуы тиіс жэне 
ақпараттың қандай да бір көздерінде бейнеленуі тиіс. 
Корреляциялық талдауды қолдану келесідей міндетгерді шешуге 
мүмкіндік береді:

1. бір немесе бірнеще факторлардың (абсолютгік өлшемде) 
әсерінен нэтижелік көрсеткіштің өзгерісін анықгау, бүл факторлық
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көрсеткіштің бір бірлікке өзгерісі кезінде нәтижелік көрсеткіштің 
қанша бірлікке өзгеретіндігін анықгауды білдіреді;

2. нәтижелік көрсеткіштің әрбір факгорға тәуелділігінің 
қатысты дәрежесін анықтау.

Корреляциялық қатынастарды зерттеу шаруашылық қызметгі 
талдауда үлкен мәнге ие. Бұл келесіден көрінеді: факторлық талдау 
айтарлықтай тереңдейді, зертгелетін көрсеткіштер деңгейін 
қальппастыруда әрбір фактордың орны мен рөлі белгілейді, 
зерттелетін құбылыстар туралы білім тереңдейді, олардың даму 
зандылықтары анықталады және нәтижесінде - жоспарлар мен 
басқару шешімдері нақгырақ негізделеді, кәсіпорын қызметінің 
қорытындысы объективті бағаланады және ішкі шаруашылық 
резервтер анағұрлым толық анықгалады.

Стохастикалық тәуелділікті зерттеу үшін жұптық корреляция 
тәсілдерін қолдану.

Корреляциялық талдаудың негізгі міндетгерінің бірі 
факторлардың нәтижелік көрсеткіш шамасыиа (абсолютгік 
өлшемде) әсерін анықтау болып табылады. Бұл міндетті шешу үіпін 
зерттелетін байланыстың сипатын (түзу сызықты, кисық сызықгы 
т.с.с) барынша жақсы бейнелейтінсәйкес математикалық теңдеудің 
типі таңдалады. Бүл корреляциялық талдауда үлкен рөл атқарады, 
себебі регрессия тевдеуін дүрыс таңдаудан міндетті шешу барысы 
мен есептеулер нәтижесі тәуелді байланысты болып келеді.

Байланыс теңдеуін негіздеу қатарласқан қатарларды салыстыру, 
мәліметтер топтастыру және сызықтық графикгердің көмегімен 
жасалады. Графикте нүктелердің орналасуы зертгелетін 
көрсеткіштер арасында қандай тәуелділік қалыптасқанын көрсетеді: 
түзу сызықты немесе қисық сызықгы. Екі көрсеткіштің арасындағы 
түзу сызықты тәуелділікті сипаттайтын ең қарапайым теңдеу 
түзудің теңдеуі болып табылады:

Ух=а + вх (1.7)

мүнда х - факторлық көрсеткіш, У - нәтижелік көрсеткіш; а жэне в 
- регрессия тендеуінің параметрлері, олардытабу қажет.

Бұл тевдеу факторлық көрсеткііптің белгілі бір шамаға 
өзгеруімен нәтижелік көрсеткіштің бірқалыпты өсуі немесе кемуі 
байқалатын, екі белгі арасындағы осындай байланысты сипаттайды.
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Зерттелетін құбылыстар арасындағы қисық сызықты тэуелділік 
кезівдегі байланыс теңдеуі де осындай қағида бойынша шешіледі. 
Егер бір көрсеткіштің мэні артуы барысындабасқасы белгілі бір 
деңгейге дейін артса, содан кейін төмендей бастаса (мысалы, 
жұмысшылардың еңбек өнімділігінің олардың жасына тәуелділігі), 
онда мұндай тәуелділікті жазу үшін екінші реттік парабола сэйкес 
келеді:

Ух = а + вх + сх2 (1.8)

Көпфакторлы корреляциялық талдау бірнеше кезеңдерден 
түрады:

Бірінші кезеңде зерттелуші көрсеткішке эсер ететін факторлар 
анықталады және корреляциялық талдау үшін ең маңыздылары 
тандалады.

Екінші кезеңде корреляциялық талдау үшін қажетті бастапқы 
ақпарат жиналады және бағаланады.

Үшінші кезеңде факторлар мен нәтижелік көрсеткіпітер 
арасындағы байланыс сипаты зертгеледі жэне үлгіленеді, яғни 
зерттелуші тәуелділіктің мэнін барынша нақтырақ мазмұндайтын 
математикалық теңдеу тандалады және негізделеді.

Төртінші кезеңде корреляциялық талдау байланысының негізгі 
көрсеткіштерін есептеу жүргізіледі.

Бесінші кезеңде корреляциялық талдау нэтижелерін 
статистикалық бағалау және оларды практикалық қолдану беріледі.

Корреляциялық талдау үшін факторларды іріктеу 
экономикалық талдауда өте маңызды сәт болып саналады. 
Факторлар қаншалықты дүрыс іріктелуінен талдау нәтижелері 
бойынша қорытынды дәлдігі байланысты болады. Факторларды 
іріктеу кезінде басты рөл теорияға, сонымен қатар талдаудың 
практикалық тәжірибесіне тиесілі. Оған қоса келесідей ережелерді 
ұстанған жөн. Факторларды іріктеу кезінде, біріншіден, 
көрсеткіштер арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды ескерген 
жөн, себебі олар ғана зерттелуші құбылыстың мәнін ашады. Ал 
нэтижелік көрсеткішпен тек математикалық қатынастағы 
факторларды талдаудың ешқандай практикалық мәні жоқ.

Көпфакторлы корреляциялық үлгіні қүру кезінде нәтижелік 
көрсеткішке елеулі эсер ететін ең маңызды факторларды тандаған 
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жөн, себебі барлық жағдайлар мен шартгарды қамту іс жүзінде 
мүмкін емес.

Стьюдент бойынша сенімділік критерийі кестелік мәннен темен 
мәнге ие болса, ол факторларды есепке алудыңқажеті жоқ.

Барлық факторлар сандық өлшемді болуы қажет, бұл өлшем 
бірліктің болуын білдіреді және олар туралы ақпарат есепте және 
есептілікте көрсетілуі тиіс.

Сызықгық тиітгегі корреляциялық үлгіге нәтижелік 
көрсеткішпен байланысы қисық сызықты сипатқа не факторларды 
енгізу ұсынылмайды.

Сонымен қатар, корреляциялық үлгіге өзара байланысты 
факторларды енгізбеу керек. Егер екі фактордың арасындағы 
корреляцияның жүптық коэффициент! 0,85-тен артық болса, 
ондакорреляциялык талдау ережелері бойынша олардың біреуін 
алып тастау қажет, олай болмаған жағдайда бұл талдау 
нәтижелерінің бүрмалануына алып келеді.

Корреляциялық үлгі үшін факторларды іріктеу кезінде 
талдамалық топтастыру, қатарласқан және өсіңкілік қатарларды 
салыстыру тәсілдері, сызықтық графиктер үлкен көмек көрсетеді. 
Олардың арқасында зерттеліп көрсеткіштердің арсындағы 
тәуелділіктің қода бары, бағыты мен нысанын анықгауға болады.

Өзін-езі тексеру сүрақтары:
1. Көрсеткіштер арасындағы стохастикалық өзара 

байланыстардың мәні.
2. Стохастикалық және функционалдық байланыстардың 

айырмашылығы.
3. Стохастикалық факторлық талдаудағы тәуелділіктерді 

зерттеу тәсілдері.
4. Корреляциялық талдауды қолдану шартгары және міндеттері.
5. Стохастикалық байланыстың нысандары.
6. Байланыс теңдеуін негіздеу тәсілдері.
7. Тура, парабола, гипербола теңдеулері параметрлерін есептеу 

тәртібі
8. Түзу сызықгы және қисық сызықгы тәуелділік нысндарында 

корреляциялық коэффициенттерді есептеу әдістемесі
9. Корреляциялық-регрессиялық талдау нәтижелерін түсіндіру. 

Оларды тәжірибе жүзінде қолдану
10. Көпфакторлы корреляциялық талдау.
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Тақырып 4.
ҚАРЖЫЛЫҚ КОЭФФИЦИЕНТТЕР ӘДІСІ

4.1 Қаржылық коэффициенттер
4.2 Пайдалылық және рентабельділік коэффициенттері
4.3 Операциялық шығындар көрсеткіштері
4.4 Нарықтық белсенділік көрсеткіштері
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

4.1 Қаржылық коэффициенттер

Қаржылық коэффициенттер кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
сипаттайтын қатысты көрсеткіштер болып табылады.

Бөлу (үлестіру) коэффициенттері қаржылық жағдайдың 
абсолютті көрсеткішінің қандай бөлігі абсолюттік көрсеткіштер 
тобының қорытындысында қүрайтындығын аныктау қажет болған 
жағдайда қолданылады.

Үйлестіру коэффициенттеріқаржылық жағдайдың абсолютті 
көрсеткіштерінің мәні бойынша әр түрлі қатынасын мазмұндау 
үшін немесе әр түрлі экономикалық мағынаға ие оардың сызықтық 
комбинацияларын көрсету үшін қолданьтлады.

Қаржылық коэффициенттерді талдау олардың мәндерін 
базистік шамаларымен салыстыруға негізделеді, сонымен қатар 
есепті кезеңге және бірқатаржылдарға олардың динамикасын 
зерттеуге негізделеді.

Әуелден бастап айта кететін жайт, қаржылық коэффициенттер 
жүйесі-бүл хрустальді шар емес,не болғанын, не болатынын 
көрсетеді. Бүл қаржылық мәліметтердін елеулі санын жалпылаудың 
және әр түрлі фирма қызметінің нәтижелерін салыстырудың 
қарапайым ыңғайлы тәсілі. Қаржылық коэффициенттер кәсіпорын 
менеджментіне кәсіпорын қызметінің әлсіз және күшті жақтарына 
назар аударуға және дүрыс сүрақгар қоюға көмектеседі, бірақ сирек 
оларға жауап береді. Қаржылық талдау қаржылық көрсеткіштерді 
есептеумен аякталмайды, керісінше, зерттеуші толығымен есепті 
аяқтаған кезде басталатынын түсіну керек.

Қолданылатын коэффициенттердің нақты пайдалылығы 
зерттеуші өз алдына қоятын мақсатты міндетгермен анықталады. Ең 
алдымен, коэффициенттер, қаржылық жағдайдағы немесе өндірістік 
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қызмет нәтижелеріндегі өзгерістерді көруге мүмкіндік береді және 
осындай өзгерістердің ұрдістері мен қүрылымын анықтау арқылы 
кәсіпорын басшылығына тәуекелдер мен мүмкіндіктерді көрсетуге 
көмектеседі.

Коэффициенттерді қолдану барысында кәсіпорын қызметінің 
нэтижелерін бағалау өткен кезең мәліметтері негізінде
жүргізілетіндігін есте ұстаған жөн. Олардың негізінде
кәсіпорынның болашақ дамуын экстрополяциялау (таңдау) 
қиындауы мүмкін. Қаржылық талдау «өлік өлер алдында терледі ме, 
егер терлемесе, онда жақсы болғаны» сықылды сүрақтарға жауап 
бермеуі керек. Қаржылық талдау болашаққа бағытгалуы тиіс. 
Қаржылық талдау жүргізу негізінде қабылдантан шешімдер тек 
кәсіпорынның болашақ қызмет нәтижелеріне ғана эсер ете 
алатындығын ешқашан үмытпау керек: өткен уақыт өтті.

Қаржылық талдауды жүргізу үшін таңдалған кезең аралығына 
(әдетте жылдар) кәсіпорынньщ толық қаржылық сипатгамасына ие 
болу керек. Егер бүл бір кезең ғана болса, онда талдаушының 
басқаруында кезең басына жэне соңына кәсіпорын балансының 
мәліметгері және қарастырылатын мерзімге пайда туралы есеп 
болуы керек. Егер кезең саны - екі немесе одан да көп болса, онда 
сәйкесінпіе баланс жэне пайда туралы есептер саны өседі, бірақ 
талдау үшін қолданылатын баланстар саны эрқашанда пайда туралы 
есепке қарағанда бір бірлікке көп болуы тиіс.

Бүл жерде қаржылық есептілік негізінде кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын талдау жүргізу үшін коэффициенттер жүйесін 
қолдану жайында сөз қозғалады.Қаржылық талдауды жүргізу үшін 
бізге кем дегенде оның балансы мен пайда туралы есептілігі белгілі 
екеніне сүйенеміз. Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 
есептің де болғаны жақсы, бірақ кәсіпорынның қаржылық жағдайы 
туралы негізгі қорытындыны баланс және пайда туралы есеп 
негізінде жасауға болады. Баланс пен пайда туралы есеп берілген 
формат эдетте маңызды болып саналмайды, өйткені 
қазақстандықформатган мәліметгерді батыстық форматқа 
трансформациялау мүмкіндігі болады, ал соңғысы қолдануға 
ыңғайлы екенін мойындау керек. Қаржылық есептілік кәсіпорынға 
талдау жүргізу үшін қол жетімді ақпарат болып табылады. Осы 
кэсіпорын қызметінің нәтижелерін талдауға және оған баға беруге 
мүмкіндік беретін, сол сияқтыалда күтілетін болашақ нәтижелерге 
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болжам жасауғамүмкіндік беретін бөлімде негізгі қаржылық 
көрсеткіштер мен қатынастар қарастырылады.

Әуелден айта кететін жайт, қаржылық коэффициенттер жүйесі- 
бұл не хрустальді шар емес. Бүл қаржылық мәліметтердің үлкен 
санын жаппылау тәсілі және әр түрлі фирма қызметтерінің 
нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік беретін ыңғайлы тәсіл. 
Қаржылық коэффициенттер кәсіпорын менеджментіне кәсіпорын 
қызметінің әлсіз және күшті жақтарына назар аударуға көмектеседі 
және дүрыс сүрақ қоюға көмектеседі, бірақ сирек оларға жауап 
береді. Қаржылық талдау қаржылық көрсеткіштерді есептеумен 
аяқгалмайды, керісінше, зерттеуші толығымен есептеуді жүргізіп 
болған соң басталатынын түсіну маңызды.

Қаржылық талдауды жүргізу кезінде салыстыру факторы болуы 
керек:

- әр түрлі кезең аралығында кәсіпорын қызметінің 
көрсеткіштері салыстырылады немесе,

- осы кәсіпорынның көрсеткіштері сала бойынпіа орташа 
көрсеткіштермен немесе саланың басқа кәсіпорындарының 
көрсеткіштерімен салыстырылады.

Қаржылық талдауды жүргізу үшін таңдалған кезең аралығына 
(әдетте жылдар) кәсіпорынның толық қаржылық сипаттамасына ие 
болу керек. Егер бұл бір кезең ғана болса, онда талдаушының 
басқаруында кезең басына және соңына кәсіпорын балансының 
мәліметтері және қарастырылатын мерзімге пайда туралы есеп 
болуы керек. Егер кезең саны - екі немесе одан да көп болса, онда 
сәйкесінше баланс және пайда туралы есептер саны өседі, бірақ 
талдау үніін қолданылатын баланстар саны әрқашанда пайда туралы 
есепке қарағанда бір бірлікке көп болуы тиіс.

Кәсіпорын қызметін талдау үшін қолданылатын қаржылык 
көрсеткіштердің жалпы саны өте көп. Егер қашан да бір 
қолданылған барлық қаржылық көрсеткіштерді атауды мақсат 
түтсақ, олардың саны жүзден асады. Осы бөлімде тек негізгі 
көрсеткіштер мен коэффициенттер, және сәйкесінше, оның 
негізінде жасауға болатын негізгі қорытындылар қарастырылады. 
Белгілі бір тәртіппен қарастыру мақсатында және қаржылық 
көрсеткіштерді талдау мақсатындаоларды топтарға бөлу 
қабылданған. Осындай топтастыруды әр түрлі тәсілдермен жасауға 
болады. Төменде біз бірнеше тәсілдерді қарастырамыз, бірақ, 
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қаржылық көрсеткіштерді мазмұндаудың негізгі желісі - 
кәсіпорынға қатысы бар, әр түрлі топтардың мүдделерін білдіретін 
қаржылық көрсеткіштердіңтоптары бойынша ұсынумен ілеседі.

Берілген нақты кәсіпорын қызметінің нәтижелері әр түрлі 
адамдарды қызықтырады. Негізгі мүдделенетін топтар - бұл жеке 
меншік иелері (инвесторлар), кәсіпорын басшылары, кредиторлар, 
кәсіпорын қызметкерлері, жұмысшы ұйымдары (кәсіподақгар), 
үкімет мекемелері және потенциалдық инвесторлар ретінде мен 
кәсіпорынмен шығарылатын әлеуметтік игіліктердің 
түтынушылары ретінде жалпы қоғамның өзі.Жоғарыда 1-бөлімде 
бүл топтар «стейкхолдерлер» деген бір терминмен біріктірілген 
болатын. Стейкхолдерлердің әр түрлі топтары кәсіпорын қызметін 
әр түрлі позициядан қарастырады және оларды бағалау тек қана 
қаржылық мәліметтерді ғана емес, сонымен қатар сандық 
өлшеміміндетті емес, құндылықтардың анағұрлым кең спектрін 
қамтиды. Негізгі стейкхолдерлер әсерінің маңыздылығын ескере 
отырып, кәсіпорын қызметін үш негізгі топтар көзқарасы 
түрғысынан бағалауға болады: кәсіпорын басшылығы, меншік 
иелері, кредиторлар. Эрине мүндай бөлуді түракды деп есептеуге 
болмайды және әрбір топ көрсеткіштері әр түрлі мүдделі 
тұлғалармен қолданылуы мүмкін.

Кәсіпорын қызметінің негізгі қасиеттерін сипаттайтын 
қаржылық көрсеткіштердің топтары бойынша қарастыруды ретке 
келтіру мүмкін: 1) өтімділік және төлем қабілеттілік, 2) кәсіпорын 
менеджментінің тиімділігі, 3) оның қызметінің пайдалылығы 
(рентабельділігі).

Төменде кәсіпорын қызметінің әр түрлі ерекшеліктерін 
сипатгайтын қаржылық коэффициенттердің топтарға бөлінуі жан- 
жақты ұсынылған.

1. Операциялық талдау
Жалпы сатылым өзгерісі коэффициент!
Жалпы табыс коэффициент!
Операциялық пайдакоэффициенті
Таза пайда коэффициенті
2. Операциялық шығындарды талдау
Өткізілген өнімнің өндірістік өзіндік қүны коэффициент
Өткізу бойынша шығындар коэффициент!
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Жалпы және әкімшілік шығындар коэффициент!
Пайыздық төлемдер коэффициент!
3. Активтерді басқару
Активтердің айналымдылығы
Тұрақты активтердің айналымдылығы
Таза активтердің айналымдылығы
Дебиторлық берешектің айналымдылығы
Дебиторлық берешекті өтеудің орташа кезеңі
Тауарлы-материалдық қорлардың айналымдылығы
Тауарлы-материалдық қорлардың өзіндік құн бойынша 

айналымдылығы
Кредиторлық береіпектің айналымдылығы
Кредиторлық берешекті өтеудің орташа кезеңі
4. Өтімділік көрсеткіштері
Ағымдық өтімділік коэффициент!
Жылдам өтімділік коэффициент!
Абсолютті өтімділік коэффициент!
5. Пайдалылық көрсеткіштері (рентабельділігі)
Айналым кұралдаррентабельділ ігі
Активтеррентабельділігі
Меншікті капиталрентабельділігі
Пайдаланылатын капиталрентабельділігі (таза активтердің 

рентабельділігі)
6. Капитал құрылымының көрсеткіпітері
Қарыздың активтерге қатынасы
Қарыздың капиталдандыруға қатынасы
Қарыздық және меншікті капиталдарқатынасы
Қарыздың меншікті капиталға қатынасы.
Капиталдандыру коэффициент!
7. Қарызды өтеуге қызмет корсету көрсеткіштері
Пайыздарды қамтамасыз ету көрсеткіші
Пайыздарды және қарыздардың негізгі бөлігін қамтамасыз ету 

көрсеткіші
8. Нарықгық көрсеткіштер
1 акцияға есептегенде пайда
Акция бағасының өсімі
Дивидендтік табыс
Қарапайым акциялардың жалпы табыстылығы

72



Телемдер коэффициент!
Баға/1 акцияға іиаққандағы пайда коэффициент!
Бұдан былай, біз жоғарыда көрсетілген қаржылық 

коэффициенттерге, олардың соңғы топтарға бөліну тәртібін сақтай 
отырып, дәйекті түрде сипаттама береміз. Әрбір коэффициентке 
есептеу формуласы келтіріледі, осы коэффициенттің есептік 
шамасы нақты мысалда анықталады, есептелінген сандық 
мәнінетүсініктеме беріледі. Бастапқы дерекгер мысалы ретінде 
бүрынғыдай баланс пен SVP компаниясының пайда туралы 
есептері қолданылды.

4.2 Пайдалылық жәпе рентабельділік коэффициенттері

Жалпы сатылым өзгерісі коэффициент! ағымдық кезеңнің 
сатылым көлемінің өткен кезеңнің жалпы сатылым көлеміне 
қатысты өсіңкілігінің сандық сипаттамасы мақсаттарына қызмет 
етеді. Бұл көрсеткішті есеіггеу келесі формуламен анықгалады:

Ағымдағы жылга түсім - Өткен жылға түсім
Өткен жылға түсім

Операциялық пайданың коэффициент! кәсіпорынның қаржылық 
операцияларынан және елде қабылданған фискалды ретгеу 
нормаларынан тысбайланыста оның негізгі қызметінің тиімділігін 
көрсетеді. Бұл коэффициентті есептеу келесі формуламен 
жүргізіледі:

Салық салуға және пайыздарды төлеуге 
_____________дейінгі пайда_____________  

Өткізуден түскен түсім

Біз осы формулада операциялық пайданың қүрамын көрсеттік: 
бүл жалпы табыстан жалпы, әкімшілік және өткізу шығындарын 
шегергеннен кеінгі қалатын пайда. Қорыта келгенде, бүл 
формуланың алымында қаржылық төлемдер мен пайдаға салықтан 
басқа. барлық шығындар ескерілген. Сондықтан бүл көрсеткіш 
кәсіпорынның өндірістік қызметінің қаншалықты тиімді екенін 
көрсетеді.
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Операциялық пайда көрсеткішінің есептелінген мәні келесі 
қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Біріншіден, жылдар бойынша 
бұл мәндер заңды түрде жалпы табыс көрсеткішінен төмен. 
Екіншіден, операциялық пайда көзқарасы тұрғысынан кәсіпорын 
қызметінің тиімділігі жалпы табыс көрсеткішімен салыстырғанда 
айтарлықтай төмендейді. Бұл, кәсіпорын менеджменті өткен 
жылмен салыстырғанда жалпы, әкімшілік және маркетингтік 
шығындардыңсалыстырмалы деңгейінде өзгеріссіз қала алмағаны 
жөнінде айтады. Бұл, өз кезегінде, сатылым пайдалығының 
нашарлауына әкелетіні күмәнсіз.

Сатылым пайдалығы (таза пайданың коэффициент^ берілген 
уақыт кезеңіне кәсіпорынның негізгі қызметінің пайдалығының 
қорытынды сипаттамасы болып табылады. Бұл көрсеткіш келесі 
формуламен анықталады:

_______ Таза пайда_______
Өткізуден түскен түсім ' ’ '

Егер алдыңғы екі коэффициент кәсіпорын қызметінің жекелеген 
жақтарының тиімділігін пайдамен қамтамасыз ету бойынша 
сипаттаса, ал бұл коэффициент бүкіл менеджерлер командасының 
қаншалықгы тиімді «жұмыс істегенін» көрсетеді, 
әсіресекәсіпорынның негізгі қызметіне қатыстықаржылық 
менеджерлер, маркетологтар, өндірістік менеджерлер. Бұл 
контексте қаржылық менеджердің рөлі қарыздық қаржылық 
ресурстарды табуға сайса,оның қызметінің тиімділігі осы 
ресурстардың құны (пайыздық мөлшерлеме) қандай екенін 
анықтауға саяды. Іс жүзінде, пайыздық төлемдер таза пайданы 
есептеуде ескерілді, және осы төлемдер жоғары болған сайын, 
соғұрлым сатылым пацдалылығы томен болады.

Салық салынатын пайдадан төленген пайыздарды есепке 
алмайтын,сатылым пайдалығын бағапаудың тағы бір әдісі бар. Бұл 
қадамды қолдану пайдасына аргумент келесідей: кәсіпорынның 
тікелей де, несиелік те инвесторлары сыйақыға үмітгеніп, 
кәсіпорынға ақшасын салады. Салық салынатын пайда 
нормаларына сәйкес қарыздық капиталды пайдаланғаны үшін 
пайыздар өзіндік құнға жатқызылады, ал дивидендтер пайдадан 
төленеді. Сол уақытга дивидендтер сатылым пайдалығын бағалау 
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барысында шегерілмейді, ал пайыздық төлемдер - пайдаға салық 
салғанға дейін шегеріледі. Осы жердей сатылым пайдалығын 
бағалау барысында меншікті және қарыздық капиталға қатынасын 
тендестіре отырып, таза пайда есебінен пайыздарды алып тастаудың 
орынды дәлелі шықты. Енді таза пайда коэффициентінің 
формуласын келтірейік:

Таза пайда+(1-Пайдаға салынатын 
салық мөлшерлемесі)хПайыздық төлем (112)

Өткізуден түскен түсім

Формуланың мағынасы мынадай: пайыздық төлемдер сааық 
салынатын пайдадан шегерілетіндіктен, біз тек осы шегерілген 
пайыздар сомасын қосамыз, бірақ пайдаға салынатын салықты 
ескереміз.

Сонымен қатар осы көрсеткіштің қорьггынды сипаты 
кәсіпорынның меншік иелерініңназарын тартатынын айта кетейік. 
Кәсіпорын қызметінің барлық элементтерін толық талдау үшін 
кәсіпорын иелерінің жеткілікті біліктілігі мен уақьггы жоқ. Бірақ 
олар кәсіпорынның маңызды көрсеткіштерін мұқият бақылап, 
қадағалап отырады. Бүл көрсеткіш кәсіпорынның меншік иелері 
көзқарасы тұрғысынан негізгі көрсеткіштер қатарына жатады. 2016 
жылы сатылым пайдалығының төмендеуі, әрине, меншік иелерінің 
жағымсыз реакциясын тудырады және олар басшылықтан толық 
түсіндіруді талап етуге құқылы. Егер олар бүл тұсіндірмелерді 
орынды деп есептемесе, онда меншік иелері кәсіпорынның 
басқарушы персоналын, олардың үмітін ақгамағандықтан, 
алмастыруы мүмкін.

4.3 Операциялық шығындар көрсеткіштері

Операциялық шығындарды талдау кәсіпорынның жиынтық 
піығындары құрылымында әр түрлі шығындардың салыстырмалы 
динамикалық үлесін бағалау мақсатында жүргізіледі және 
операциялық талдаудың жалғасы болып саналады. Операциялық 
шығыдарды талдау кәсіпорынның пайдалылық көрсеткіштері 
өзгерісінің шынайы себебін анықтауға мүмкіндік береді.
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Кәсіпорын жағдайын талдау барысында меншік иесі сенім 
артып тасырған активтерді менеджмент қаншалықты тиімді 
басқаратынын анықтау маңызды. Кәсіпорын балансы бойынша 
кәсіпорынменқолданылатынактивтердің сипаты туралы айтуға 
болады. Қолда бар жылжымайтын мүлікке, машиналар мен құрал- 
жабдықтарға қатысты жинакдалған амортизацияның үлкен бөлігі 
кәсіпорында жаңартуды талап ететін ескі жабдықтар бар екендігін 
білдіреді. Егер баланста ақша қаражаттарының үлкен сомасы пайда 
болса, онда үлкен игілікпен пайдалануға болатын артық ақша бар 
деп есептеуге болады. Кәсіпорында қолда бар ресурстарды 
қолдануда қалыптасатын тенденцияларды анықтау үшін тауар 
айналымы мен капитал көлемінің қатынасына негізделген, осындай 
операциялар көлемін қамтамасыз ету үшін қажетгі коэффициенттер 
қатары қолданылады.

Активтер айналымдылығы коэффициент! бірнеше нұсқалар 
арқылы есептеледі. Келесі коэффициентгер қолданылуы мүмкін:

- активтер айналымдылығы,
- тұрақты активтер айналымдылығы және
- таза активтер айналымдылығы.
Осы көрсеткіштерді есептеу келесі формулалармен анықталады:

_________ 2 * Өткізуден түскеа түсім_________  
( Жыл басына активтер барлығы + Жыл соцына 

активтер барлығы)

Тұракгы 2*

Активтердің 
айналымдылығы

активтердің Жыл жыл жыл жыл "V]
айналымды басындағы + соңындагы - басындағы + соңындағы

лығы активтер активтер ағымдық ағымдық
барлығы

—
барлыты активтер активтер

Таза 2 ♦ Өткізуден түскен түсім
активтердің Жыл жыл жыл жыл
айналымды басындағы + соңындағы - басындагы + соңындағы

лығы активтер активтер ағымдык ағымдық
барлығы барлығы міндет-р міндет-р

Көбінесе активтердің жалпы айналымдылығы және таза 
активтердің немесе нетго-акгивтер айналымдылығы қолданылады. 
Осы көрсеткіштердің көмегімен өнімді өткізудің берілген деңгейін 
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қамтамасыз ету үшін салынған активтердің қанша көлемі қажет 
екенін анықтауға болады, яғни әрбірінетабыстың қандай бөлігі 
келетінін, мысалы, салынған активтердің доллар немесе теңгесіне. 
Нетто-активтердің қолдануесептеуден ағымдық міндетгемелерді 
шығарады. Бұл келесімен түсіндіріледі: ағымдық міндеттемелер 
(төленуге берілген шоттар, төленуге тиісті салықтар, ұзақ мерзімді 
қарыздың төленуге гиісті үлесі, есептелген еңбекақы және т.б. 
есептелген міндеттемелер) негізінен кәсіпорын операцияларымен 
тікелей байланысты және оның қызметі барысында оның қарауында 
болмайды. Сонымен кәсіпорынмен пайдаланылатын активтерің 
сомасы тұрақты ағымдық кредиторлық берешектер мен өзге де 
ағымдық міндетгемелер есебінен тиімді азайып отырады. Бұл пікір, 
әсіресе, саудалық үйымдардың қызметін талдау барысында 
жабдықтаушылар төленуге тиісті шоттарының сомасы баланстың 
жалпықорытындысындамаңызды үлеске не болса аса маңызды.

Түрақты активтер айналымдылығы көрсеткіші кәсіпорынның 
негізгі қүралдарын көрсететін ақша бірлігіне шаққандақандай табыс 
сомасы алынатынын көрсетеді. Өндірістік қуаттарды толық 
пайдаланбау сипаты тән экономиканың қазіргі дамукезеңіндебүл 
көрсеткіш о гандық кәсіпорындар үпіінанағүрлым «ауыртпалықгы» 
болып келеді.

Тағы бір нақты жағдайды бүрмалаукәсіпорын қызметінің апуан 
түрлілігімен байланысты болуы мүмкін: өндірістік қызметгің 
маңызды бөлігі активтердің үлкен санының қажеттілігін талап еткен 
кезде, қызметтің басқа түрлері (мысалы, қызмет корсету аясы 
немесе көтерме сауда) кірістің белгілі бір көлемін any үшін 
активтердің аз санын талап етеді. Сондықтан талдау кезінде, 
мүмкіндігінпіе, қызметтің негізгі түрлері бойынша қаржылық 
көрсеткіштерді белуге тырысу керек немесе өнім түрлеріне қарай, 
және активтердің айналымдылық коэффициент! басқа 
көрсеткіпітермен катар кәсіпорын қызметінің қолайлы және 
қолайсыз нәтижелерін анықтауға көмектеседі.

Тауарлы-материалдық қорлар айналымдылығының есебі келесі 
формуламен анықталады:

_______ 2 * Өткізуден түскен түсім „ 
( Жыл басына ТМҚ + Жыл соңына ТМҚ)
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немесе

_______ 2 * Өндіріс шығындары______  
( Жыл басына ТМҚ + Жыл соңына ТМҚ) (1-17)

Бірінші формула негіз ретінде өткізуден түскен түсімді, 
екіншісі-тауарлы-материалдық қорлардың құрамына жауап беретін, 
сатылған тауарлардың өзіндік құнын қолданады. Бұл көрсеткіш 
есепті кезең аралығында тауарлы-материалдық қорлардың 
айналымдылығын көрсететін жылдамдықты сипаттайды. Әдетте, 
тауарлы-материалдық қорлардың айналымдылық көрсеткіші 
жоғары болған сайын, соғұрлым жақсы: өнім өткізу мүмкін 
еместігімен байланысты қорлардың төменгі деңгейі тәуекелді 
азайтады және капиталды тиімді пайдалануды көрсетеді. Егер осы 
кәсіпорында тауарлы-материалдық қорлардың айналымдылық 
көрсеткіші орташа салаға қарағанда едәуір жоғары болса, бұл 
тапсырысшыларға қызмет корсету сапасына және ең соңында, 
кәсіпорынның бәсекелі позициясын әлсіретуге эсер ететін, сатып 
алынатын тауарлар мен материалдардың потенциалдық 
тапшылығын куәландыра алады. Соңғы қорьггынды қосымша 
талдауды қажет етеді.

Кредиторлық берешекгердің айналымдылығы да ұқсас 
талдаудың объектісі болуы мүмкін. Мұндай талдау төленуі тиіс 
шотгар осы есепті кезеңде жүзеге асырылған сатып алулармен 
салыстырылу керек екенімен қиындатылады. Сыртқы зертгеуіпі 
оны сауда ұйымын талдаған жағдайда ғана жасай алады, есепті 
кезевдегі жыл басындағы және жыл соңындағы тауарлы- 
материалдық қорлардың арасындағы айырмашылықтарды шығару 
арқылы оңай анықтауға болатын сатып алулар сомасын осы есепті 
кезеңдегі өткізілген өнімнің өзіндік құн сомасымен салыстырады.

Кредиторлық берешектердің айналымдылығын жүйелі бағалау 
мына формула бойынша жүргізіледі:

_____ 2 * Материалдық шығындар_____
(Жыл басына кредиггорлық қарыз + (1.18)
Жыл соңына кредиторлық қарыз)
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Кредиторлық берешектерді өтеудің орташа мерзімі құрайды:

_____________365 ________
Кредиторлық берешектердің (119)

айналымдылығы

Енді қысқа мерзімді активтер мен пассивтер 
айналымдылығының барлық көрсеткіштерін тұйықтайтын 
көрсеткішке тоқталамыз. Бұл көрсеткіш қаржылық циклдың 
ұзақтығы деп аталады. Қаржылық цикл деп жабдықгаушыларға 
материалдар үшін төлемдер төлеу (кредиторлық берешекті өтеу) 
сәтінен бастап сатып алушылардан жөнелтілген өнім үшін 
(дебиторлық берешекті өтеу) ақшаны алу кезімен аяқталатын 
кезеңді түсіну қабылданған. Қаржылық цикл үзақтығының орташа 
мәні дебиторлық берешектің мен кредиторлық берешектің айналым 
кезеңін (төлеу) шегергендегітауарлы-материалдық қорлардан 
айналым кезең сомасы (өтеу) ретіндеесептеледі. Осы қаржылық 
көрсеткіштің мәнісі қаржылық циклдың мағынасы жоғары болған 
сайын, соғүрлым айналым қүралдарын сатып алу үшін 
кәсіпорынның ақша қаражатына қажеттілігі жоғары болады.

Соңғы кездері адам ресурстарын тиімді пайдалануды талдауға 
үлкен назар аударылады. Осы сферада есептелінетін көрсеткіштер 
қаржылык талдау шеңберінен шығады, яғни бір жүмыс істеушіге 
шаққандағы сату көлемі немесе бір жүмыс істеушіге шаққандағы 
пайда көлемі сияқты көрсеткіштері. Жүмысқа жалдау шарты, 
жүмыскерлерді басқару нысаны, оқыту шығындары мен барлық 
өтемдік төлемдердің кешені мен жеңілдіктер сияқты факторлар 
талданады.

4.4 Нарықтық белсенділік көрсеткіштері

Пайдалылық (рентабельділік) көрсеткіштері кәсіпорын 
менеджментімен оның активтерін тиімді қолдануына баға беруге 
мүмкіндік береді. Менеджменттің тиімді қызметі әр-түрлі 
әдістермен анықгалады, мысалы, таза пайда мен осы пайданы алу 
үшін қолданылған активтер сомасының арақатынасы арқылы 
анықталады. Осы топ көрсеткіштері тиімділіктізерттеу назарына 
байланысты қалыптасады. Сарапшыны айналым қүралдарының, 
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негізгі құралдар мен меншікті капиталдың және т.б. қолданылу 
тиімділігі қызықтыруы мүмкін. Талдау мақсатына сүйене отырып, 
көрсеткіштің қүрамдас бөліктері қалыптасады: пайда көлемі (таза, 
операциялық, салық төлегенге дейінгі пайда) және осы пайданы 
әкелетін активтер мен капиталдың көлемі. Терминологиялық 
қателіктерді болдырмау мақсатында ендігәрі «рентабельділік» пен 
«пайдалыпық» терминдерін синоним деп есептейміз. Осы 
контекстегі бұл көрсеткіштерде "... беру” деген мағынаны 
білдіретін, ағылшын сөзінің “return on ...” мағынасы бар екенін 
атап өту керек, мысалы, айналым қүралдарын қолдану 
қайтарымдылығы. Біздің нүсқада ол «айналым қүралдарының 
пайдалылығы» деп айтылады. Рентабельділік көрсеткіштерін 
талдауды осы көрсеткіштен бастаймыз.

Айналым капиталының рентабельділігі кәсіпорынның өзінің 
неізгі қызметін жүзеге асырудан, яғни өзінің дағдылы шаруашылық 
операцияларынан пайда алу қабілетін сипаттайды. Негізгі 
қызметтен түскен пайда активтерді сатудан түскен пайда 
элементтерін немесе басқа кәсіпорындарды иелену бойынша 
корпоративтік қүқықтарын қамтымайды. Кәсіпорынның айналым 
қүралдары - кәсіпорынның қызметі процесінде іс жүзінде күнделікті 
қолданылатын активтердің бір бөлігі болғандықтан, олардың 
қолдану тиімділігін бағалау кезінде операциялық пайданы кезеңдегі 
айналым құралдарының орташа мәнімен мақсаіты түрде 
салыстырады. Біз бұл жағдайда пайдаға салынатын салықты және 
қаржылық шығындарды қарастырмаймыз, себебі бұл кәсіпорын 
қызметін кешенді (тек қана операциялық емес) қызметінің айрықша 
қүқығы болып табылады. Осы көрсеткішті келесі формула бойынша 
есептейміз:

_______ Операциялық пайда_______
(Жыл басына айналым қүралдары + (1-20)
Жыл соңынаайналым құралдары)

Берілген көрсеткіш айналым активтерінің айналымдылық 
көрсеткішімен және сатылым пайдалылығымен ұштасады, ал 
айналым активтерінің айналымдылық көрсеткішітүсімнің есепті 
кезеңдегі айналым қүралдарының орташа көлеміне қатынасына 
теңеледі. Ал сатылым пайдалылығыосы жағдайда операциялық 
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пайда көлемінің (яғни пайыздар төлегенге дейінгі пайда және 
пайдаға салық, оған негізгі емес қызметтен пайда кірмейді) 
қатынасына негізделеді.

Кәсіпорын менеджментінің негізгі міндетгерінің бірі ретінде 
кәсіпорынға мүмкінді темен бағамен капитал тарту және оны кейін 
мүмкінді үлкен тиімділікпен қолдану саналады. Кәсіпорынмен 
қолданылатын капиталдың бағасы қарыздықпен қатар меншікті 
сияқгы оның жеке құрамдас бөлігінің орташа салмақгалған бағасы 
түрінде бағаланады. Қарыздық капиталдың бағасы ретінде несие 
бойынша тиімді пайыздық мөлшерлеме түсініледі, яғни қарыздық 
капиталды пайдалану есебінен салықгы үнемдеу көрсеткішіне 
көбейтілген пайыздық мелшерлеме. Бүл көрсеткіш 1 минус пайдаға 
салық мөлшерлемесіне тең. Меншікті капиталдың багасы ретінде 
кәсіпорынның қарапайым акцияларының табыстылығы 
қабылданған. Бүл табыстылық екі бөлімнен тұрады:

- дивидендтік табыстылық,ол жыл ішінде төленген 
дивидендтер шамасының меншікті капиталдың орташа мәніне 
қатынасына тең;

- капиталдандырылған табыстылық, ол жыл ішіндегі акцияның 
нарықгық бағасының жыл басындағы акциялар бағасымен 
салыстырғанда өсімі ретінде бағаланады.

Капиталдың орташа салмақгалган бағасы (WACC) келесі 
формуламен анықгалады:

WACC — Wj х сх + w2 X с2 + ••• + wn х сп (1.21) 

мұндағы w - капитал компоненгінің үлесін білдіреді, ал с - оның 
бағасын (инвестор үшін табыстылық) білдіреді. Әрбір 
компоненттің үлесі бір жылдағы капитапдың компоненттерінің 
орташа шамасыныңжыл ішіндегі жиынтық капиталдың орташа 
шамасына қатынасы арқылы есептеледі.

Келтірілген мәліметтерді салыстыра отырып, келесідей 
қорытындылар жасауға болады:

- кәсіпорын капиталының рентабельділігі оның бағасынан 
жоғары, бүл кәсіпорын капиталын тиімді басқаруды сипатгайды,
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- кәсіпорын капиталын пайдалану рентабельділігінің өсімі 
тенденциясы кәсіпорын үшін қолайлы, бұл кәсіпорын басшылығын 
қанағаттандыруы керек.

Кәсіпорынның нарықтық көрсеткіштері кәсіпорынның меншік 
иелері мен олардың потенциалды инвесторларының мүдделері 
негізгіназарда болады. Кәсіпорынның меншік иесі үшін 
(акционерлік компания жағдайында-акция ұстаушылар) басты 
мүдде кәсіпорынның табыстылығы саналады. Бұл контексте 
компанияның меншік иелерімен инвестицияланған қаражатгарына 
кәсіпорын басшылығымен алынған пайда айтылып отыр.

Сонымен қатар меншік иелерін оларға тиесілі пайданы 
үлестіру, яғни оның қай бөлігі қайтадан кәсіпорынға 
инвестицияланады және оның қай үлесі оларға дивидендттер 
есебінде төленетін екендігі қызықтырады. Басқа сөзбен айтқанда, 
оларды кәсіпорын қызметі нәтижесінің олардың инвестициясының 
нарықгық қүнына әсері қызықтьірады, әсіресе, егер кәсіпорын 
акциялары нарықта еркін айналса. Жоғарыда кәсіпорын 
рентабельділігінің сипаттамасы кезінде мұндай көрсеткіштердің 
бірі, атап айтқанда, меншікті капиталдың рентабельділігі 
карастырылған болатын. Төменде айналыстағы кәсіпорын 
акцияларымен тікелей байланысты көрсеткіштер қарастырылады.

Акцияға пайда табыстылықтың анағұрлым кең тараған 
сипаттамасы болып табылады және жиі көңілге қор нарығында 
акцияларды сату/сатып алу туралы шешім қабылдау үрдісіне 
алынады. Қаржылық жағдайды талдау кезінде әрқашан бір акцияға 
келетін пайда көрсеткішіне үлкен көңіл аударылады. Бүл 
коэффициент қарапайым акциялардантаза пайданың сомасының 
есепті кезендегі айналыстағықарапайым акциялардың орташа 
санына бөлу арқылы есептеледі.

Кәсіпорын басшылығы да, акционерлер де бір акцияға келетін 
пайда көрсеткішіне үлкен назар аударады. Нақ осы көрсеткіш 
негізінде маңызды деңгейде акцияларды бағалау жүргізіледі. Бүл 
көрсеткіш нақгы мақсаттар мен міндеттерді қалыптастыру үшІн 
стратегиялық жоспарлауда қолданылады. Әдетте зерттеушіге бүл 
коэффициент есептеудің қажеті жоқ, себебі кәсіпорындар 
өздерінің жылдық есептерінде жариялайды жәнетоқсан 
сайынесептеулер жасайды.
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Бұл көрсеткішті есептеу үшін таза пайданы есептеуде 
қолданылатын сома алдымен артықшылықты акция ұстаушыларға 
төленген дивидендтер шамасына дейін азайтылады, сонымен қатар 
басқа да міндетгі төлемдер шамасына дейін азайтылады. Содан 
кейін айналыстағы қарапайым акциялардың орташа саны 
бағаланады. Бүл көрсеткіш үшін ағылшыннан Earnings per Share 
жалпы қабылданған EPS белгі бар. Акцияға келетін пайда 
көрсеткішін есептеу мына формуланың көмегімен жүзеге 
асырылады:

EPS = Қарапайым акция иелеріндегі таза пайда 
Айналыстағы акциялардың орташа саны

EPS көлемі маңызды өзгерістерге үшыраған жоқ. Бұл 
көрсеткіштің болмашы азаюы айналыстағы акциялар санының 
көбеюімен байланыстыболуы мүмкін, ол өз кезегінде акция түрінде 
дивидендтерді төлеу салдарынан болған.

1 акцияға келетін пайда көрсеткішін есептеу оңай болғанымен 
және ол кәсіпорын есептерінде жариялануына қарамастан, оны 
қолдануда кейбір қиындықтар бар. Бүдан басқа, тоқсандағы пайда 
қүрылымы ерекше элементгерге ие болуы мүмкін, көптеген 
кәсіпорындарда айналыстағы акциялар саны жыл ішінде біраз 
өзгереді, себебі айналысқа қосымша акциялар шығарылады (кеңінен 
сатуға акциялардың жаңа ұсынысы, акциялар түрінде диввдендгер 
төлеу, опциондарды жүзеге асыру және т.с.с.), сонымен қатар 
кәсіпорындар өздерінің акцияларын айналыстан меншікті 
қазынашылық қоржынға қайта сатып алады. Сондықтан есептеу 
барысында қарастырылатын кезең ішінде айналыстағы 
акциялардың орташа саны қарастырылады. Егер айналыстағы 
акциялар саныкенет көбейсе, мысалы, акциялардың бөлшектенуі, 
онда оларды салыстыруды қамтамасыз ету үшін өткен кезевдердегі 
көрсеткіштерге түзету енгізу керек.

Инвестициялық талдаушылар мен сарапшылар бүл көрсеткішті 
тоқсандық сияқгы, жылға да жылдық өткен есепті кезеңде 
зерттеуге үлкен көңіл бөледі. Өткен кезең мәліметгері негізінде жиі 
болашаққа болжам жасалады. Нақгы көрсеткіштер өзгерісіндегі 
ауытқулар ментенденциялар болжамдармен салыстырылады және 
кәсіпорынның күшеюінің немесе әлсіреуінің белгілері аныкдалады. 
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Бірақ, пайда құрылымындағы ерекше элементтер мен айналыстағы 
акциялар санының елеулі өзгерістерін ескере отырып, бұл 
көрсеткішті байқап түсіну керек екенін тағы да айта кету керек.

Осы көрсеткішгі пайдалану талдаушыларды жиі қателесуге 
алып келуі мүмкін, себебі ақша ағымының есебі жоғарыда 
келтірілген жорамалдар бойынша барынша жуықтап жасалады. 1 
акцияға келетін ақша түсімінің көрсеткішін есептеу жоғарыда 
келтірілген жорамалдарға сәйкес мына формуламен есептеледі:

Қарапайым акция иелері үшін 
пайда+Амортизациялық аударымдар 

Айналыстағы акциялардың орташа саны
(1-23)

кәсіпорын 
табылады. 

әдетте, қор

акция бағасының өсімі 
сипаттамасы болып 
басқа, инвесторлар, 
қарапайым акциялар бағасының

Қор нарығының алдында 
рентабельділігінің мағызды 
Ағымдағы пайданы алудан 
нарығындағы кәсіпорынның 
көбеюін күтеді. Акция бағасының өсімін анықтаушы фактор - бүл 
қосымша экономикалық қүн, яғни кәсіпорынның қаржылық, 
инвестицияльіқ, өндірістік қызметінің есебінен салынған 
салымдармен салыстырғанда үзақ мерзімді келешекте ақшаның 
елеулі түсулерін қамтамасыз ету. Осы кәсіпорынның 
көрсеткіштерін талдау барысында, оның акцияларының бағасының 
өзгерістері құнды қағаздар нарығындағы жалпы тенденциялармен 
салыстырылады. Сонымен қатар, акцияның нарықтык бағасының 
өзгерісі кәсіпорынның капиталданған пайдасын сипаттайды. Ол 
мына формуламен есептеледі:

Капиталданған пайда = (Р]-Ро) / Ро (1-24)

Мүндағы Ро - жыл басындағы акциялардың нарықтық бағасы, Р] - 
жыл соңындағы акциялардың нарықгық бағасы.

Дивидендтік табыс инвестор-қарапайым акциялардың 
иесініцгабысының бір бөлігін көрсетеді. Дивидендтік табысты 
анықтау үшін жыл сайынғы дивидендтердің мөлшері жыл 
басындағы акцияның ағымдық құнымен немесе акцияның орташа 
бағасымен салыстырылады. 1 акцияға келетін дивидендтерді 
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жариялау кәсіпорынның дире^тррлар кеңесімен жасалады және 
оған ерекше көңіл аударыладһц < себебі осы кәсіпорынның 
акцияларына жарияланған жәйе күтілетін дивидендтер ықпал етеді, 
басқа факторлармен қатар, қор нарьіғындағы осы акциялардың 
бағасына эсер етеді. Дивидендтер әдетте ,қолма-қол нысанда 
төленеді, бірақ акциялар түрінде де жиі төленеді. Дивидендтерді 
акциялар түрінде төлеу барысында қолма-қол қаражаттардың 
қозғалысы жүрмейді, қосымша акциялар шығарылып, 
кэсіпорынның әрбір акционеріне беріледі. Егер дивидендтерді төлеу 
қолма-қол нысанда жүргізілсе, онда дивидендтер абсолютгі 
мағынада жарияланады, мысалы бір акцияға 1,29 доллардан. 
Дивидендтік табысты есептеу үдгін мына формуланы 
пайдаланамыз:

_____ 1 жылдағы дивидендтер келемі
Жыл басындағы акциялардың нарықтық (1-25)

бағасы <•

Бұл коэффициент инвесторлардың дивидендгерден алатын 
пайдасын сипаттайды. Бірақ дивидендтік габысгы талдау кезінде 
жэне бүл көрсеткііпті басқа кәсіпорындармен салыстырғаңда, 
кэсіпорындар әргүрлі дивидендтік саясатты үстаңатынын және 
акционер табысының жалпы сомасы дивидендтер мен акциялардың 
нарыктық бағасының өзгерісінен түратындығын естен шығармау 
керек. , , ,

Қарапайым акциялардың жалпы табыстылығы. Кәсіпорынның 
акция ұстаушыларының жалпы пайдасы негізгі екі құрамдас 
бөліктің ұштасуы арқылы анықгалады: талдау үшін таңдалған 
сәйкес уақыт кезеңіне қолма-қол нысанда алынған дивидендтер 
менакциялар бағасының өсуі (немесе кемуі). Акционерлерге тиісті 
паиданың тек бір бөлігі ғана оларға дивиденд түрінде 
төленетіндіктен, олар үшін алынған дивидендтердің нақты сомасы 
маңызды мәнге ие, және жоғарыда айтылып кеткендей, 
акциялардың бағасьшың өзгерісі маңызды, бірак бір акцияға келетін 
кәсіпорынның жарияланған пайдасы сомасы емес. Кәсіпорынньщ 
меншікті капиталына ақша салудың жиынтық табыстылығы келесі 
формуланың көмегімен есептеледі:
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Қарапайым акциялардың табыстылығы = Р1р Р° + 7- (1.26) 

мұндағы D - қарастырылатын кезендегі кәсіпорының меншікн 
иелеріне төленген дивидендгер.

Төлемер коэффициент! кәсіпорынның дивидендтік саясатын 
сипаттау үшін қолданылады және осы жылғы акционерлерге қолма- 
қол нысанда төленген пайда үлесін сипаттайды.

Кәсіпорын иелерін олармен төленетін дивидендтер кандай 
деңгейде пайдамен және қолма-қол түсімдермен қамтамасыз 
етілгені үнемі қызықтырады. Сонымен қатар кәсіпорынның капитал 
қүрылымывдағы қарыздық капиталдың үлесі қандай екендігі және 
осымен байланысты пайыздарды төлеу мен қарыздарды өтеу 
қажеттілігіқандай деңгейде басшылықтың кәсіпорынның меншік 
иелері күтетін дивидендтерді төлеу мен пайданың карқынды өсімін 
қамтамасыз ету мүмкіндіктеріне эсер ететіні толғандырады.

1 акцияға баға/пайда коэффициенті. Бүл коэффициентті 
кәсіпорынның меншік иелері де, басшылары да жиі қолданады. 
Сонымен қатар бұл коэффициент «еселі пайда» деп те аталады және 
ол кәсіпорын қызметінің нәтижелері мен оның перспективаларын 
нарық қалай бағалайтынын көрсетеді. Есебі өте қарапайым: 
қарапайым акциялардың нарықтық ағымдық бағасы барлық 
көрсеткіштердің ішіндегі ең жаңа -1 акцияға пайда көрсеткіштеріне 
бөлінеді. Көрсеткішті есептеу мына формуламен жүргізіледі:

Акцияның нарықтық багасының орташа мөлшері
1 акцияға пайда ‘

Бұл көрсеткіш кәсіпорынның мүмкін сатып алу жағдайларында 
үнемі бағаланады. Кәсіпорьін түрлері мен қызмет салаларына 
байланысты еселік пайдалар айтарлықтай өзгереді. Іс жүзінде бүл 
коэффициент өткен және болашақ пайдаға қатысы бойынша осы 
саламен немесе кәсіпорынмен байланысты тәуекелдерді нарық 
қалай бағалайтынын көрсетеді. Әдетте, салыстырмалы талдау 
жүргізіледі, берілген кәсіпорынның еселі пайдасы орташа нарық 
коэффициентімен жэне кәсіпорын топтарын салыстыру үшін 
таңцалып алынған мәліметгерімен салыстырылады.
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Өзін-взі тексеру сұрақтары:
1. Ағымдық өтімділіктің жоғары коэффициент! нені білдіруі 

мүмкін?
2. Жылдам өтімділік коэффициент! нені көрсетеді?
3. Меншікті капиталдың рентабельділігі нені сипаттайды?
4. Қолданыстағы капиталдың рентабельділігі қандай жолмен 

есептеледі?
5. Бір акцияға пайда көрсеткіші қандай мақсаттар үшін 

қолданылады?
6. Дивидендтік пайда нені білдіреді?
7. Акция ұстаушлырадың жалпы пайдасы қандай негігі екі 

компонентердің үйлесуімен анықгалады?
8. Төлемдер коэффициент! нені сипаттайды?
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II Модуль.
БАСҚАРУІПЫЛЫҚ ТАЛДАУ

Тақырып 1.
БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Басқарушылық талдаудың рөлі және мәні
1.2 Қаржылық және басқарушылық талдаудың өзара 

байланысы
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

1.1 Басқарушылық талдаудыц рөлі және мәні

Соңғы уақьпта күнделікті өмірде біз, көбінесе, өзіміздің тарихи 
тәжірибемізді талдауға жүгінеміз. Бүл тек бізді ғана байытып 
қоймай, расында да болып жатқан құбылыстарды дәл қабылдап, 
бағалауға көмектеседі. Бұл әдіс қазіргі уақытта бухгалтерлік есепте 
болып жатқан процестерді ұғыну үшін пайдалы болып 
табылады.Басқару есебінде талдамалық функция есептік, жоспарлы 
және бақылаумен қатар үсынылған. Оны жүзеге асыру 
экономикалық талдаудың бір түрі болып табылатын басқарушылық 
талдауға жүктелген.Басқарушылық талдау оңтайлы басқарушылық 
шешімдерге негізделген экономикалық ақпаратгар жүйесіне 
негізделеді. Қолданыстағы, дамушы ақпараттың математикалық 
теориясы, сақгау үрдістері және оны байланыс арналары арқылы 
жіберу.

Тиімді ақпараттар ағымын қүру нақты қағидаларға негізделуі 
керек.Деректердің барлық көздері жоспарлы, есептік және есептен 
тыс түрлерге бөлінеді. Шаруашылық қызметті жалпы, толық 
талдаудың бөлігі ретінде қаржылық талдау екі өзара тығыз 
байланысты бөлімдерден түрады: қаржылық талдау мен өндірістік 
басқарушылық талдау (Сурет 2.1).
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Сурет 2.1. Шаруашылық қызметгі талдаудың бөлімдері

Микродеңгейдегі маркетингтік ақпараттар жүйесі келесі 4 
бөлімнен тұрады:

-Есеп пен есептіліктің ішкі жүйесі - ұйымішілік ақпаратгар 
ағымы туралы ақпарат

-Маркетингтік ақпараттың сыртқы жүйесі
-Маркетингтік бақылаулар және талдау
- Маркетингтік шешімдерді қолдау жүйесі
Нақты әлемнің процестері мен құбылыстарын, оның өмір сүру 

зандылықтарын, әлеуметтік-экономикалық және ғылыми- 
техникалық сипаттағы фактілерді, болжау мен талдаудың 
нәтижелерін объективті бейнелейтін ақпарат жоғары қогамдық 
құндылыққа ие.

1.2 Қаржылық және басқарупіылық 
талдаудың өзара байланысы

Тек бухгалтерлік есептің мәліметтеріне ғана негізделетін 
қаржылық талдау сыртқы талдау сипатына ие болады, яғни 
оның мүдделі контрагенттерімен, меншік иелерімен немесе 
мемлекеттік органдармен жүргізілетін кәсіпорынды шектен тыс 
талдау. Кәсіпорын қызметі туралы шектелген ақпараттың бір 
бөлігін қамтитын, тек есептілік мәліметтеріне негізделген бұл 
талдау фирма жетістігінің барлық құпияларын ашуға мүмкіндік 
бермейді.
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Ашық қаржылық есептілік негізінде кәсіпорын серіктестерімен 
жүзеге асырылатын сыртқы қаржылық талдаудың негізгі мазмұнын 
құрайды:

- пайданың абсолюттік көрсеткіштерін талдау;
- рентабельділікке қатысты көрсеткіштерді талдау;
- қаржылық жағдайды, нарықгың орнықгылығын, баланс 

өтімділігін, кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау;
- қарыздық капиталды қолдану тиімділігін талдау;

кәсіпорынның қаржылық жағдайының экономикалық 
диагностикасы және эмитенттердің рейтингтік бағалау.

Сыртқы қаржылық талдаудың ерекшеліктері болып 
табылады:

- кәсіпорын қызметі туралы ақпараттарды
пайдаланушылардың, талдау субъектілерінің көптүрлілігі;

- талдау субъектілерінің мақсатгары мен
қызығушылықтарының әртүрлілігі;

- типтік талдау әдістемелерінің, есеп стандартгары мен 
кәсіпорын есептілігінің бар болуы;

- кәсіпорын есептілігінің тек ашық, сыртқы талдауға бағыты;
- алдыңғы фактордың нәтижесі ретінде талдау міндеттерінің 

шектеулігі;
- кәсіпорын қызметі туралы ақпаратгарды пайдаланушылар 

үшін талдау нәтижелерінің ашықгығы.
Басқарушылық талдаудың ереыцёліктері болып табылады:
- өз басшылығына талдау нәтижелерін бағытгау;
- талдау үшін барлық ақпарат көздерін пайдалану;
- басқа жақган талдауды регламенттеудің жоқгығы;
- кәсіпорын қызметінің барлық тұсгарын зерттеу, яғни 

талдаудың кешенділігі;
- есептің, талдаудың, жоспарлау мен шешім қабылдаудың

интеграциясы; •
коммерциялық құпияны сактау мақсатында талдау 

нәтижелсрінінбарыншажабықтығы. .< ■ J S
'Ь іГН. *

'Tj.f: f



Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Басқарушылық талдаудың алдында қандай міндеттер бар?
2. Қаржылық талдаудың басқарушылық талдаудан ерекшелігі 

неде?
3. Ақпарат көзі не болып табылады?
4. Басқарушылық талдаудьщ ерекшеліктері неде?
5. Бухгалтерлік есеп мәліметтеріне негізделген қаржылық 

талдау қандай сипатқа ие болады?
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Тақырып 2.

КОМПАЙЙЯНЬІҢ МАҒКЕТИНГТІК 
ҚЬІЗМЕТІН ТАЛДАУ

2.1 Маркетингтік қызмепі талдаудың мәні мен міндеттері 
2.2Өнімге сұранысты талдау және тапсырыс қоржынын 

қалыптастыру «урй ajj ьцднзд -
2.3 Өнімді еткізу нарыты н талдау. Баға саясатын талдау 
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

С*..1 - '• ■ri .yit ■. . . f

2Л МаркетинГтік қызметзі талдаудың 
f:мәні мен міндеттері

Нарық жағдайында кәсіпорынның өзін-өзі өтеуі мен өзін-өзі 
қаржыландыруға жетуінің қажетті шарттары тұтынушылар мен 
бәсекелестерге өндірістің бағыты мен өзгеретін нарық жағдайына 
икемді бейімделу болып табылады.

Әрбір кәсіпорын өндіріс көлемін жоспарлаудан, өндірістік 
қуатты құрастырудан бұрын қандай өнімді, қандай көлемде, қайда 
және оны қандай бағамен сататынын білуі керек. Ол үшін өнімге 
сұранысты, оны өткізу нарықтарын, олардың сыйымдылығын, 
нақгы және Гіотенциалды бәсекелестерді, қажетгі материалдық 
ресурстардың Колжетімділігін, қажетті деңгейдегі мамандар санын 
жәйё т.б. зерТтеу керек.

Маркетингтік қызметгегі негізгі міндетгер мен функциялар 
бойып табылады:

Г.Кәсіпорын қызметі түрлерінің өндірістік, саудалық, 
жарнамалық, бағалық, өткізу және басқа да бағыттары бойынша 
нарыкдһі талдау және зерттеу;

2. Маркетинг стратегиясын әзірлеу және тұгынушылардың 
талаптарын қанағаттандыру мақсатында кәсіпорынныңбарлық 
бөліміпелерін бағдарлау, нарықга белгіленген мақсаттарға ең 
жоғарғы пайдамен жету;

■ 3. Өндірілетін өнімнің тұтынушылық құрамын зертгеу және 
оларға сатып алушылар тарапынан болатын талаптарды зертгеу;

4. Кәсіпорын өнімінің техникалық және тұгынушылық 
параметрлері арасындағы байланысты зерттеу;

5. Кәсіпорын өнімінің бәсеке қабілеттілігін бағалау;
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6. Сатып алушы сауалдарына бәсекелі өнімнің сәйкестігін 
талдау;

7. Нарық конъюктурасын және кәсіпорын өніміне суранысты 
зерттеу, кәсіпорын өніміне тұтынушылық сұраныстың динамикасы 
мен құрылымын анықтайтын факторларды зерттеу;

8. Бәсекелес кәсіпорындар қанағатгандыра алмайтын қажеттілік 
нарықгарын сегменттеу және т.б.

Маркетингтің көмегімен жаңа нарыққа, жаңа тұтынушыларға, 
өнімнің жаңа түрлеріне және кәсіпорынға жоғары деңгейдегі 
пайданы қамтамасыз ете алатын дәстүрлі өнімді енгізудің жаңа 
аймақтарына тұрақты іздеу жүргізіледі. Маркетинг кәсіпорынның 
өндірістік қызметін, оның құрылымдық саясатын нарықтық 
сұраныска бағдарлайтын, өткізу және өндірісті реттеудің құралы 
ретінде болады.

Маркетингтік функциялар келесі жолмен жіктеледі:
1. Талдамалық функция: сұранысты зерттеу, тұтынушыларды 

зерттеу, нарықгың ұйымдық құрылымын зерттеу.
2. Өндірістік функция: жаңа тауарларды өндіруді ұйымдастыру, 

материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру, дайын 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сапасын басқару.

3. Өткізу функциясы (сату): тауар қозғалыс жүйесін 
ұйымдастыру, мақсатты тауарлық саясатгы ұйымдастыру, сервисті 
ұйымдастыру.

4. Басқару мен бақылау функциясы: кәсіпорындағы 
стратегиялық және операциялық жоспарлауды ұйымдастыру, 
маркетингті басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету.

Маркетингтік қызмет аясында ағымдық бақылауға кіріскеңде 
мәліметтерді жинақтауды өндіретін зерттеу мақсатын анықтап, 
сұрақтар шеңберін белгілеу керек, яғни бақылау объектісінің дамуы 
мен жағдайы туралы ақпараттар сипатын анықтау керек.

Нарық қажеттілігін жан-жақты зерттеу позициясынан 
сұранысты қанағаттандыру және ең жоғарғы пайданы алу 
мақсатында маркетингтік ортаның келесі бөлімдері туралы білу 
керек:

- тауарлар нарығы;
- тауарлар өндірісі;
- өткізу нарығымен және өндіріспен байланысты сыртқы 

макроорта.
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Әрбір кәсіпорынның маркетингтік талдауының концепциясы 
келесі ақпараттар жүйесін қосады:

- клиенттердің көлемі мен қүрамы, олардың сатып алушылық 
қабілеті;

бәсекелестердің коммерциялық қуаты мен олардың 
үйымдастырылу деңгейі;

- тауар-алмастырушы нарығының мүмкіндіктері, сонымен қатар 
сұранысты қанағаттандырудың принципті жаңа әдістері;

институциондық қүрылымдардың ретгемелеуші күші 
(мемлекеттік, үкіметтік, экологиялық және т.б.);

- нарык жабықгығының немесе мөлдірлігінің деңгейі және т.б.
Шешім қабылдау үшін пайдалы ақпараттарды алуда тауар 

өндіруші нарықга ұсыныс пен сүраныс қүрылымын сипаттайтын 
мәлімеггерді салыстыруды болжайды. Әдетте нарықгы қүрылымдау 
топтау әдісінің көмегімен жүргізіледі:

- типологиялық (топты пайдалану шарттарына байланысты 
түтынушылар біркелкі немесе кеңістікті бьпыраңқы тұтынушылар 
топтың қандай да бір біркелкі белгілеріне қарай шартты 
«жиналады»);

қүрылымдық/нұсқалық (біртекті топтарға жататын 
түгынушылар вариациялық жиілік қатарын қүра отырып, нақты 
сандық белгілер бойышда сараланады).

Кесте 2.1 - Жаңа нарықтарды іздестіру:

Нарықгы зерттеу Нарықты терендетіп талдау
Шара /зертгеу

перспективалық нарықгы тандау түтынушыларды талдау
нарыкгық сұраныс пен өсу 
потенциалын бағапау

бәсекелестердің стратегиясын
талдау

бәсекелестіктің деңгейін бағалау тарату каналдарын бағалау
нақты нарыққа шығуға байланысты 
тәуекелдерді таддау

мүмкіншіліктер мен қауіп-
қатерлерді талдау

тартымдылық деңгейіне байланысты 
нарыктарды саралау

Сонғы нәтижелер
терең талдау үшін нарықтар тізімі ең тартымды нарықтарды толық 

талдау
бәсекелестердің жалпылама
сипаттамасы

әр нарық бойынша негізгі
мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлер 
тізімі
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Тәжірибеде келесі негіздер бойынша топтастырулар үлкен өріс 
алды:

- тауарлық сұраныс пен ұсыныстың географиясы;
- тауарлық сұраныстың көтерме, бөлшек немесе аралас 

сипаты;
- тауарлар көптүрлігі түрлері түрғысынан нарықтың 

конфигурациям алмастырушылардың болуы, түтынушылар 
табысының деңгейі, салалық топтың тиімділігі, тауар қозғалысы 
үшін шекара жабықтылығының немесе мөлдірлігінің деңгейі 
(кедендік ережелер, лицензиялау, салық салу, бағалар бойынша 
шектеу және т.б.);

- сату кезіндегі есеп айырысу шарттары (қолма-қол есеп 
айырысу, вексель-міндетгеме негізінде несиеге сату, бартерлік 
айырбас жәнет.б.).

Маркетингтік талдау көп аспектілі және көбінесе мүлдем жаңа 
міндет қоятын ағымдық нарық конъюнктурасымен алдын ала 
анықталған.

Өткізу желісі - бүл жеке және өндірістік түтынушылардың 
қарамағына тауарлар мен қызметтерді беру мақсатында, 
серіктестермен қүрастырылған қүрылым.

Маркетинг™ арналар - бүл түтынушыларға ақпараттарды 
жеткізудің қымбат әдісі.

Стратегиялык маркетинг 
Қажеттіліктерді талдау: 

Базальгқ нарықты анықгау: 
Сегментация 

Тартымдылықгы талдау 
Бәсекеқабілеттілікті талдау 
Даму стратегиясьш тандау

Оперативті маркетинг
Мақсатты сегментгі тандау 

Позициялау 
Кешенді маркетингтік қысым 
(тауар, шығару, баға, тауарды 

жылжыту) 
Маркетингтің бюджеті

Сатылым (бүйымдарда)бойынша мақсаттар

Сурет2.2. Кәсіпорындағы маркетинггің рөлі

Шығарылатын ассортименттегі бүйымдардың өзара әсері - 
шығарылатын ассортименттегі өнімнің өзгерісіне нақты 
түтынушылардың реакциясын талдау.
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Қазіргі уақытга, әдеттегідей, кәсіпорын туралы баспасөздегі 

мақалаға да ақша төлеу керек. Маркетинг арналарының әрқайсысы 
тиімділік бақылауын талап етеді. Үнемі жүргізу керек:

- маркетингтің нақты арналарын пайдаланғанға дейінгі және 
пайдаланғаннан кейінгі өнім өткізу көрсеткіштерін салыстырмалы 
талдау;

бәсекелестердің ұқсас шараларымен (бечмаркинг) 
салыстырғанда маркетингтің нақты арналарын пайдалануды талдау.

2.2 Өнімге сүранысты талдау және тапсырыс 
қоржынын қалыптастыру

Маркетингтік талдаудың ең басты мақсаты - тапсырыс беру 
портфельдерін құру және өнәмге деген сұранысты зерттеу. 
Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы және қызмет барысында оны 
қолдану деңгейі тапсырыс беру портфеліне тікелей тәуелді. Егер 
өнімге деген сұраныс белгілі бір жағдайлардан төмендейтін болса, 
онда тапсырыс беру портфелі де азаяды. Соған байланысты өндіріс 
азаяды, шығындар мен өнімнің өзіндік құны өседі, бұл кәсіпорынды 
банкротгыққа соктырады. Сол себепті тапсырыс беру портфелін 
талдау кәсіпоырн үшін өте маңызды. Бүл нарықгы зерттеудің ең 
маңызды жіне жауапкешілікті кезеңі.

Сұраныс экономикалық категория тұрғысынан тұтынушы 
белгілі нарыкга, белгілі кезең аралығында, белгілі бағаға сатып 
алғысы келетін және сатып алуға қабілеті бар тауарлар көлемін 
сипаттайды.

Егер икемділік коэффициенті бірден үлкен болса, сұраныс 
икемді болып табылады, егер бірден кем болса, икемсіз болады. 
Коэффициент нольге тең болса, сүраныс абсолютті икемсіз, ол 
дегеніміз бағаның өзгерісі сүранысқа эсер етпейді, сұраныс 
көбеймейді. Егер коэффициент бірге тең болса, онда бағаның 
өзгеруі сқраныстың өзгеруімен бірдей болады. Сонымен қатар 
абсолютті икемділік болады, бұл кезде баға өскен жағдайда да, 
тауарға деген сұраныс азаймайды. Бүндай жағдай көбінесе 
инфляция кезінде орын алады.

Сұранысты қүраушы факторларды зертгеген кезде, 
корреляциялық талдауды анықтаған маңызды. Ол арқылы 
зерттелетін факторлардың сүранысқа әсері анықталады.
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Сұраныс деңгейіне көптеген факторлар эсер етеді: ұсынылатын 
тауардың бағасы, сапасы; сатып алушылардың жалақысы, талғамы; 
орын алмастырушы тауарлардың бағасы, нарық сыйымдылығы 
және т.б.

Өнім портфелін талдау әдістері. Кэсіпорынның қызмет аясын 
анықтай отырып, тауарлардың бар ассортиментінен ең көп пайда 
әкелетін жэне тұтынушылар арасында үлкен сұранысқа ие тауарды 
таңдап алу қажет.

Әрбір тауарды келесі позициялардан қарастыру керек:
Нарықты сегменттеу - мақсатты топтарды біріктіру.
Матрица «өсім - нарық үлесі» - екі тәуелсіз өлшем бойынша 

тауарлар нарығын классификациялау: нарыкгың тартымдылығы 
жэне кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі.

23 Өнімді өткізу нарығын талдау.
Бага саясатын талдау

Маркетингтік талдаудың ең маңызды бағыттарының бірі - 
тауарлар нарығындағы кәсіпорынның бағалық саясатын талдау 
болып табылады. Бағалар кэсіпорынға табысты, бәсекеге 
қабілетгілікті және сұранысгы жоспарлауға мүмкіндік береді. 
Бағалар арқылы кәсіпорынның өндірістік бөлімшелерінің қызметіні 
тиімділігін, соңғы коммерциялық мақсаттарды анықгауға болады.

Баға саясаты кәсіпорын нарық жағдайларына байланысты 
бағаларды бекіту мен өзгерту арқылы кәсіпорынның қысқамерзімді 
жэне үзақмерзімді мақсаттарына (нарықтың үлкен үлесіне ие болу, 
нарықга көшбасшы болу, табысты максимализациялау) қол жеткізу 
үшін жүргізіледі.

Кәсіпорынның баға саясатын зерттеудежәне өнімге бағалардың 
негізделуін талдауда ең маңызды сұрақтар келесі:

- шығындар деңгейін бейнелейтін бағаларды анықтау;
- бағалар өзгерісіне сатып алушылардың ықтималды реакциясы 

қандай (сүраныстың икемділігі);
- ынталандырушы бағалар саясатының қолданылуы;
- кәсіпорынның баға белгілеу саясатыныңбәсекелестердің 

бағалар саясатымен салыстырғанда немен айрықшаланады;
- бәсекелес компаниялардың бағаларының өзгеруі барысында 

кэсіпорын эрекеті;
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- ұқсас тауарларға баға белгілеу облысында мемлекеттік 
саясат қандай.

Кәсіпорынның баға саясаты тауарлардың өмірлік циклінің 
кезеңдерін ескере отырып түзету керек. Тауардьщ нарыққа ену 
кезеңінде әдетге «қаймақты алу» саясатықолданылды. Өсім 
кезеңіндебаға белгілеу саясатын ұзақмерзімді перспективаға көздеу 
керек. Есею кезеңінде баға саясаты, әдетте,қысқамерзімді пайданы 
алуға көзделеді, ал құлдыраукезеңінде жаңа тауар пайда болмай 
тұрып, жеңілдіктерді қолданған жөн.

Өзін-өзі тексеру сұрақтары:
1. Маркетингтің алдында қандай негізгі мақсаттар тұр?
2. Маркетингтік фунциялар қалай жіктеледі?
3. Басқару мен бақылау функциялары нені қарастырады?
4. Маркетингтік талдау концепциясы құрамына не кіреді?
5. Нарықты құрылымдау қандай әдістердің көмегімен 

жүргізіледі?
6. Тауарды өткізу дегеніміз не?
7. Тауардың бәсекеқабілеттілігі дегеніміз не?
8. Тауар қашан бәсекеге қабілетті болады?
9. Маркетинг™ талдау концепциясы құрамына қандай 

ақпараттар жүйесікіреді?
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Тақырып 3.
ӨНІМДІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУДІТАЛДАУ

3.1 Өнімді өндіру және өткізу жоспарының орындалуын, 
динамикасын талдау

3.2 Өнім құрылымы мен ассортиментін талдау
3.3 Өнім сапасын талдау
3.4 Өнімнің бәсекеқабілеттілігін талдау
3.5 Кәсіпорын жүмысының ырғақтылығын талдау
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

3.1 Өнімді өндіру және өткізу жоспарының орындалуын, 
динамнкасын талдау

Кәсіпорын өзінің қызметін өнімді тұтынушылармен және 
жабдықтаушылармен келіскен материалдық-техникалық 
келісімшартгар негізінде жоспарлайды. Өз қызметі барысында 
кәсіпорындар тұтынушыньщ тауар мен қызметтің сапасына 
талаптарын және қызығушылықгарын ескеру қажет.

Ақпарат көздері: жоспарлық және оперативтік жоспар- 
графиктер, ағымдық және жылдық есептілік («Өнім бойынша 
кәсіпорын есебі», ф.№1 «Кәсіпорын балансы», ф.№2 «Пайда мен 
шығындар туралы есебі», ағымдық бухгалтерлік және 
статистикалық есеп ақпараттары («Дайын өнімдер қозғалысы, 
олардың түсірілуі мен сатылуы», дайын өнімді есепке 
алудыңқоймалық карточкам және т.б.)

Өнім өндірісінің көлемі натуралдық, жартылай натуралдық 
және статистикалық өлшемдер арқылы көрсетіледі. Өнімнің 
өндірістік көлемінің жалпы көрсеткіштері көтерме баға арқылы 
көрсетіледі.

Өнім көлемінің негізгі көрсеткіштері болып жалпы және 
тауарлы өнім болып табылады.

Жалпы өнім-бүкіл өнімнің және орындалған жұмыстардың, 
оның ішінде аяқгалмаған өндірістің салыстырмалы бағадағы құны.

Тауар өнімі -ішкі зауытгық айналым мен аяқталмаған өндірісті 
шегергендегі жалпы өнім.

Өткізілген өнім-сатып алушылармен түсірілген және төленген 
сатып алынған онімпің құны.
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Өндірістік бағдарламаның қалыптасуы мен орындалуын талдау.
Өнім өндірісі көлемінің динамикасын талдау кезінде өнім 

өндірісінің натуралдық (дана, метр, тонна және т.б.), шартты- 
натуралдық (мың шартты банк, шартты жөндеу саны және т.б.), 
құндық көрсеткіштер қолданылуы мүмкін. Соңғы көрсеткііп 
анағүрлым артықшылықты болып табылады.

Өндіріс көлемінің қүндық көрсеткіштері салыстырмалы түрге 
келтірілген. Инфляция жағдайында бағалардың өзгерісін немесе 
«қүндық» фактор ақпаратты бейтараптандыру деректердің 
салыстырмалылығының маңызды шарты болып табылады.

Халықаралық есептілік стандартта IASC №15 «Бағалардың 
өзгерісіне әсерінсипатгаушы ақпаратта» екі негізгі концепция өз 
бейнесін тапты. Біріншісі «Бірдей сатып алушылық құнда ақшалай 
мағынада бухгалтерлік есептің объектілерін бағалау әдістемесіне» 
сәйкес келеді және үлттық валютаның инфляциясының жалпы 
индексіне бағытталған. Өндіріс көлемінің динамикасын талдау 
барысында үлттық валюта инфляциясының жалпы индексіне түзету 
жүргізу қажет.

Екінші концепция «Бухгалтерлік есеп объектілерін ағымдық 
бағаға қайта бағалау әдістемесі» негізінде жатыр. Әдістеме тауарға 
немесе тауар тобына бағалардың жеке дара индекстерін қолдануға 
бағытгалған.

Мүнда келесі әдістер қолданылуы мүмкін:
- есепті жылы өнім өндірісі көлемін базистік кезеңдегі ұқсас 

өнімге бағалар негізінде қайта есептеу (шығарылатын өнімнің 
анағұрлым томен номенклатурасы бойынша);

- жалпы сала немесе біртекті тауар топтары бойынша бағалар 
өзгерісінің агрегаттық индексіне түзетулер:

Уц “ £увпохцо

Мүнда, VBIIi — натуралдық түрде есептік кезендегі шығарылған 
өнім;

УВПо - натуралдық түрде базистік кезендегі шығарылған өнім; 
Цо - базистік кезеңде өнім бірлігінің бағасы.

Сонда базистікпен салыстырмалы нақты шығарылған өнім 
көлемікелесі формула бойынша анықталады:
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(2.2)

мұндағы: ВП] - құндық мағынада шығарылған өнім көлемі.

Жоғарыда аталған әдістерді қолданумен қатар нақты тауар 
немесе тауар тобына бағалар өзгерісі ықпалы бейтарапталады.

Өім өндіріс көлемін талдауды жалпы және тауарлық өнімнің 
динамикасын зерттеуден, оалрдың өсу қарқыны мен өсіңкіліктері 
индекстерін есептеуден басталады(кесте 22).

Кесте 2.2 - Тауарлық өнім динамикасы

Жыл Салыстырмалы 
бағадағы тауарлық 

өнім, тг

Өсу қарқындары, %
Базистік Тізбектік

Тб=ТЦ/ТПо х 
100%

Тц= ТП, /ТПн х 100%

мұндағы, ТПі_і, T1I, - сәйкесінше і-1-ші және і-ші жылдарға құндық 
мағынада салыстырмалы бағаларда тауарлық өнім көлемі.

ТПо - салыстыру базасы ретінде алынған жылың тауарлық өнім 
көлемі.

Алынған мәліметгер негізінде тауарлық өнімнің орташа 
жылдық өсімі(Торт) мен өсіңкілігін(Тпр) анықгауға болады:

Торт = £=ут1хт2х....хті , (2.3)

Тпр = Тср-100. (2.4)

Тауарлық өнімнің шығарылымының жоспары бойынша 
орындалуын талдау берілген кесте негізінде жүргізіледі.

Өнімнің шығарылымын оперативтік талдау жыл басынан өспелі 
жиынмен бір күндік, онкүндік, айлық, тоқсан ішіндегі деректер 
негізінде жүзеге асырылады.
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3.2 Өнім құрылымы мен ассортименты талдау

Талдамалық жүмыстың маңызды элементі болып номенклатура 
мен ассортимента бойынша жоспардыңорындалуынталдау 
саналады.

Номенклатура - ТМД территориясында әрекет етуші 
өнеркәсіптік өнімнің жалпы жіктемесіндегі өнімнің сәйкес түрлері 
үшін бекітілген бұйымдаратауы мен кодтарының тізімі.

Ассортимент — өнімнің әрбір түрі бойынша көлемін көрсете 
отырып тауар атауларының жиыны. Ассортимент толық (барлық 
түрлері мен ішкі түрлері), тогггық (ұқсас топтары бойынша) және 
ішкі топтық ассортимент деп ажыратылады.

Ассортимент бойынша жоспардың орындалуын талдауды 2 
кесте мысалында қарастырайық.

Кесте 2.3 - Ассортимент бойынша жоспардың орындалуы

Өнім ТӨ жоспар бағасында, 
мың. тг

Жоспардың 
орындалуы, 

%

Ассортимент бойынша 
жоспардың орында- 

луына ескерілген ТӨ, 
мың. тенге

жоспар нақты

А 28800 25200 87,5 25200
В 33600 33264 99,0 33264
С 19200 23176 120,7 19200
Қорытынды: 81600 81640 100,049 77664

Ассортимент бойынша жоспардың орындалуын бағалау 
жүргізіледі:

- ең төменгі пайыз тәсілі бойынша (біздің мысалымыз үшін - 
87,5%);

- өнім шығысы бойынша жоспары орындалған бұйымдардың 
атауларының жалпы тізіміндегі үлес салмағы бойынша (33,3%);

- орташа пайыздар тәсілі келесі формула бойынша анықгалады:

ВПа= ВПП: ВПо х 100%,

мүнда, ВПа - ассортимент бойынша жоспардың орындалуы, %; 
ВПп-өнімнің жоспарлы шығысынан аспайтын, оныңәрбір түрі 

бойынша нақты сомасы;
ВПо- жоспарлы өнім шығарылымы.
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Біздің мысалымыз үшін ВПа = 77664 : 81600 х 100% = 95,2%.

Жоспардан артық өндірілген немесе жоспармен 
қарастырылмаған өнім ассортимент бойынша жоспардың 
орындалуына есептелінбейді. Өнімнің барлық түрлері бойынша 
тапсырма орындалатын болса ғана ассортимент бойынша жоспар 
орындалды деп есептеледі. Қарастырылған мысалда ассортимент 
бойынша жоспар орындалмаған.

Ассортимент бойынша жоспардың орныдалмау мысалдары 
сыртқы (нарық конъюнктурасының өзгерісі, өнімнің жекелеген 
түрлеріне сұраныстың өзгеруі, кәсіпорынның өндірістік 
қуаттарының одан тәуелсіз себептермен өз уақьгтылы іске 
қосылмауы) және ішкі (өндірісті ұйымдастыру мен басқару 
жүйесіндегі кемшіліктер, жабдықтың техникалық жағдайының 
нашарлығы және т.б.) болуы мүмкін.

Өнім қүрылымы - бүл өнімнің жалпы көлеміндегі 
бүйымдардың жекелеген түрлерінің арақатынасы. Қүрылым 
бойынша жоспардың орындалуы - өнімнің нақты шығарылымында 
оның жекелеген түрлерінің жоспарланған арақатынасын сакдау 
болып табылады. Жекелеген бүйымдар бойынша жоспардың 
қалыпсызорындалуыөнімнің жоспарлы қүрылымнан ауыткуға 
әкеледі, осылайша барлық экономикалық көрсеткіштердің 
салыстырмалылығын бүзады.

Құрылымдық қозғалыстардың экономикалық көрсеткіштерге 
ықпалын жою мақсатында олардың әсерін есептеу үшін барлық 
өнімдер бойынша тікелей есептеуәдісін, орташа бағалар әдісін және 
т.с. қолданады.

Бүйымдардың барлық түрлері бойынша тікелей есептеу келесі 
формула бойынша жүргізіледі:

АВПс=ВПі -ВП10, (2.5)

Мұнда АВПс -қүрылым есебінен өнімнің шыгу көлемінің өзгеруі;
ВПі-нақты қүрылым барысында нақты өнім шығарылымы;
ВПІЛ - жоспарлы құрылым барысында өнімнің нақгы 

шығарылымы.
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Жоспарлы қүрылым барысында нақты өнім шығарылымы - 
әрбір өнімнің жоспарлы шығарылымын өнім шығарылымы 
бойынпіа орындалған жоспардың орташа пайызына көбейту 
арқылы (кесте 3) немесе өнімніңнақты шығарылымының жапы 
сомасын әрбір өнімнің жоспарлы үлес салмағына көбейту арқылы 
есептеледі.

Кесте2.4 -Өнім құрылымын талдау
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1 2 3 4 5 6 7 8= 7-6
А 500 57600 50400 28800 28900 25200 -3700
В 600 56000 55470 33600 33717 33282 -435
С 700 27430 35650 19201 19267 24955 5688

Қорытынды: 141030 141520 81601 81884 83437 1553

Егер жоспардың орындалу коэффициенті 1,003474 (141520 : 
141030)-ге тең болса, онда А бұйымы бойынша жоспарлы 
құрылымға есептелінген нақгы өнім шығысы 28900 мың. тенге 
(28800 х 1, 003474)құрайды.

3 кесте деректері көрсетіп отырғандай, құрылым өзгеруіне 
байланысты ауытқу 1553 тенгені қүрады. Егер өндіріс жоспары 
барлық өнім түрлері бойьпппа бірқалыпты100,3474%-ға орындалса 
және жоспарланған қүрылым бүзылмаса, онда өндірістің жалпы 
көлемі жоспарлы бағада 81884 мың теңгені қүрауіпы еді, нақгы 
қүрылым барысында ол 1553 мың теңгеге жоғары болар еді.

Орташа бағалар тәсілін қолданған кезде есептеу келесідей 
жүргізіледі:
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(2.6)ДВПС = (Щ - Цо) X ивщ ,

мүндағы: Ць Цо - өнім топггарының орташа көтерме бағасы - нақты 
және жоспарлы,

VBII| -есепті кезевде өнімнің нақты саны, натуралдық 
өлшемдер.

33 Өнім сапасын талдау

Өнім сшшсы-өнімнің оның тағайындалуына сәйкес белгілі бір 
қажетгіліктерді қанағаттандыруға қабілетті қасиеттерінің 
жиынтығы болып табылады. Өнім сапасын құраушы оның бір 
немесе бірнеше қасиеттерінің сандық сипаттамасы өнімнің сапалық 
көрсеткіші деп аталады [44].

ИСО 8402 сәйкес оның анықтамасы: объектінің белгіленген 
немесе болжамалы қажетгілікті қамтамасыз етуге сәйкес 
көрсеткіштер жиынтығы.

Сапа бойынша жетекшілікті өздеріне бекітуге қабілетгі 
кәсіпорындар сапаны арттырумен байланысты үлкен шығындарын 
жабу үшін жоғары бағаны тағайындайды. Егер қүрылыс 
материалдар өндірісі бойынша кәсіпорын жоғары сапалы өнімді 
ұсынса және өте жақсы сервистік қызмет көрсетсе, онда ол 
бәсекелестеріне қарағанда анағұрлым жоғары бағалар барысында 
өзіне сапа бойынша жетекшілікке не болу еркіндігін бере алады.

Кәсіпорын өзінің қызметінде түтынушының мүдделерін және 
жабдықгалатын өнім мен қызметтің сапасына қойылатын 
талаптардыескеруге міндетті.

Кәсіпорындардың экономикалық дербестігіне, нарықтық 
қатынастарды белсенді қолдануға бағытталған шаруашылық 
жүргізу жүйесі бірлестікгер мен кәсіпорындардың жүмысына 
принципиалды жаңа бірқатар талаптар қояды, жеке алғанда, 
басқару шешімдерінің альтернативті нұсқаларын есептеуді, оларды 
салыстырмалы бағалауды, анағүрлым оңтайлысын тағдауды, 
оларды іске асыру зардаптарын анықгауды қажет етеді. Мүнда 
анағүрлым маңызды болып ұсынылатын шешімдердің қаржылық- 
экономикалық зардаптары, яғни олардың соңғы қаржылық нәтиже - 
пайдаға ықпалы маңызды.
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Нарықтык қатынастарға көшу кезеңінде нарықгың толықпауы 
барысында кез келген өндіруші өзі өндірген тауардың барлығын 
сата алады. Бірақ мұнда жоғары сұранысы бар өнім өндірісіне 
бағытгалған өндірістік бағдарламасын қалыптастыру барысында 
нарықтық конъюнктура жайлы білімін қолдана алған тұлға ғана 
экономикалық үлкен пайда ала алады. Нарықтық толығу шамасына 
қарай және сұраныстың сандық қанағаттандыруы, бәсекелестің 
күшеюі шамасына қарай өндіріс емес, өнімді өткізу кәсіпорынның 
мақсаттарын анықтайтын болады. Бәсекелестік күресте кәсіпорын 
өзі сата алатын тауарды шығаруы тиіс. Өндірілген өнім көлемі мен 
құрылымының өзгерісі пайданы арттыру факторы ретінде біртіндеп 
тауардың түтынушылық жаңа қасиеттерінің: сенімділігі, қолдану 
тиімділігі, қызмет көрсету ыңғайлылығы, қол жетімді баға және 
т.с.с. жиынтығы ретінде өнім сапасының жоғарылауына орын 
береді.

Нарық өндірушіні жақсы сапа үшін тек осы сапа минималды 
күтілетін деңгейден аса бастаса ғана сый ақы береді. Сапаның 
күтілетін деңгейі нарықта балама өнімдер үшін арналған 
нормалармен және қызметтердің минималды күтілетін деңгейімен 
қалыптасады.

Өнім сапасының төменгі деңгейі барысында өзгерістер үлесі - 
негізінен ақау бүйымдарды қайтаруды төмендету нәтижесінде 
шығындарды үнемдеу, сатудан кейінгі қызмет көрсету деңгейін 
төмендеуі және т.с.с. арқылы орташа ықпалын тигізеді.

Сапамен маңызды шамада сапаны бақылау бөлімінің 
шығындары байланысты болуы мүмкін. Қолайлы өлшем бірлігі 
ретінде өндірісте қолданылатын сапаны тексерістер саны болуы 
мүмкін.

Жоғарыда көрсетілген қызмет түрлерінен өндірістегі 
өзгерістерімен байланыстылары логистикамен және сапамен бірге 
қазіргі заманғы өндірістегі шығындардың басты драйверлері болып 
саналады.

Сәйкес шығындарды жіктеу барысында үш қадамды бөліп 
айтуға болады: нақты әрекеттерге бағыттап шығындарды бөлу, 
тиімділікке бағыттап шығындарды белу және қателіктер қимасында 
шығындарды есепке алу [46].

Өнім мен қызметтер өндірісі өндіріс пен қызмет корсету 
шығындарымен қатар жүреді. Жоғары сапалы өнім өндірісі 
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шығындардың маңызды артуымен анықталады деген қате 
түжырымдама бүрын сапаны басқарудың жетілген жүйелерін құру 
жолында негізгі кедергілердің бірі болып саналды.

Жалпы мағынада сапаға шығындар ретінде сапа деңгейін 
бекітумен байланысты, өндіріс үдерісінде оған қол жеткізумен 
байланысты піығындар, бақылаумен байланысты, бағалаумен 
байланысты, өнімнің сапа, сенімділік пен қауіпсіздік талаптарына 
сәйкестігі туралы ақпаратпен байланысты, сол сияқты 
кәсіпорындарда немесе тұгынушымен өнімді қолдану жағдайында 
бұйымдардың бүзылуын анықгаумен байланысты шығындар 
қызмет етеді.

Өнім сапасы тұтынушыға онын мұқтажын қанағатгандыруға, 
өнім сенімділігі мен шығындар үнемділігіне кепілдік беруі тиіс. Бүл 
қасиетгер кәсіпорынның бүкіл ұдайы өндіріс қызметінде, оның 
барлық кезендерінде және барлық буындарында қалыптасады. 
Онымен бірге өнімді өңдеуді жоспарлаудан бастап оны іске асыруға 
дейін осы қасиеттерді сипатгайтын өнімнің құндық шамасы 
қалыптасады.

Өнім сапасының жоғарылауымен түтынушының ұгысы басында 
арта түседі, содан соң төмендей бастайды. Және керісінше, 
бүйымның өндірісіне және оны қолдану шығындарының сапаның 
анағүрлым жоғары көрсеткіштерімен біртіндеп артуыпрогрессивті 
өсімге ықпал етеді.

В.А.Швандардың түжырымдамасы бойынша сапаның оңтайлы 
деңгейі деп тұгынушы үтысы мен бұйымды дайындау шығындары 
арасындағы айырмашылық анағұрлым жоғары болатын жағдайда 
сапаның деңгейін санау керек [47].

Өнім сапасын жақсарты материалсыйымдылыққа (шикізат, 
материалдар, отын, энергия үнемдеу), еңбек сыйымдылыққа (негізгі 
мен айналым қорларының үнемділігі), өнімнің төзімділігі мен 
сенімділігіне (жалпы қызмет ету мерзімі жоғарылауы, 
жөндеуаралық кезеңдер артуы) ықпал етеді.

К.М РахлиніЖіктеменің негізгі талаптары ретінде 
шығарылатын өнімнің сапасымен байланысты және оған ықпал 
етуші барлық шығындарды толық қамту, сол сияқты сапаны 
қалыптастыру үдерісінің күрделілігі мен көпфакторлы сипатын 
бейнелейтін толық сипаттамасы саналады деп жазады [48].
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Сапаның жалпылама жеке мен жанама көрсеткіштері 
ажыратылады.

Сапаның жалпылама көрсеткіштеріне жатады:
- өнімнің жалпы шығарылымындағы оның үлестік және 

сапалық үлес салмағы;
- әлемдік стандартгарға сәйкес келетін өнімнің үлес салмағы;
- экспортталатын өнімнің үлес салмағы, оның ішінде жоғары 

дамыған өнеркәсіптік мемлекеттерге;
- аттестатталған өнімнің үлес салмағы.
Жек көрсеткіштерпайдалылыгьш (сүт майлығы, өнімдегі 

ақуыз қүрамы және т.с.с.), сенімділігін (төзімділігі, тоқтаусыз 
жүмыс жасауы), технологиялылығы (еңбек сыйымдылығқгы және 
энергия сыйымдылықты) сипатгайды.

Жанама - сапасыз өнімге айып пүлдар, ақау өнімнің көлемі мен 
үлес салмағы, ақаудан ысыраптар және т.с.с.

Талдау үдерісінде осы көрсеткіпггердің динамикасы, олардың 
деңгейі бойынша жоспардың орындалуы, ос өзгерістердің себептері 
зертгеледі.

Өнім сапасы бойынпіа жоспардың орындалуын жалпылама 
бағалау үшін әр түрлі әдістер қолданылады. Балдық бағалау әдісінің 
мәнісі өнім сапасын орташа салмақгалған балын анықгауда жатыр 
және оның нақты және жоспарлы деңгейін салыстыру жолымен 
сапа бойынша жоспардың орындалу пайызын анықтайды.

Сонымен қатар. Өнім сапасы бойынша жоспардың орындалу 
бағасы ақаулы және жарнамаланған өнімнің үлес салмағы бойынша 
жүргізіледі.

Өнім сапасы ретінде кәсіпорын жүмысының өнім шығысы 
(ВП), сатудан түскен түсім (В), пайда (П) сияқгы қүндық 
көрсеткіштеріне ықпал етуші параметр саналады.

АВП = (Ц1-ЦО)*УВПК; (2.7)

АВ = (Ц[-Цо) * РПК; (2.8)

All = [(ЦгІЬГҰРГЦ-К^-Со) *РПК] (2.9)

мүндағы: Ц] және Цо -сәйкесінше сапаның өзгеруіне дейінгі және 
өзгергеннен кейінгі бүйымның бағасы;

108



Ci жэне Co - сапаның өзгеруіне дейінгі және өзгергеннен 
кейінгі бұйымның өзіндік қүны;

УВПК- жоғары сапалы өндірілген бұйымның саны.
РПК - жоғары сапалы сатылған бұйымның саны.

Жанама көрсеткіштердің бірі ақау болып табылады.
Ол жөнделетін және жөнделмейтін, ішкі (кәсіпорында 

анықталған) және сыртқы (тұтынушылармен анықталған) болып 
бөлінеді.

Өнімді ақау етіп шығару оның өзіндік құнының көбеюіне, 
тауарлы және сатылатын өнім көлемінің азаюына, табыс пен 
рентабельділіктің азаюына әкеліп соқтырады.

Талдау үдерісінде ақаудың динамикасын абсолютті сомасы мен 
шығарылған өнімнің жалпы көлеміндегі үлес салмағы бойынша 
зерттейді, ақаудан ысыраптарды және өнім ысыраптарын 
анықтайды.

Содан кейін, өнімнің ақау болуы мен оның сапасының төмендеу 
себептері олардың пайда болу орындары, жауаптылық 
орталықтары бойынша зерттеледі және оларды жою шаралары 
өңделеді.

Өнім сапасының төмендеуінің негізгі себептері: шикізаттың 
төменгі сапасы, өндірісті ұйымдастыру мен технологиясының төмен 
деңгейі, жүмысшылар біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі, жабдық 
сапасының төмендігі, өндірістің ырғақсыздығы және т.б.

3.4 Өнімнің бәсекеқабілеттілігін талдау

Нарықтық экономика жағдайында тауардың коммерциялық 
сәтгілігінің басты факторы ретінде оның бәсекеқабілеттілігі 
саналады. Бүл үғым тауардыңнарық жагдайына сәйкестігін, 
тұтынушылардын тек өзінің сапалық,техникалық, экономикалық, 
эстетикалық сипаттамалары бойынша ғана емес, сол сияқты оны 
сатудың коммерциялық және басқа шарттары бойынша (баға, 
жабдықтау мерзімдері, сату каналдары, сервис, жарнама) нақгы 
талаптарына сәйкестігін білдіреді. Тауардың бәсекеге 
қабілеттілігінің маңызды қүраушысы регінде оныпайдалану 
кезеңіндегі тұтынушының шығындар деңгейіне сай келуі саналады 
[49].
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Экономикалық әдебиетте «бәсекеқабілеттілік» терминіне 
анықтамапар көптеп кездеседі. Олардың кейбіреулерін 
қарастырайық. А.Н.Романов келесі анықгаманы ұсынады: 
«Бәсекеқабілеттілік деп нарыкта табыстылығын анықтаушы, яғни 
бәсекелес ұқсас тауарлардың кең үсынысы жағдайында осы 
тауардың басқасынан артықіпылығын анықтаушы, тауардың 
тұтынушылық пен құндық (бағалық) сипаттамалары кешенін 
түсінеміз» [37, 6.167].

A. А.Амбарцумов бойынша:«Тауардың бәсекеқабілеттілігі деп 
сатып алушының қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі бойынша 
және оны сатып алу мен қолдану шығындары бойынша басқа үқсас 
тауарлардан оның айрықшалануын анықтаушы тауардың 
тұтынышулық қасиеттерінің жиынтығын түсінеді» [50].

B. П. Тарасова: «Тауардың бәсекеқабілеттілігі деп өнімнің үқсас 
түрінің басқа бұйымдармен салыстырғанда тұгынушы үшін 
анағүрлым тартымды болу қабілетгілігін және берілген нарық 
талаптарына, тұгынушылық бағалаулардың өзінің сапалық пен 
құндық сипаттамаларына жақсы сәйкестігі арқасында тағайындалу 
қабілетгілігін түсінеміз» [51].

Жоғарыдағыны қорьгта келе, бәсекеқабілетгілік деп тауардың 
барлық қасиеттерінің сомасын түсінеміз, бірақ тұтынушыны сапа 
мен тұгыну бағасы қатынасы қызықтырады.

Бәсекеқабілетгі депқалғандарына қарағанда шығындар бірлігіне 
келетін жиынтық пайдалы тиімділігі бар тауар саналады, мұнда 
критерийлердің ешқайсысының шамасы тұгынушы үшін қолайсыз 
болып саналмайды.

Әлемдік экономиканың практикасында өнімнің бәсекеге 
қабілеттілігін бағалау бойынша ғылыми зерттеулерді жүргізу 
саналады. Алғашында бірқатар қосымша зертгеулер жүргізіледі[52].

Бірінші кезеңде тәжірибелік анықтама беріледі немесе тауардың 
барлық сипаттамаларын, оның ішінде оны іске қосу 
(энергиясыйымдылығы, мерзім сайын майлауды талап ететін немесе 
бөлшектерді алмастыру) үдерісінде ғана анықгалуы мүмкін 
тауарлары бойынша да есептеу жүзеге асырылады.

Екінші кезенде тауардың өмірлік циклі кезеңінен, фирманың 
стратегиялары мен жоспарлары және т.с.с. байланысты болатын 
тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін бағалау мақсаттары 
анықталады.
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Жаңа тауарды нарыққа шығармас бұрын, бұл ідуар. барлық 
көрсеткіштері бойынша бәсекелестерінен кем келмейтінін және 
сатып алушылардың көңілінен шығатынына көз жеткізу керек. 
Уақыт өтуіментауардың бәсекеқабілеттілігі тұтынушылардың 
талғамьгның өзгеруімен, жаңа бәсекелестерінің пайда болуымен 
немесе нарықтан ескі бәсекелестерінің кетуімен байланысты 
жоғарылайды немесе төмендейді.

Және үшінші кезенде маркетингтік әдістермен нарықты 
сегменттеу мен мақсатты нарықты сегментгі негіздеу жүргізіледі. 
Ондайлар бірнешеу болса, әрбір нарық сегменті ұшін тауардың 
бәсекеқабілеттілігін бағалау жүргізіледі.

Өткізуді басқаруды жоспарлау үдерісі талдаудың әртүрін 
кезектілікпен жүргізілуін білдіреді.

Қүрылыс материалдары өндірісі үшін ағымдық жағдайды 
талдау кәсіпорынның қазіргі даму жағдайын аныктап, негізгі 
көрсеткіштерін сипатайды:

- кәсіпорындар бағалары (мысалы, табысты оптимизациялау, 
сатылым көлемін максимализациялау, нарықгағы үлесті ұлғайту, 
өнім ассортиментін жаңарту және т.б.);

- кәсіпорын әрекет етуші саланың масштабы, өткен, есепті 
кезендегі, болашақтағы өсім қарқындары,;

- саланың өсім факторлары;
- техникалық деңгейі мен жұмыс күшімен қамтамасыз ету 

деңгейі;
- кәсіпорын қызмет ететін нарықтың сипаттамасы: 

сыйымдылығы, бәсекелестер мен түтынушылар типтері бойынша 
сегменттелуі;

- дәстүрлі сату арналары мен әдістері;
- бәсекелесу деңгейі және бәсекелестердің нарықтық 

позицияларының салыстырмалы бағалауы.
Компания қызметін талдау қүрамына оның нәтижелілігін 

бағалаумен бірге оның стратегиясын талдау; жаңа жоспарды өндеу 
немесе түзету қажеттілігімен туылған қызмет жағдайларын 
түбегейлі өзгерту жағдайында стратегиясын өндеуді; компанияның 
ұзақмерзімді мақсатгтарына қарай өткізу қызметінің тсратегиясын 
өндеуді енгізеді. Осы белгілер бойынша фирманың келесі типтік 
топтарын ажыратамыз: барлаушылар, қорғаушылар, талдаушылар, 
консерваторлар.
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Тауар өндірушінің нарығында жүргізу жайлы шешім қабылдау 
үшін пайдалы ақпаратты алу сұраныс пен үсыныс қүрылымын 
сипаттаушы деректерді салыстыру жорамалданады. Әдетге, 
нарықгы қүрылымдау топтастыру әдістерінің - типологиялық, 
құрылымдық, көмегімен жүргізіледі.

Кәсіпорынның маркетинггік қызметі, негізінен,оның қызметінің 
пайдалылығына бағытталған. Маркетинггік жүйенің жеке 
элементтерін бағалау үшін белгілі бір критерийлер бар. [32].

Нарықты талдау өнімді тарату жүйесінің қүрылымын анықгауда 
маңызды бағыттардың бірі болып табылады.

Талдауда қарастырылатын негізгі мәселелер топтастырушы 
белгінің дүрыс таңдауынан, тең немесе арнайы интервалдармен 
топтардың оңтайлы шекгелімін, есептің критикалык 
күніннегіздеуден түрады. Олардың әрқайсысының әмбебап шешімі 
жоқ, сондықтан ол талдауда қойыллған міндеттерді қалыптастыру 
контекстінде шешіледі[50].

Егер кәсіпорын өзінің сату арналарын құрмай, делдалдар 
арқылы жүмыс істеуге шешім қабылдаса, онда арнаның үзындығын 
негіздеу керек. Тарату арнасы түтынушы үшін тауарды немесе 
қызметті қолжетімді ететін өзара байланыстардың жиынтығы 
ретінде қарастырылады (сурет2.3).

Сурег 2-З.Өнім өндірісін тарату арналарын тавдау схемасы
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Тарату арналарын, олардың үзындығын таңдау, делдалдардың 
қызметін қолдану тиімділігін бағалау - бұл міндеттердің барлығы 
эрқашан маркетингтік қызметтермен шешіледі. Тиімді шешімдер 
кәсіпорынга маңызды табыстар әкеледі.

Тарату арналары жұйесін бақылау мен тұрақтылығын 
қамтамасыз ету біртүтас ұйыммен (арна жетекшісімен) жүйесін 
үйлестіру болуы мүмкін. Бұл тауарларды таратуды бірлесе отырып 
жүзеге асыратын өндірушілерді, көтерме мен бөлшек сатушыны 
біріктіретін тік интегралды жүйелерді қүруды талап етеді. (сурет 
3.4.4).

Сурег 2.4.Өнім өндірісінің тік интеграцияланғаи тарату жүйелері

Арнаға тікелей иелік ету өндірушіге таратуды, бөлшек сауда 
желісінің жүмысын үйлестіруді тиімді басқаруға мүмкіндік береді. 
Тәжірибе жүзінде өндіруші тұтынушыға жақын болатын сферага 
интеграцияланады. Өндірістік сферада сауда кәсіпорны меншікті 
сатып алуды кері интеграцияны және қамсыздандыру көздерін 
бақылауды қамтамасыз ете отырып жүзеге асырады. Осындай жүйе 
қызметгің үлкен масштабтарына ие өндірушілер мен сатушылар 
үшін қолайлы.

Контрактілік жүйелер делдалдар арасындағы 
келісімдердітарату функцияларын үйлестіру, бәсекеқабілеттілікті 
жоғарылату, жарнамаға шығындардытөмендету мақсатында 
жасауға негізделген [32].

Өнімді өткізу бойынша басқару шешімдерін дүрыс қабылдау 
үшін басшылыққақол жеткізген нәтижелерді талдауды жүргізу үшін 
өнімді сату жайлы тұрақты ақпаратгы күнделікті алу қажет. Талдау 
маркетинг обылысында үйымдастыру қызметін жоспарлау негізін 
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білдіреді, бұл өнімді өткізудің оңтайлы жоспарын анықгауға 
мүмкіндік береді және күтпеген мәселелердің пайда болуы жайлы 
өткізу нарқында орын алған, өнім өндірісі бойынша негізгі 
өзгерістер туралы ескертеді. Кәсіпорын үшін марктеингтік қызмет 
біруақытта әрекет етуші нарықты дамыту және жаңа нарыктарды 
іздеу, сол сияқгы бәсекеқабілетгілікті жоғарылату бағьпывда 
құрылады.

3.5 Кәсіпорын жұмысынын ырғактылығын талдау

ЬТрга/риылы^-жоспармен қарастырылған көлемде және 
ассортиментте кестеге сәйкес өнімнің бірқалыпты шығарылымы.

Өнім өндірісінің ырғақсыздығы барлық экономикалық 
көрсеткіштерге ықпал етеді: өнім сапасы төмендейді, аяқталмаған 
өндіріс көлемі артады және қоймаларда дайын өнімнің жоспардан 
тыс қалдықтары артады, кәсіпорынның айналым қүралдарының 
айналымдылығы баяулайды. Өніммен жабдықтаулар орындалмауы 
үшін кәсіпорын айып пұлдар төлейді, түсім өзуақытылы түспейді, 
еңбек ақы қоры артық жүмсалады, өнімнің өзіндік құны артады, 
пайда төмендейді.

Ырғактылықгы бағалаудың тікелей көрсеткіштері бар, оларға: 
- ырғақтылық коэффициенті (Крит.) жатады. Ол накты (бірақ 
жоспардан жоғары емес)өнім шығысының(немесе оның үлес 
салмағы)жоспарлы шығысына (үлес салмағы бойынша) қатынасы 
арқылы анықталады.

Крит. = ҮВГТ. о : VBIIo (2.10)

- вариация коэффициент! (Квар)ол жоспардан (тәулік, он 
күндік, ай) орташа квадраттық ауытқудың орташа тәуліктік 
(орташа он күндік, орташа айлық) өнім шығысына қатынасымен 
анықталады.

: УВПо (2.И)

Мұндағы:п - жоспарлы тапсырмалардың жиынтық саны.
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Ырғакдылықтың жанама көрсеткіштері болып мерзімнен тыс 
жұмыстар үшін үстеме төлемдер, кәсіпорынның кінәсі бойынша 
тоқтап қалуларды төлеу, ақаудан ысыраптар, өнімнің өзуақытылы 
түсірілмеуі мен жеткізілмеуі үшін айыппүлдар, т.б. табылады.

Талдау үдерісінде ырғақсыз жүмыспен байланысты өнім 
шығысы бойынша кәсіпорынның жіберіп алған мүмкіндіктерін 
санау керек. Ол үшін қолданады:

а) есептелген және жоспарланған өнім шығарылымы 
арасындағы айырма

б) нақты өнім шығысы менанағүрлым үлкен орташатәуліктік 
(орташа он күндік) өндіріс көлемін есептеумен алынатын мүмкінді 
өнім шығысының арасындағы айырмашылық.

Талдауды қорьггындысында ырғақсыз жүмыстың себептерін 
жою шараларын өндейді.Өнімді өткізуді талдау әрбір ай, тоқсан, 
жартыжылдық, жыл сайын жүргізеді. Оны жүргізу үдерісінденақгы 
деректерді жоспарлы және алдыңғы кезеңмен салыстырады. 
Жоспардың орындалу пайызы, жоспардан абсолютгі ауытқу, өсу 
қарқыны мен өсіңкілік деңгейі есептеледі.

Өнімді өткізу көлемі бойынша жоспардың орындалуынталдау 
үшін тауарлық өнімнің балансы екі бағалауда қүрылады: өзіндік қүн 
бойынша және босату бағалар бойынша. Баланстық теңдеу келесі 
түрге ие:

РП = ГПзап [ + ВП - ГПзап ц , (2.12)

мүндағы:РП - өткізілген өнім көлемі;
ГПзааЬ ГПзап п - кезең басы мен аяғына дайын өнімқорлары;
ВП — кезендегі өндірілген өнім көлемі.

Өнімнің өткізуін талдау өнімді жеткізу келісім міндетгемелерін 
орындау талдауымен тығыз байланысты. Осы кезде келісім 
міндеттемелерін орындау коэффициент! есептеледі:

Кд = (ВПо - ВПн) / ВПо,(2.13)

мұндағы: ВПд- келісімшарттарды жасау үшін жоспарланған өнім 
көлемі;

ВПн - келісім шарт бойынша жеткізілмеген өнім.
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I Өнімді сату көлемінің 
өзгерісі

2. Өнімді түсіру өзгерісі 1. Талдануіпы кезеңнің басы мен аяғына 
түсірілген тауарлардын қалдықтары 

өзгерісі (ОТн,к) түсіру өзгерісі

І.І.Кезең басына қоймада дайын 
внім қалдьіқгары өзгерісі (ГПн)

1.2. Тауарльгқ енім шығысы 
өзгерісі (ТП)

I 2.1. Мерзімі әлі келмеген телемдер
I мерзімдері

2.2. Сатып алушылармен мерзімінде 
төлевбегендер

1.3. Кезең аяғына қоймада дайын 
өнім қалдықгары өзгерісі (ТІІк)

2.3. Сатып апушыда жауаггты сактауда 
тұрғандар

Сурет 2.5. Өнімді өткізу көлемінің факторлық жүйесінің үлгісі

Келісімшарт міндетгемелерінің орындалуын талдау 
кәсіпорынның өнімді өткізу бөлімінің қызметкерлерімен 
жүргізіледі. Ол жекелеген келісім шарттар, қимасында, өнім 
түрлері, жабдықтаулар мерзімдері қимасында ұйымдастырылуы 
тиіс. Мұнда келісім шарт міндеттемелерін орындалуын бағалау жыл 
басынан өспелі қорытындымен жүргізіледі.

Өзін өзі тексеру сұрақтары
1. Өнімді өткізу және өндіру көлемін талдау кезінде қандай 

жеке талдамалық міндетгер шешіледі?
2. Бағалардың өзгеруінің бейтараптандырудың қандай тәсілдері 

өндіріс көлемінің қүндық көрсеткіпггерін салыстырмалы түрге 
келтіру үніін қолданылады?

3. Өнімнің ассортимента бойынша жоспардың орындалуын 
бағалаудың негізгі әдістерін сипаттаңыз.

4. Шығарылған өнімнің сапасын сипатгайтын 
көрсеткіштердіңнегізгі топтарын атаңыз.

5. Өндірістік жоспардың орындалуына құрылымдық 
қозғалыстардың ықпалын және өнім шытысының құрылымын 
талдау барысында қандай әдістер қолданылады?
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6. Өнімнің ырғақгылығын талдау қандай мақсатга және қандай 
кезектілікке жүргізіледі?

7. Өнімді сатуды талдау қандай тәртіпте жүргізіледі?
8. Өнімді сату көлемінің факторлық жүйесін сипаттаңыз.
9. Шығарылатын өнімнің өмірлік циклының фазаларының 

өзгерістеріне сәйкес өткізудің марктеингтік стратегиясы қалай 
өзгеруі тиіс?
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Тақырып 4.
ӨНДІРІСТІК РЕСУРСТАРДЫ ҚОЛДАНУДЫ ТАЛДАУ

4.1Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыз 
етуінталдау

4.2Еңбек өнімділігін және еңбек ресурстарын қолдану 
тиімділігін талдау

4.3 Өндірісті негізгі құралдармен қамтамасыз етуді талдау
4.4 Материалдық ресурстарды қолдану тиімділігін талдау 
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

4.1 Кәсіпорынның еңбек ресурстарымен 
қамтамасыз етілуін талдау

Кәсіпорын персоналии тиімді пайдалану -өндірістік үдерістің 
үздіксіздігін қамтамасыз етудің міндетті шарты және өндірістік 
жоспарлардың табысты орындалуы.Талдау мақсаттары үшін бүкіл 
персоналды өнеркәсіптік-өндірістік және өнеркәсіптік персоналка 
ажыратамыз. Өнеркәсіптік-өндірістік персоналка (ШПІ) 
кәсіпорынньщ негізкі қызметімен байланысты еңбек 
операцияларымен айналысатын түлкалар жатады, ал өнеркәсіптік 
емес персоналка мәдениет, қокамдық тамақтандыру, медициналық 
және кәсіпорынка тиесілі т.б. мекемелерінің жұмыскерлері жатады.

Өнеркәсіптік-өндірістік персонал жұмыскерлері жүмысшылар 
және қызметкерлер деп ажыратылады. Қызметкерлер қүрамында 
басшыларды, мамандарды және басқа қызметкерлер (бақылау 
есептік және т.с.с. персонал) бөледі. Жүмысшыларды некізкі және 
көмекшіке бөледі. Талдау үшін ақпарат көздері: «Еңбек бойынша 
есеп», «Кәсіпорынның өнімін (жүмыс, қызмет) өндірісі мен сату 
шыкынадры жайлы есеп», жүмысшылардың қозкалысы бойынша 
кадрлар бөлімінің статистикалық есептілікі және т.б.

Жүмыс күшін қолдануды талдау. Еңбек ресурстарымен 
қамтамасыз етуді талдау барысында персоналдьщ нақты санын 
алдыңғы кезеңмен және есепті кезеңнің жоспарлы санымен 
салыстыру бүкіл біліктілік топтары бойынша жүргізіледі.

Талдау үдерісінде топтар және осы қатынастың өзкерістері 
тенденциялар арасындакы қатынасы зертгеледі.
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Жүмысшылардың жалпы санындағы негізгі жұмыстшылардың 
үдес салмағының өзгерісінің бір жұмыскерге келетін өнім 
өнімділігіне ықпалы келесі формула бойынша анықгалады:

ДСВ = (УД, - УДо) х СВ0 (2.14)

мұндағы:УДі, УДо - жоспар (базистік кезең) мен есеп бойынша 
жұмысшылардың жалпы санындағы негізгі жұмысшылардың үлес 
салмағы;

СВ0 -бір жүмысшының жоспар бойынша орташажылдық 
еңбекөнімділігі

Жұмысшылардың санын (Чр) жоспарланған кезеңнің 
жұмысының еңбек сыйымдылығы нормасы (Т), жүмысшының 
тиімді жылдық жүмыс уақыт қоры (Тэф) және нормалардың 
жоспарлы орындалу коэффициент! (Кпп) арқылы келесі формула 
бойынша анықталады:

Т
₽ Тэф х Кпп

(2.15)

Жүмысшылардың кәсіптік және біліктілік деңгейін талдау 
бригадалар, телімдер және бүкіл кәсіпорынбойынша жүмыстардың 
әрбір түрін орындау үшін қажетгі мамандықтар мен разрядтар 
бойынша нақгы санын салыстыру жолымен жүргізіледі. Мұнда 
әрбір кәсіп бойынша жүмысшылардың артықшылығы немесе 
жетіспеушілігі анықталады.

Жүмысшылардың біліктілігінің цех, телім, бүкіл кәсіпорын 
бойынша орындалатын жүмыстардың күрделілігіне сәйкестігін 
бағалау үшін жұмыстар мен жүмысшылардың орташа тарифтік 
разрядтарын салыстырады. Оны орташа салмакдалған 
арифметикалық формула бойынша анықтауға болады.

ЙГ" Х(Тр Чрі) __Тр = -у^~немесеТр =
Z(Tр ^рі) (2.16)

мүндағы: Тр - тарифтік разряд,
Чр - жұмысшылардың жалпы саны,
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Чрі - і-ші разраядтағы жүмысшылардың саны, 
Vpi —і-ші түрі бойынша жұмыс көлемі,
V - жалпы жүмыс көлемі.

Егер жұмысшылардың нақты орташа тарифік разряды 
жұмыстардың орташа тарифтік разрядынан кем болса, онда бүл 
шығарылатын өнімнің сапасын төмендетуге әкелуге мүмкін және 
нәтижесінде персонал біліктілігін жоғарылатуын қарастыру керек. 
Егер жұмысшылардың орташа тарифтік разряды жүмыстардың 
орташа тарифтік разрядынан жоғары болса, онда жұмысшыларға 
біліктілігі темен жүмыстарды орындағаны үшін қосымша төлем 
төлеу керек.

Кәсіпорынның кадрларын қолдануды талдауда жауапте кезең 
ретінде жүмыс күшінің қозғалысын зертгеу саналады.

Талдау 2.5 кестедегі коэффициенттер негізінде бірқатар 
жылдарға динамикада жүргізіледі.

Кесте 2.5 - Жұмыс күшінін қозғалысының көрсеткіштері

Көрсеткіш атауы Көрсеткішті есептеу 
формуласы Экономикалық мағына

Кадрларды 
қабылдау бойынша 
айналым 
коэффициент! (Кп)

Кп = жұмысқа қабылданғандар 
саны / жұмыскерлердін орташа 

тізімдік саны

Кезең ішінде 
қабылданған 
жұмысшылардың үлес 
салмағын сипаттайды

Кадрларды босату 
бойынша айналым 
коэффициент! (Kg)

Кб = жұмыстан шыққан 
жүмыскерлер саны/ 
жұмыскерлердің орташа 
тізімдік саны

Кезең ішінде 
жүмыстан 
шығарылған 
жүмысшылардың үлес 
салмағын сипаттайды

Кадр лар 
ағымдылығы 
коэффициент! (Ка)

Ка= өз еркі бойынша 
жұмыстан шыққандар саны + 
еңбек тәртібін бұзғандар саны 
/ жұмыскерлердің орташа 
тізімдік саны

Жағымсыз себептер 
бойьпшіа 
жүмыскерлерді босаіу 
деңгейін сипаттайды

Кадрлардың 
тұрактылығының 
коэффициент 
(^гурақ)

К тұр = 1 - Кб Талданушы кезең 
ішінде осы 
кәсіпорында гұрақты 
жұмыс жасайтын 
жұмыс-шыларүлесін 
сипаттайды
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Еңбек ресурстарын қолдану толықтығын талданушы кезең 
ішінде бір жүмыскермен істелінген күндер мен сағатгар саны 
бойынша, сол сияқты жұмыс уақыт қорын қолдану деңгейі 
бойынша бағалауға болады. Осындай талдау жұмыскерлердің әрбір 
категориясы бойынша, әрбір өндірістік бөлімше және бүкіл 
кәсіпорын бойынша да жүргізеді.

4.2 Еңбек өнімділігін және еңбек ресурстарын қолдану 
тиімділігін талдау

Ецбек өнімділігін талдау. Еңбек өнімділігі деңгейін бағалау 
үшін жалпылама, жеке және көмекші көрсеткіштер жүйесі 
қолданылады.

Жалпылама көрсеткіштер: қүндық мағынадабір жүмысшыға 
келетін орташа жылдық, орташа күндік және орташа сағаттық өнім 
өнімділігі, бір жүмыскерге келетін орташа жылдық өнімділік.

Жеке көрсеткіштер: Бір адам-күн немесе бір адам-сағат үшін 
натуралдық мағынадағы өнімнің белгілі бір түрінің еңбек 
сыйымдылығы.

Көмекші көрсеткіштер: Белгілі бір жүмыс түрінің бірлігін 
орындауға немесе уақыт бірлігіне келетін орындалатын жұмыстар 
көлемін орындауға кететін уақыт шығындары.

Жылдық өнімділікке эсер ететін факторлар суретге 
көрсетілген 2.6

Еңбек өнімділігінің анағүрлым жалпылама көрсеткіші ретінде 
бір жүмыскерге шаққандағы өнімнің орашажылдық өнімділігі 
саналады (ГВ):

ТП
ГВ = — (2.17)

мұндағы: ТП - қүндық мағынадағы тауарлық өнімнің көлемі;
Ч — жүмыскерлер саны.

Талдау барысында еңбек сыйымдылығы динамикасы, оның 
деңгейі бойынша жоспардың орындалуы, оның өзгерісі себептері 
және оның еңбекөнімділігі деңгейіне әсері зертгеледі.
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Бір жұмыскерге келетін онімнің орташажылдық 
өнімділігі (ГВ)

Өндірістід 
техникалық 

деңгейі

Жұмыскерлердің жалпы санындагы 
жұмысшылардын үлесі (УД)

Бір жылда бір жұмысшымен 
істелінген күндер саны (Д)

Жұмыс күннің орташа ұзактығы (t)

Еңбек сыйымдылығын төмендетумен 
байланысты факторлар

Жұмыс 
уақытының 
өнімді емес 
шығындары

Өндірісгі 
ұйымдас- 

тыру

Сурет 2.6. Кәсіпорын жұмыскерінің ортапіажылдық өнімділігін анықтауіпы 
факторлардың өзарабайланысы

Еңбекақы қорын талдау. Еңбекақы қорын пайдалануын 
талдауды оның нақты шамасының жоспардан абсолюттік және 
қатысты ауытқуын есептеуден бастайды.

Абсолюттік ауытқу (ДФЗПа)еңбек ақының нақты қолданылған 
қаражатын бүкіл кәсіпорын, өндірістік бөлімшелер мен 
жұмыскерлер категориялары бойынша жоспарлы еңбекақы 
қорымен салыстыру арқылы аныкталады:

ДФЗПа = ФЗПф - ФЗП пл (2.18)

Алайда, абсолютгік ауытқу өнімді өндіру бойынша 
жоспардың орындалу деңгейін ескермей есептеледі. Бұл факторды 
ескеруге еңбекақы қорының қатысты ауытқуы (ДФЗПқат) 
есептеуге көмектеседі.Бұл үшін еңбекақы қорының өзгермелі 
бөлігі (ФЗПауыс) өнімді өндірісі бойынша жоспардың орындалу 
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коэффициентіне (Кпп) түзетіледі. Еңбекақы қорының өзгермелі 
бөлігіне өндірістік нәтижелер үшін жұмысшының кесімді 
үстемелер бойынша еңбек ақы,басқару персоналы мен 
жұмысшының сыйақы бойыншатөлем ақысы, ауыспалы еңбек ақы 
үлесіне сәйкес еңбек демалысы сомасы, өнім өндірісі көлеміне 
пропорционалды өзгеретін еңбек ақы қорына қатысты басқа 
төлемдер жатады.

Еңбек ақының түрақтьг бөлігі (ФЗПтұр) өндіріс көлемінің артуы 
немесе қүлдырауы барысында өзгермейді. Бүл тарифтік 
мөліперлеме бойынша жұмысшылардың еңбекақысы, оклад 
бойынша қызметкерлер еңбек ақысы, барлық қосымша төлемдер, 
өнеркәсіптік емес өндірістің жүмыскерлерінің еңбекақысы және 
оларға сәйкес келетін кезекті еңбек дмалыстары сомасы жатады. 
Еңбек ақы қорының қатысты ауытқуы:

ДФЗПқат^ ФЗПф — (ФЗПауЫС ШІ. х Кпп+ ФЗПцұр пд.) (2.19)

Келесі талдау үдерісінде еңбекақы қоры бойынша абсолютгі 
және қатысты ауытқуларды туғызған факторлар 
анықталады.Еңбекақы қорының өзгермелі бөлігінің факторлық 
үлгісі2.7. суретте көрсетілген.

Сурет 2.7. Еңбекақы қорының ауыспалы бөлігінің факторлық жүйесі

Қызметкерлердің еңбекақы қоры үшінүқсас факторлық 
үлгініберуге болады. Еңбекақы қорының тұрақты бөлігінің 
факторлық үлгісі 2.8. суретінде көрсетілген.
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Сурет 2.8Мерзімдік жұмысшылардың еңбекақы қорының факторлық 
детерминацияланған жүйесі

Бұл сызбаға сәйкесүлгі келесі түрге ие болады:

ФЗПіұр = Чх Д xtx43n (2.20)

Жұмыскерлердің кандай да бір болмасын уақыт кесіндісінде 
(жыл, ай, күн, сағат) орташа еңбек ақысының өзгерісін ІСЗ 
индексімен сипаттауға болапды. Ол есептегі мерзімдегі орташа 
еңбек ақының (С31) базистік мерзімдегі орташа еңбек ақыға (СЗО) 
қатынасы ретінде анықталады. Осылайша еңбек өнімділігінің де 
1ГВ индексі анықгалады.

10,64
10,25

= 1,038

— = 1,0416.
48

Бұл деректерден талданушы кәсіпорында еңбек өнімділігінің 
арту қарқындары еңбек ақының арту қарқындарынан басым екенін 
көреміз. Басымдылық коэффициент! (Кб):
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(2.21)

Еңбек өнімділігі мен оның еңбек ақысының арту қарқындары 
арасындағы қагынастың өзгеруімен байланысты еңбек ақы 
қорының үнемделу сомасы (-Э) немесе артық жұмсалу сомасын 
(+Э) анықгау ушін келесі формуланы пайдаланамыз:

± Э = ФЗПп X (2.22)

Еңбек өнімділігінің өсу қарқыны орташа жалақының өсу 
қарқынынан жоғары болу керек. Ол үшін ілгерілету коэффициент! 
есептеліп, динамикада талданады:

(2.23)

Содан кейін еңбек өнімділігі мен оньщ жалақысының арту 
қарқындарының арасындағы қатынастың өзгерісімен байланысты 
еңбек акы қорыньщ үнемделілігі немесе артық жұмсалу сомасы 
есептейді:

±Э=ФЗПфх^-—— (2.24)
/зп

Орташа жалақы өсімінің индексін талдау кезінде 
инфляцияныңжоғары деңгейі жағдайында орташа жалақының 
базистік көрсеткішін тұгынушылық тауарлар мен қызметтерге 
бағалардың арту индексіне (Зу)түзету керек:

СЗХ 
7зп “ С30 xjy'

мұндағы СЗі - есепті кезеңдегі орташа жалақы.
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Талдау үдерісінде динамикада немесе кәсіпорын аралық 
дерекпен келесі мәліметтерді: тауарлық өнім өндірісі, жалпы табыс 
сомасы, еңбек ақының бір тенгесіне шоғырландыру қорьгна бөлулер 
сомасы сияқгы көрсеткіштерді есептеп, салыстыру қажет.

4.3 Өндірістің негізгі күралдармен 
қамтамасыз етуін талдау

Негізгі қүралдар (НҚ) өндірістің ең маңызды факторларының 
бірі болып табылады. Кәсіпорынның өндірістік потенциалын 
бағалау үшін негізгі ақпарат көзі болып негізгі қүралдардың қолда 
бары, тозуы мен қозғалысы туралы мәліметтер қызмет атқарады. 
Негізгі құралдардың қозғалысын бағалау бірқатар жылға 
динамикада коэффициенттер негізінде жүргізіледі (кесте 2.6).

Кесте 2.6 - Негізгі күралдардың жағдайы мен қозғалысы көрсеткіштері

Көрсеткіштер атауы Есептеу тәсілдері

Көрсеткіштердің 
экономикалық 
түсіндірмесі

1. Қозгалыс көрсеткіштері
1.1. Өндіріске енгізу 
коэффициент! (Квв)

Өңдіріске тускен НК кхны Кезең ішінде 
түскен НҚ үлесіЕсегггі жылдың соңына НҚ кұны

12. Жаңару 
коэффициент! (Коб) Жаңадан түскен НКкүны 

Есепті жылдың аяғына НҚ құны

Кәсіпорындағы 
жаңадан түскен НҚ 

үлесі
І.З.НҚ істен шығу 
коэффициент! (Квыб)

Барлық істен шыкқан НҚ құны Кезең ішінде істен 
шыққан НҚ үлесіЕсепті жылдың басындағы НҚ кұны

1 .Д.Өсіңкілік 
коэффициент! (Кпр) НҚ-дың өсіңкілік сомасы

Есепті жылдың басындағы НК құны НҚ өсіңкілігі

2. Жай-күйініц көрсеткіштері
2.1. Тозу коэффициент! 
(Ки)

Тозу сомасы
НҚ-дың қолда барының бастапқы

құны

Өнімге көшкен НҚ 
кұнының үлесі 

Ки = 1 - Кг
2.2 Жарамдылық 
коэффициент! (Кг)

НК қалдық құны НҚ жарамдылық 
деңгейі 

Кг= 1 -Ки
НҚ-дың қолда барының бастапқы 

құны
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Негізгі қорларды тиімді пайдалануды талдау. Негізгі 
қорлардыпайдаланутиімділігінбағалау барлық ресурстар үшін 
жалпы болып габылатын қайтарымдылық пен сыйымдылық 
көрсеткіштерінесептеумен талдауды жорамалдауға негізделетін 
бағалау технологиясын қолдануға негізделген.

Сыйымдылық көрсеткіштері өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы 
шығындар немесе ресурстар қорын сипатгайды.Ресурстар қорлары 
деп баланс бойынша есепті күнге қолда бар ресурстар көлемін 
түсінеміз, ал шығындар- ресурстардыңағымдық шығындарын, жеке 
алғанда негізгі қүралдар бойынша - амортизацияны түсінеміз.Кезең 
ішінде түсім көлемімен ресурстар қорын салыстыру барысында сол 
кезеңге қорлардың орташа мөлшерін есептеу қажет. Негізгі 
қүралдарды тиімді пайдаланудың жалпы көрсеткіші қор 
кайтарымдылығы болып табылады (ФО):

ФО «Өндіріс көлемі/ НК орташа бастапқы (қалпына келтіру) қүны (2.26)

Қор қайтарымдылығы көрсеткішібірқатар жылға динамикада 
талданады, сондықган өнім көлемін баға өзгерісі мен қүрылымдық 
қозғалыстары өзгерісіне түзетіледі, алнегізгі қорлардың қүнын 
қайта бағалау коэффициентіне түзетеді.

Қор қайтарымын жоғарылату дайын өнімнің бір тенгесіне 
келетін немесе амортизациялық сыйымдылықгың бір теңгесіне 
келетін амортизациялық аударым сомасының төмендеуіне алып 
келеді.Қор қайтарымының (ФО) өсімі өнім шығару (ВП) көлемінің 
интенсивті арттыру факторларының бірі болып табылады. Бүл 
тәуелділікті келесі факторлық үлгі сипаттайды:

ВП = НҚ * ФО (2.27)

Факторлық үлгі негізінде негізгі қүралдардың өсуі мен қор 
кайтарымының артуы есебінен өнім көлемінің өсуін есептейді:

ДВП = Д ВП(НК) + ДВП(фо) (2.28)

Қор қайтарымы есебінен өнім шығысының өсіңкілігін 
абсолютгік айырмашылық тәсілімен есептеуге болады:
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АВП(нқ)= ДНҚ х ФОо,

ДВП(фо)= ДФО х НК,і

Немесе интегралды әдіс арқылы:

ДВП(НҚ)= ДНҚ х ФОо + (ДНҚ х ДФО)/2,

ДВП(фо)= ДФО х НҚо + (ДНҚ х ДФО)/2.

Мұндағы: ОС0, ОСі - сәйкесінше базистік және есепті кезеңге 
негізгі құралдардың құны;

ФОо,ФО] - сәйкесінше базистік және есепті кезеңге қор 
қайтарымдылығы.

Негізгі қорларды тиімді пайдаланудың тағы бір маңызды 
көрсеткіші қор сыйымдылығы болып табылады:

фЕ _ 1 _ НҚ орташа жылдық құны 
ФО Өнім көлемі

Динамикада қор сыйымдылығының өзгерісі өнімнің бір 
тенгесіне шаққандағы негізгі құралдардың құнының өзгерісін 
көрсетеді және негізгі қорларға қаржының қатысты үнемделуі 
немесе артық жұмсалуы сомасы қолданылады (Э):

Э = ( ФЕ! - ФЕо ) х ҰВПі, (2.30)

мұндағы: ФЕЬ ФЕф - сәйкесінше есегггі және базистік кезеңге қор 
сыйымдылығы; УВП, - есепті кезеңдегі өнім шығарылымы көлемі.

Кәсіпорынның технологиялық саясатын ұйымдастыру үшін 
негізгі құралдардың тиімді пайдалану көрсеткіштерін және қор 
қайтарымын терендетілген факторлық талдауы қажет.

Қор қайтарымының факторлық талдауы. Қор қайтарымы 
көрсеткішіне эсер етуші факторлар жиынтығы және олардың 
бағыныштылығын2.9 суретге көрсетілген.
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Негізгі кұралдардың қор қайтарымы (ФО)

Сурет 2.9. Қор қайтарымы факторлық жүйесінің сызбасы

Сызбаға негізделіп қор қайтарымының факторлық моделін 
құруға болады:

ФО = ФОа*УДа, (2.31)

мұндағы: УДа - барлық негізгі құралдардың қүнында оның 
белсенді бөлігінің үлесі; ФОа - негізгі құралдардың белсенді 
бөлігінің қор қайтарымы.

Негізгі қүралдардың белсенді бөлігінің қор қайтарымы үшін 
факторлық үлгі мына түрге ие:

ФОа = (К х Т х СВ)/ ОСа, (2.32)

мұндағы: К - технологиялық жабдықтың орташа саны;
Т - жабдық бірлігінің жүмыс уақьггы;
СВ - қүндық мағынадағыорташа сағаттық өнімділік;
ОСа - технологиялык жабдықтың орташа жылдық кұны.

Егер жабдық бірлігінің жүмыс уақыты жүмыс істелінген күндер 
саны (Д), сменалық коэффициент (Кем), жүмыс күнінің орташа
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I
үзақтығы (t) көбейтіндісі ретінде берсе, онда факторлык үлгі 
мынадай түрде ие:

Ф0а
К х Д х Ксм х t х СВ

оса (2.33)

Технологиялық жабдықтың ортажылдық қүнын жабдықтар 
саны мен оның бірлігінің кұнын салыстырмалы бағаларда 
(Ц)келтіре отырып, факторлық үлгіні ұлғайтамыз:

ФОа =
КхД х Ксмх txCB Д х Кем х t х СВ

КхЦ
немесе

ФОа =
Д х Кем х t х СВ

(2.34)

Ц

Ц

Жабдықтарды пайдалануды талдау. Жабдықтар жүмысын 
талдауоныңсаныркүмыс уақыты және қуатгылығыбойынша 
пайдалануын сипаттайтын көрсеткіпгтер жүйесіне негізделген.

Жабдықты сандык пайдалануына талдау жасау үшін оны 
пайдалану дәрежесіне байланысты топтастырады (сурет 2.10).

Сурет 2.10. Қолда бар жабдық құрамы

Жабдықты кірістіру деңгейін сипатгау үшін есептеу керек: 
- қолда бар жабдық паркін пайдалану коэффициент! (Кн):

Кн =
Әрекет етуші жабдық саны

Қолда бар жабдық саны ’
(2.35)
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- қондырылған жабдық паркін пайдалану коэффициент! (Ку):

Ку = Әрекет етуші жабдық саны 
Қондырылған жабдықсаны’

(2.36)

(Кэ):
іске қосуға берілген жабдыкты пайдалану коэффициент!

Кэ
Қондырылған жабдық саны 

Қолда бар жабдық саны
(2.37)

Егер көрсеткіш мәндері бірге жақын болса, онда жабдық 
жоғары деңгейде жүктелгені, ал өндірістік бағдарлама өндірістік 
қуатқа сай екендігі туралы куә болады.

Жабдықты экстенсивті жүктелуін сипаттау үшін жабдықгы 
уақыт бойынша пайдалануыталданады: жұмыс уақыты балансы 
және оның сменалық коэффициент!.

Негізгі қорларды пайдаланутиімділігіне ықпал етуші маңызды 
факторлардың бірі ретінде кәсіпорынның және оның 
бөлімшелерінің өндірістік қуатын пайдалануды жақсарту саналады. 
Қор қайтарымы мен өндірістік қуат арасындағы өзара байланысты 
анықтау үшін келесі факторлық үлгі қолданылады: 

(2.38)

мүндағы: ВП - есепке алу үшін қабылданған өнім көлемі;
ВПос -кәсіпорынның негізгі (кәсіби) өнімі;
W - ортаіша жылдық өндірістік куат.

Бүл формула қор қайтарымы динамикасына: кәсіпорынның 
мамандану деңгейінің (ВП/ВПос); өндірістік куатты пайдалану 
коэффициентінің (ВПОС/W); өндірістік қуат бойынша есептелген 
негізгі қүралдардың белсенді бөлігінің қор қайтарымының (W/OCa); 
олардың жалпы құнындағы қордың белсенді бөлігінің үлесінің 
өзгерісінің әсерін анықтауға мүмкіндік береді.
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4.4 Материалдық ресурстарды қолдану 
тиімділігін талдау

Өнім өндірісін үйымдастырудың басты шартты ретінде оны 
материалдық ресурстармен: шикізат, материал, отын, электр 
қуаты, шалафабрикаттар және т.б. қамтамасыз ету болып 
саналады. Материалдық ресурстардың құны өнімнің өзіндік 
қүнына «Материалдық шығындар» элементі бойынша кіреді және 
оның құрамынаоларды сатып алубағасы (ҚҚС ескермегенде және 
акцизсіз), қамсыздандыру мен сыртқы экономикалық ұйымдармен 
төленетін үстемелер, комиссиялық сый ақылар, биржалар 
қызметінің құны, кеден баждары, тасымалдау үшін төлемдер, өзге 
үйымдармен жүргізілген сақтау және жеткізу үшін төлемдер 
кіреді. Кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігін 
қанағаттандыру екі жолмен қамтамасыз етілуі мүмкін: экстенсивті 
және интенсивті. Экстенсивті жолыматериалдық ресурстарды 
өндіру мен шығаруды арттыруды жорамалдайды және қосымша 
шығындармен байланысты. Сонымен қоса, әрекет етуші 
технологиялық жүйелер барысында өндіріс көлемінің артуы 
табиғи ресурстардың таусылу қарқындарының және қоршаған 
ортаның ластануы деңгейінің рұқсат етілген шектен 
шығуына әкелді. Сондықтан, кәспорынның материалдық 
ресурстарға қажеттілігі оларды өнім өндірісіүдерісінде әлдеқайда 
үнемдірек немесе интенсивті жолмен пайдалану арқылыжүзеге 
асуы керек.

Материалдық ресурстарды үнемдеуішкі өндірістік резервтерді 
іздестіру экономикалық таладудың мазмұнын қүрайды, ол келесі 
сатыларды жорамалдайды:

1. Материалды-техникалық жабдықтау жоспарларының 
сапасын бағалау және олардың орындалуын талдау;

2. Кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігін 
бағалау;

3. Материалдық ресурстардың тиімді пайдаланылуын бағалау;
4. Өнімнің жалпы материалдық сыйымдылығын факторлық 

талдау;
5. Материалдық ресурстар қүнының өнім өндірісі көлеміне 

әсерін бағалау.
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Кәсіпорынның үздіксіз қалыпты жұмысының маңызды шарты 
ретіндематериалдық ресурстарға (МРі) қажетгілігінің өтеу 
көздерімен (Ui) толық қамтамасыз етілу саналады:

МРІ = Ui (2.39)

Оны ішкі (меншікті) және сыртқы көздер деп бөлуге ажыратуға 
болады.

Ішкі көздерге шикізат қалдықгарын қысқарту, қайталама 
шикізатты пайдалану, материалдар мен іпалафабрикатгарды өзі 
дайындау, ғылыми-техникалық жетістіктерді енгізу нәтижесінде 
материалдарды үнемдеу жатады.

Сыртқы көздерге жасалған келісімшартқа сәйкес 
жабдықгаушылардан материалдық ресурстардың келіп түсуі 
жатады.

Материалдық ресурстарды сыртган сатып алу қажетгілігі і-ші 
түрлі материалдық ресурстарға жалпы қажеттілігі мен оны өтеудің 
ішкі көздерініңсомасы арасындағы айырмашылық арқылы 
анықталады. Материалдық ресурстарға қажетгілікті
қанағатгандырудеңгейі олармен жабдықтау бойынша 
келісімшарттармен бағаланады:

- жоспар бойынша қамтамасыз ету коэффициент!

Коб Ж ~ ^асалынгаи келісім шарттар бойынша материалдық ресурстар қуны 
Жоспарлы қажеттілік

(2.40)

- нақты қамтамасыз ету коэффициент

Коб. н
Қойылған материалдық ресурстардың нақгы құны_ -----------------------------------------------------------------------  (2.41)

Жоспарлы қажеттілік

Берілген коэффициенттерді талдау материалдардың әрбір түрі 
бойынша жүргізіледі.

Сонымен қатар, жабдықгаушылардан алынған материалдар 
сапасы, ТУ стандартына сәйкестігі, келісім шарттарына сәйкестігі 
және олардың бұзылуы жағдайында жабдықтаушыларға наразылық 
ұсынылады.
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Талдау кезіндежабдықтду мерзімдері бойынша материалдық 
техникалық қамсыздандыру жоспарының орындалуынанемесе 
жабдықтауларырғақтылығына ерекше көңіл бөлінеді.

Жабдықтау ырғақтылығын бағалау үшін келесі көрсеткіштер 
қолданылады:

материалдармен жабдықтаудың бірқалыпсыздығы 
коэффициенті:

Z(xt-100)2/
(2.42)

мүндағы: х -кезеңдер бойынша(күн, онкүндік, ай) жабдықтау 
жоспарын орындау пайызы;

f — сол кезендегі жабдықтаулар жоспары;

- вариация коэффициенте 

^вар ~
Л

(ЕД/)2
к ‘ 7 (2.43)

мұндағы Л f - кезең бойынша жабдықтаулар көлемінің жоспардан 
ауытқуы;

k - талданушы кезендер саны;
V7- кезең ішіндегі материалдарды жабдықтаулардың орташа 

көлемі.

Кәсіпорын үздіксіз жұмысының шарты ретінде материалдық 
ресурстармен толық қамтамасыз етілуі саналады. Материалдық 
ресурстарға қажеттілік кәсіпорынның негізгі және негізгі емес 
қызмет қажеттеріне олардың түрлері қимасында және кезең 
соңында қалыпты қызмет жасауы үшін қажетті қорларға 
аныкталады.

Қор қалыптастыруға қажетті материалдық ресурстарға 
қажеттілік үшбағалауда анықталады:
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- қойма аудандарында қажеттілікті анықтау үшін қажетті 
натуралдық өлшем бірлігінде;

- айналым құралдарына қажеттілікті анықтау үшін және 
қаржылық жоспарменүйлестіру үшін ақшалай мағынада;

- жеткізу кестесін орындау барысын жоспарлау мен бақылау 
мақсатында -қамтамасыз ету күндері.

Кәсіпорынның қорлармен қамтамасыз етуін күндерменкелесі 
формуламен есептеледі:

з» = (2.44)
гді

мұндағы:3ті - материалдық ресурстардың і-ші түрініңнатуралдық 
немесеқүндық көрсеткіштері;

Рді - материалдық ресурстардың і-ші түрінің сол өлшем 
бірліктегі орташа күндік жүмсалымы.

Материалдардың әрбір түрінің орташа күндік жүмсалымы 
талданып отырған кезеңдегі (МРі) і-ші түрдегі материалдық 
ресурстардың жиынтық жұмсалуының календарлық күндер (Д) 
санына белу арқылы есептеледі:

MP*
Р3і = Ү (2-45)

Талдау үдерісінде шикізат пен материалдардың маңызды 
түрлерінің нақты қорларын нормативімен салыстырылады және 
ауытқулары анықгалады.

Өндірісте материалдық ресурстарды пайдалану үдерісінде 
олардың материалдық шығындарға трансформациялануы 
жүргізіледі, сондықган олардың жұмсалу деңгейі материалдық 
шығындар сомасынан есептелінген көрсеткіштер арқылы 
анықталады.

Материалдық ресурстардың тиімділігін бағалау үшін 
жалпылама және жеке көрсеткіштер жүйесі қолданылады 
(кесте 2.7).
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Кесте 2.7 - Материалдық ресурстардың тиімділік көрсеткіштері

Көрсеткіштер Есептеу формуласы Көрсеткіштердің 
экономикалық 
түсіндірмесі

1. Жалпылама көрсеткіштер
Өнімнің материалдық 
сыйымдылығы (ME)

МЕ= Материалдық 
шығындар сомасы/ Өнім 
құны

Шығарылған өнімнің 
бір тенгесіне келетін 
материалдық шығындар 
шамасын бейнелейді.

Өнімнің материалқай- 
тарымдылығы (МО)

МО = Өнім кұны / 
Материалдық шығындар 
сомасы

Тутынылған 
материалдық 
ресурстардың әрбір 
тенгесінен шығатын 
өнімді сипаттайды.

Өнімнің өзіндік құнын- 
дағы материалдық 
шығындардың үлес 
салмағы (УМ)

УМ = Материалдық 
шығындар сомасы / 
Өнімніңтолық өзіндік 
қуны

Материалдық 
ресурстарды колдану 
деңгейін, сол сиякты 
қурылымын бейнелейді 
(өнімнің 
материалсыйымдылығы)

Материалдарды 
қолдану коэффициент! 
(КМ)

КМ = Материалдық 
шығындардың нақты 
сомасы / Нақгы өнім 
шығысы барысында 
жоспарлы материалдық 
шығындар сомасы

Материалдарды қолдану 
тиімділігі, оларды 
жұмсау нормасын 
сақтау деңгейін 
көрсетеді.

2. Жеке көрсеткіштер
Өнімнін шикізат- 
сыйымдылығы (СМЕ)

СМЕ= Тутынылған 
шикізат пен материалдар 
куны / Өнім кұны

Шығарылған өнімнің 
бір тенгесіне келетін 
материалдық 
ресурстардың жекелеген 
элементтерІн тұгыну 
тиімділігін бейнелейді.

Өнімнің металл- 
сыйымдылығы (ММЕ)

ММЕ= Тутынылған 
металл құны /Өнім қуны

Өнімнің отын 
сыйымдылығы (ТМЕ)

ТМЕ= Тұтынылған отын 
құны / Өнім құны

Өнімнің энергия- 
сыйымдылығы (ЭМЕ)

ЭМЕ= Тутынылған 
энергия куны /Өнім құны

Буйымның үлестік 
материалсыйымдылығы 
(УМЕ)

УМЕ= Буйымға 
жумсалынған барлық 
материалдар куны / 
Буйым бағасы

Бір бұйымға 
жұмсалынған 
материалдық 
шығындардың шамасын 
сипаттайды.
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Талдау барысында жалпылама көрсеткіштерді қолдану 
материалдық ресурстарды қолдану тиімділігі деңгейі туралы және 
оны артгыру резервгері туралы жалпы көрініс алуға мүмкіндік 
береді.

Жеке көрсеткіштер материалдық ресурстардың жекелеген 
элементтерін (негізгі және көмекші материалдар, отын, энергия 
және т.б) пайдалану тиімділігін сипаттау үшін, сол сияқты жеке 
бүйымдардың материалсыйымдылығын (үлестік
материалсыйымдылығы) төмендету үшін қолданылады.

Өндіріс ерекшелігіне байланысты жеке көрсеткіштер болуы 
мүмкін: шикізат сыйымдылығы- қайта өңдеу саласында; металл 
сыйымдылығы- машина қүрастыру және металл өндеу 
өнеркәсібінде; отынсыйымдылығы мен энергиясыйымдылығы - 
отын энергетикалық орталыктарында;
шалафабрикатсыйымдылығы- қүрастыру өндірістерінде және т.с.с.

Талдау үдерісінде материалдарды пайдалану тиімділігі 
көрсеткіштерінің нақгы деңгейін жоспармен салыстырып, олардың 
динамикасын және өзгерістер себептерін зерттейді.

Материалсыйымдылығы, материалқайтарымдылығы сияқты 
тауарлық (жалпы) өнімінің көлемінен және оның өндірісіне кеткен 
материалдық шығындар сомасынан тәуелді болады. Өз кезегінде, 
тауарлық (жалпы) өнімінің көлемі қүндық мағынада (ТП) өндірілген 
өнім саны (УВП), оның қүрылымы (УД) және босату бағалары 
деңгейі (ЦП) есебінен өзгеруі мүмкін. Сондай-ақ, материалдық 
шығындар сомасы (М3) өндірілген өнім көлемінен, оның 
қүрылымынан, өнім бірлігіне келетін материалдар жүмсалуы (УР) 
және материал қүнынан(ЦМ) тәуелді болады. Факторлық үлгіні 
келесі түрде беруге болады:

_ МЗ(УВП,УД£,УРі,ЦМі)
ME = ----------------------------- -— (2.46)

ТП(УВП,УДі,ЦПі)

Содан соң, өнімнің жекелеген түрлерінің материалдық 
сыйымдылығын және оның өзгерісі себептерін зертгеуге көшеді. Ол 
материалдар жүмсалуы нормасынан, олардың қүнынан және өнімге 
босату бағасынан тәуелді болады:
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(2-47)

Материалдық реурстардың өнім өндірісі көлеміне әсерін 
бағалау.

Материалдық реурстардың өнім өндірісі көлеміне әсерін келесі 
тәуелділік негізінде есептеуге болады:

ВП - М3 . МО немесе ВП = МЗ/МЕ (2-48)

Бірінші формула бойынша, өнім өндірісі көлеміне 
факторлардыңәсерін есептеу үшін тізбектік қойылым, абсолюттік 
немесе қатысты айырмашылық, интегралдық тәсіл, ал екінші 
формула бойынша - тек қана тізбектік қойылым немесе 
интегралдық әдіс қолданылады.

Жүргізілген талдау негізінде қорытындысында есепті кезеңде 
қолданылмаған материалдық ресурстарды пайдаланутиімділігін 
арттырурезервтерін есептеу жүргізіледі. Оған жаңа өндірістік 
технологиялардыенгізу, өндірістік үдерістерді механикаландыру 
мен автоматтандыру, өндірістің техникалық деңгейін көтеру, 
бүйымның техникалық сипатгамасы мен конструкциясының 
өзгерістері, өндірістіұйымдастыру мен қызмет көрсетуін жақсарту, 
МТҚ мен материалдық ресурстарды тиімді пайдалану және т.б 
есебінен өндірістің техникалық деңгейін жоғарылатусаналады. 
Берілген іс-шаралардан алынған үнемділік (Э) келесі формула 
бойынша анықталады:

Э = (Мг — Мо) х ЦП х КВПТ х Змр (2-49)

мұндағы: Ml, МО - іс-шараны енгізуге дейінгі және одан кейінгі 
материалдардың жүмсалу нормасы;

ЦМ - материал бағасы; VBIIfn - іс-шараны енгізу сәтінен 
бастап жыл аяғына дейінгі натуралдық мағынадаты өнімшығысы;

Змр - іс-шараны енгізумен байланысты шығындар.
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Өзін-өзі тексеру сүрақтары
1. Кәсіпорынның еңбек ресурстарын талдау қандай негізгі 

бағытгарда жүргізіледі?
2. Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуін талдау қандай 

көрсеткіштер негізінде жэне қандай реттілікпен жүргізіледі?
3. Жұмыс уақытын пайдалану талдау қандай көрсеткіштер 

негізінде және қандай реттілікпен жүргізіледі?
4. Еңбек өнімділігі деңгейіне қандай факторлар эсер етеді?
5. Негізгі қорлар динам икасын бағалау үшін қандай 

көрсеткіштер қолданылады?
6. Негізгі қорлардың кор қайтарымы мен қор сыйымдылығы 

көрсеткіштерін есептеудің экономикалық мағынасы қандай?
7. Қор қайтарымының факторлық үлгісін және оны қүраушы 

көрсеткіштерді сипаттандар.
8. Материалдық ресурстар қорларына қажеттілкті анықтау үшін 

қандай бағалаулар бар?
9. Өнімнің жалпы материалсыйымдылығына қандай факторлар 

ықпал етеді?
10. Өнімнің жекелеген түрлерінің материалсыйымдылығына 

ықпал етуші факторларды атаңдар.
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Тақырып 5.
ӨНІМНЩ ӨЗШДІК ҚҮНЫН ТАЛДАУ

5.1Өнімнің өзіндік қүнын талдаудың мәні, міндеттері мен 
ақпарат көздері.

5.2Экономикалық элементтер бойынша өнім өндірісі мен 
сатубойынша шығындарын талдау.

бЗӨнімнің жеке түрлерінің өзіндік қүнын талдау.
Өзін өзі тексеру сүрактары.

5.1 Өнімнің өзіндік құнын талдаудың мәні, 
міндеттері мен көздері

В.Э.Керимовтың айтуы бойынпіа, өзіндік қүнды басқару- бұл 
өзінің өзіндік қүнын жоспарлау мен бақылау, ал содан соң 
маркетингпен, бизнес-жоспарлаумен, өндірісті үйымдастырудың 
жаңа нұсқаларымен персоналды басқарумен байланысты іс- 
шараларды қабылдау керек, осы арқылы өзіндік күнның талап 
етілетін мәндеріне жақындатылады [52].

Өнімнің өзіндік құнын талдаудың маңызы зор, себебі өзіндік 
құн деңгейі құрылыс материалдары өндірісінің бағаларын 
қалыптастыруда басты құраушы болып саналады. Баға белгілеуді 
дұрыс қалыптастыру үшін шығындардыңбарлық баптарын талдау 
керек. Өнімнің, жұмыс пен қызметгің өзіндік қүнын талдау өте 
маңызды болып келеді. Ол берілген көрсеткіштердің өзгерісі 
тенденцияларын анықгауға, оның деңгейі бойынша жоспардың 
орындалуын анықтау, оныңөсіңкілігіне факторлар ықпалын анықтау 
және оның негізінде өнімнің өзіндік құнын төмендету 
резервтерінанықгау мен мүмкіндіктерін қолдану бойынша 
кәсіпорынның жүмысьш бағалауға болады.

Өндірістік шығындарды талдау негізінде қандай да бір белгі 
бойынша оларды жікгеу жатыр. Әр түрлі негіздер бойынша өндіріс 
шығындарынын жіктелімін еске түсірейік (кесте 2.7).
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Кесте 2.7- Өндіріс шығындарының жіктелімі

Жіктеу белгілері Шығын бөлімшелері
Экономикалық элементтері бойынша шығындардың эконом икалық 

элементтері
Өзіндік құн баптары бойынша өзіндік құн калькуляциялау баптары
Гехнологиялық үдеріске қатысы 
бойынша

негізгі, жөнелтпе (үстеме)

Құрамы бойынша бір элементті, кешенді
Өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсілі 
бойынша

гікелей, жанама

Өндіріс үдерісіндегі рөлі бойынша әндірістік, өндірістік емес
Жұмсалу мақсаттылығы бойынша әнімді, өнімсіз
Жоспармен қамту мүмкіндігі бойынша жоспарланған, жоспарланбаған
Өндіріс көлеміне қатысы бойынша гұрақты, ауыспалы
Пайда болу мерзімділігіне байланысты ағымдық, бір жолғы
Цайын өнімге қатысы бойынша аяқталмаған өндіріс шығындары, 

дайын өнім шығындары

Талдау жүргізу барысында анағұрлым маңызды белгі ретінде 
шығындарды шығындар элементгері бойынша, шығындар баптары 
бойынша, өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсілі бойынша белу 
саналады.

Шығындар элементтері негізінде шығындар сметасы құрылады. 
Шығындарды өзіндік құн баптары бойынша белу өнім бірлігіне 
келетін немесе партиясына келетін шығындарды есептеуге, 
калькуляция құруға мүмкіндік береді.

Өзіндік құн баптары бойынша топтастырылған шығындар оның 
эдементтері бойынша шығындардан айыршаланады, олар нақты 
есепті кезеңде тауарлық өнімнің өндірісі мен сатумен байланысты 
шығындарды бейнелейді. Элементтер бойынша шығындар есепті 
кезең ішіндекәсіпорынның барлық ресурстар шығындарын, оның 
ішінде аяқгалмаған өндіріс қалдығының өсімі шығындары, болашақ 
кезең есебіне жатқызылған шығындар көрсетіледі.

Нарықтық экономика жағдайында жұмыс жасаушы 
кәсіпорындар үшін өндірістік қуаттарды жүктеу ауытқулармен 
байланысты экономикалық жағдай орын алады. Бұл өндіріс пен сату 
өзгерісіне әкеледі. Өз кезегінде, өнімнің өзіндік құнына маңызды 
ықпалын тигізеді, ал қаржылық нәтижелерге ықпал етеді. Осымен 
байланысты шығындарды тұрақты және ауыспалы деп бөлінеді.
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Тұрақты шығындарға өндірістік қуаттарды жүктеу деңгейінің 
немесе өндіріс көлемінің өзгерісімен байланысты (амортизация, жал 
төлемі, ұйым басшыларының белгілі бір еңбек ақысы)өзгермейтін 
шығындар жатады.

Ауыспалы шығындар дегеніміз өндірістік куатгардыжүктеу 
деңгейінің немесе өндіріс көлемінің өзгерісімен байланысты 
(шикізат, негізгі материалдар, негізгі өндіріс жүмысшыларының 
еңбек ақысы, техникалық энергия шығындары және т.б) өзгеретін 
шығындар жатады.

Осы жіктелімге сәйкес өнім өндірісінің жалпы жиынтық 
шығындарын келесі формула түрінде көрсетуге болады:

3 = А+ВхУВП (2.50)

мүндағы: А - түрақгы шығындар сомасы;
В - өнім бірлігіне келетін ауыспалы шығындар мөлшерлемесі;
УВП - өнім өндірісі көлемі.

Онда өнім бірлігіне келетін шығындарды(3ед) келесі жазба 
түрінде беріге болады:

А + В х 7ВП А ( В х ИВП A , п
Зед ~ ЙВП ~УВП+ УВП _УВП + В

3еД-=^+В <2’51)

Барлық шығарылған өнімнің өзіндік құнындағы ауыспалы 
шығындар өндіріс көлемінің өсуімен байланысты пропорционалды 
өзгереді, ал өнім бірлігінің өзіндік қүнында олар түрақты шаманы 
құрайды. Түрақгы шығындар көлемі, керісінше, шығындардың 
жалпы сомасындағы өндіріс көлемінің артуымен өзгермейді, ал 
өнім бірлігіне шаққанда оның өсуіне пропорционалды азаяды.

Жоғарыда аталып өткендердің барлығын өзіндік қүнды талдау 
кезінде пайдаланамыз.

Өзіндік құн талдауын келесі бағыттар бойынша жүргізеді:
1. Өзіндік құнньщ жалпылама көрсеткіштерінің құрылымы мен 

динамикасын, оның өзгеру факторларын талдау.
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2. 'Гауарлық өнімнің бір теңгесіне шаққандағы шығындарды 
талдау.

3. Маңызды бұйымдардың өзіндік құнын талдау.
4. Тікелей материалдық және еңбек шығындарын талдау.
5. Жанама шығындарды талдау.
Ақпарат көздері: статистикалық есептілік деректері, 

ф№5з«Өндіріс пен сату шығындары туралы есеп», бухгалтерлік 
есеп деректері.материалдық шығындар, еңбек және ақша 
қаражатының синтетикалық және талдамалық шоттары, өнімнің 
өзіндік құнының жоспарлы және есеіггі калькуляциясы.

Жалпылама көрсеткіштер мен факторлар динамикасын 
талдау.

Өзіндік кұнды талдауды барлық тауарлық өнімнің өзіндік 
құнының динамикасын талдаудаи бастайды. Мұнда, нақгы 
шығындарды жоспармен немесе базистік кезең шығындарымен 
салыстырады. Талдау үдерісінде шығындардыңқандайбаптары 
бойынша анағүрлым артық жүмсалымын анықтайды және осы 
өзгерістің тұрақты және ауыспалы шығындардың жалпы сомасы 
өзгерісінеқалай эсер еткенін анықтайды.

Өзіндік қүн құрылымын талдау жекелеген элементтердің үлес 
салмақгарын динамика мен жоспармен салыстыру арқылы 
жүргізіледі.

Қүрылым көрсеткіштері көмегімен әрбір баптың 
шығындардыңабсолютті және қатысты үнемдеу немесе артық 
жүмсау сомасына ықпалын қарастырады. Шығындар қүрылымын 
талдау материалсыйымдылығын, еңбек сыйымдылығын, өнімнің 
энергия сыйымдылығын бағалауға, олардың өзгерісі сипатын және 
өнімнің өзіндік құнына эсерін анықтауға мүмкіндік береді. Тауарлы 
өнімнің бір теңгесіне шаққандағы өзіндік құн шығындарының әрбір 
бабының ықпалын бағалау үшін шығындардың эрбір бабы 
бойынша деңгейі мен элементтері бойынша есептеледі, ауытқу 
себептері анықталады.

Шығындар деңгейі олардың эрбір бабы бойынша 
шығындардытауарлық өнімінің көлеміне белу жолымен 
анықталады.

Шығындардың құрылымымен деңгейі бойынша жоспардың 
орындалуы мен динамикасын талдау өзіндік қүнның нормативтік, 
жоспарлық көрсеткіштерінен ауытқуларға өзуақытылы көңіл 
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белуге, оларды жою немесе келісу бойынша нақты басқару 
шешімдерін қабылдауға мүмкіндік береді.

5.2 Экономикалық элементтер бойынша өнім өндірісі 
мен өткізу шығындарын талдау

Кәсіпорын сата алатын тауарлар саны өнім өндірісі мен өткізу 
шығындары деңгейіне тәуелді болып келеді. Бұдан шығындар — 
тиімді шаруашылық жүргізудің басты факторларының бірі болып 
табылады.

Шығындарға соңғы қаржылық нәтижені анықгау мақсатында 
есепті жылы есептен шығарылған бөлулер мен шығындарды 
жатқызады.Өнеркәсіптік кәсіпорындар жұмысын сипаттайтын 
маңызды көрсеткіш ретінде өнімнің өзіндік қүны есептеледі.

Өнімнің(жұмыс, қызмет) өзіндік құны- өнім (жұмыс, қызмет) 
өндірісі үдерісіндеқолданылатын табиғи ресурстар, шикізат, 
материалдар, отын, энергия, негізгі қор, еңбек ресурстары, сол 
сияқты оның өндірісі мен өткізу бойынша басқа да шығындардың 
қүндық бағалануы.

Өнімнің өзіндік құнын талдау объектісі болып келесі 
көрсеткіштер саналады:

- жалпы және шығындар элементтері бойынша өндірістік 
өзіндік қүн;

- шығарылған өңімнің бір тенгесіне шаққандағы шығындар;
- жекелеген бүйымдардың өзіндік қүны;
- шығындар баптары мен элементгері.
Ақпарат көздері: өнімнің өзіндік құнының жоспарлы және 

есепті калькуляциясы, негізгі және көмекші өндірістер бойынпіа 
шығындардың синтетикалық және талдамалық есеп мәліметтері.

Шығындар элементтері: материалдық шыгындар (шикізат 
және материалдар, сатып алынатын шалафабрикаттар, отын, электр 
энергиясы, отын және т.б), еңбек ақы шығындары, әлеуметтік 
қажеттерге аударымдары, негізгі қүралдар амортизациясы, өзге 
шығындар (материалдық емес активтер тозуы, жал төлемі, банк 
несиелері бойынша пайыздар, салыктар және т.б).

Шығындарды элементгер бойынша топтастыру кәсіпорынмен 
өнім өндірісі мен өткізу барысында қолданылатын материалдық, 
қаржылық, еңбек ресурстарының көлемін анықгау үшін керек. Ол 
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кәсіпорынның бұкіл өндірістік-шаруашылық қызметі бойынша 
пайда болу орны мен бағытына қарамастан, жоспарлы мен нақты 
шығындарды анықтау үшін керек.

Шығындарды баптары бойынша топтастыру шығындарды 
айқындауға және есептеуге мүмкіндік береді:

- шығындардың пайда болу орны;
- өнім (жұмысы, қызметі) түрлері;
- өнімнің өзіндік құнына жатқызу тәсілі бойынша.
Шығындарды тағайындалуы бойынша, яғни калькуляциялау 

баптары бойынша топтастыру ресурстардың қай мақсаттарға, 
қандай көлемде жұмсалғанын көрсетеді. Ол көпноменклатуралы 
өндірісте бұйымдардың жекелегентүрлерінің өзіндік құнын есептеу 
үшін және шығындарды шоғырларндыру орталықгарын анықтау 
мен оларды қысқарту резервтерін іздеу үшін қажет.

Өнімнің шығысыкөлеміне қатысты шешім қабылдау үшін 
сәйкес үдерісте шығындар мен өнім көлемі арасындағы байланысты 
білу керек.

Кәсіпорынның өндірістік қызметінің мақсаты - өнім 
шығарылымы, оны сату және табыс алу. Өндірістің, сонымен қоса 
бүкіл кәсіпорынның тиімділігін сипаттаушы көрсеткіштердің 
жалпы жүйесінде басты орынды өзіндік қүн алады. Өзіндік қүн 
құрамы оны қалыптастыратын шығындармен анықталады. Өндіріс 
шығындары өнім(жүмыс, қызмет) өндірісі мен сатуға қоғамдық 
еңбек шығындарын білдіреді [53].

Шығындар тікелей және жанама деп бөлінеді. Тікелей 
шығындар өнімніңжекелеген түрлерін өндірумен (шикізат, 
материалдар, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақысы және 
т.б)байланысты.Олар капькуляциялаудың қандай да бір объектісіне 
тікелей жатқызылады. Жанама шығындар өнімнің бірнеше түрін 
өндірумен байланысты және калькуляциялау объектісіне сәйкес 
базаға (жүмысшылардың негізгі және қосымша енбек ақысы, немесе 
бүкіл тікелей шығындар бойынша, өндірістік аудан және т.с.с.) 
пропорционалды бөлу жолымен жатқызылады.

Берілген жіктелімнің мақсаты:
- түрақты/ауыспалы шығындар залалсыздықгы және онымен 

байланысты көрсеткіштерді талдау жүргізу барысында 
қолданылады, сол сияқты шығарылатын өнімнің қүрылымын 
оңтайландыру барысында қолданылады;
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- тікелей/жанама шығындар кәсіпорын бөлімшесі немесе белгілі 
бір өнім түрінің шығындарына жатқызу фактісі туралы сұракты 
қарастырғанда қолданылады.

Кәсіпорын басшылығы әрбір өнім түрінің өзгеріп отыратын 
рентабельділігі туралы ақпаратқа әрқашан ие болуы тиіс.

Шығындарды тиімді басқарудың жетістіктеріне жатқызуға 
болады:

- анағұрлым төмен шығындар есебінен және нәтижесінде 
бағаның есебінен де өнімнің бәсекеқабілеттігі өндірісін;

- өнімніңжекелеген түрлерінің өзіндік қүны туралы және басқа 
өңдірушілердің өнімімен салыстырғанда нарықтағы позициялары 
туралы сапалы және нақгы ақпаратгыңорын алуы;

- баға белгілеу икемділігін қолдану мүмкіндігі;
- кәсіпорын бюджетін кұру үшін объективті мәліметтерді 

ұсыну;
- кәсіпорынның әрбір бөлімшесінің қызметін қаржылық 

көзқарас тұрғыдан бағалау мүмкіндігі;
- тиімді және негізделген басқару шепіімдерін қабылдау.
Талдау көзқарасы тұрғысынан шығындардыңбарлық 

түрлерінтікелей - жанама және түрақты - ауыспалы деп бөлуді 
ескере отырып қарастырады. Өнім өндірісіне қатысты 
пайдаланылған негізгі өндірістік материалдар ауыспалы 
шығындарға жатады, себебі өндіріс көлемінің артуымен тура 
пропорционалды артады және негізгі өндірістік материалдар 
шығындары да өседі. Ауыспалы шығындар болып шикізат және 
материалдар, қосалқы бөлшектер мен комплектілеуші бүйымдар, 
жүмыс күші шығындары саналады. Жоспарлау барысында тұрақты 
шығындаруақыт бірлігінде өндірілген өнім санынан тәуелсіз 
жиынтық түрақты іпығындар ретінде қарастырылады. Ауыспалы 
шығындар уақыт бірлігіне шаққандағы өнім өндірісімен тікелей 
байланысты шығындар[54].

Шығындарды қүрылымын талдау шығындардың жалпы 
сомасындағы жекелеген элементтердің үлес салмақтарын және 
есепті кезеңдегі олардың өзгерісін анықтаудан бастайды.

Шығындардың қүрылымын элементтері бойынша зерттеу, 
сонымен қоса есепті жылы ішінде орын алған өзгерістерді зерттеу 
осындай қүрылымның оңтайлылығын бағалау мүмкіндігін береді, 
сол сияқты оның материалсыйымдылыкгы немесе 
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еңбексыйымдылықты төмендету жағына қарай өзгеруі мүмкіндігі 
мен қажеттілігі жайлы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. 
Сәйкес қорытындыны негіздеу үшін қосымша көрсеткіш ретінде 
тауарлық өнімнің құнында қарастырылатын шығындар 
элементтерінің үлес салмақтарын қолдануға болады, ол үшін 
тауарлық өнімнің сомасына әрбір элементгің шығындар сомасын 
бөлу керек.

Өзіндік құндышығындарбаптары бойынша талдауды нақты 
шығындар сомасының(бүкіл тауарлық өнім мен шығындардың 
жекелеген баптары қимасында тауарлық өнімнің нақты құрылымы 
мен оның нақгы жұмсалымына есептелінген жоспарлы нормасынан 
шыға отырып алынған) жоспарданауытқуын анықгаудан бастайды.

±3 (2-52)

мұндағы Зф -нақты шығындар;
Зпфтп . нақты көлемге жұмсалған жоспарлы шығындалу 

нормасы.

Абсолюттік сомада ауытқумен қатар пайызбен ауытқулар 
аныкгалады, ол үшін біріншіні шығындардың жоспарлы 
шығындалу сомасына бөіп, 100-ге көбейіу арқылы есептеледі:

±3х 100/3" (2.53)

Өзіндік құнға оперативті талдау жүргізу үдерісінде өнімнің 
өзіндік құнына эсер етуші барлық факторларды анықтаудың қажеті 
жоқ, тектұтынушылық қүнды құрудың белгілі бір кезеңдерінде 
негізгі шешуші болып саналатын негізгілерін ғана анықтау керек, 
содан соң сәйкес өндірістердің ерекшелігін ескере отырып, осы 
факторларды оперативті талдауды ұйымдастыру керек.

Тауарлық өнімініц бір теңгесіне шаққандағы шығындарды 
талдау. Пайдамен тікелей байланысын мазмүндайтынөнімнің 
өзіндік құнының анағүрлым жалпылама көрсеткіші ретінде 
тауарлық өнімінің бір теңгесіне шаққандағы шығындар деңгейі 
саналады:
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(2.54)sap =

мұндағы S6ip- тауарлық өнімнің бір тенгесіне шақкандағы 
шығындар;

S -өндіріске барлық шығындар сомасы;
ТӨ - тауарлық өнім көлемі.

Тауарлық өнімнің бір тенгесіне шаққандағы шығындар 
деңгейінің өзгерісіне тікелей эсер ететін факторлар онымен тікелей 
функционалдық байланыста болады: шығарылған өнім көлемі, оның 
құрылымы өзгерісі, өнімге бағалар деңгейінің өзгерісі, үлестік 
өзгермелі шығындар деңгейі өзгерісі, тұрақты шығындар 
сомасының өзгерісі. Тауарлық өнімнің бір теңгесіне шаққандағы 
шығындардың факторлық жүйесінің сызбасы төменде беріледі.

Тауарлық өнімінің бір теңгесіне шаққандағы шығындар 
деңгейінің өзгерісіне бірінші деңгейлі факторлардың әсерін 
тізбектік койылым эдісімен тауарлық өнімнің шығысы жайлы 
деректер бойынша есеіггеледі.

Тауар өнімі:
а) жоспар бойынша:

ТПпл = ^(УВРІПЛ х ЦП іпл) >

б) жоспарлы құрылым мен жоспарлы баға бойынша нақты:

ТПусл1 = £(УВРіф х ЦПіпл) ± ДТПф;

в) жоспарлы бағасы бойыншанақгы:

ТПусл2 = £(УВРіф х ЦПІШІ);

г) нақгы:

ТПф = ^(УВРіфхЦПіф);
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Сурет 2.11. Тауарлық өнімінің бір теңгесіне шаққандағы шығындар деңгейін 
анықтаушы факторлардың өзарабайланысы

Егер тауарлық өнімінің бір теңгесіне шаққандағы шығындарды 
(УЗ) келесі түрде берсек

3 (VBP: УД; А; В)
ТП (VBP: УД; ЦП) 1 }

онда талдау тізбекті қойылым әдісімен жүргізіледі және материал 
сыйымдылығына фактортық талдау талдау жұргізу алгоритміне 
ұқсас жүреді.

Бұл факторлардың пайда сомасына әсерін анықтау үшін әрбір 
фактордың есебінен тауарлық өнімінің бір теңгесіне шаққандағы 
шығындардың абсолютті өсіңкіліктерін жоспарлы бағада өткізілген 
өнімнің нақгы көлеміне көбейту керек. Талдау үдерісінде тауарлық 
өнімінің бір теңгесіне шаққандағы шығындарды динамикада 
салыстыру жүргізеді және мүмкін болса орташа салалық 
көрсеткішпен де салыстырады.
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5.3 Өнімнің жекелеген түрлерінің өзіндік құнын талдау

Маңызды бұйымдардын өзіндік құнын талдау. Өзіндік құн 
өзгерістерінің себеьін тереңзерттеу үшін жекелеген бұйымдар 
бойынша есептік калькуляцияларды талдайды, өнім бірлігіне 
шаққандағы шығындардың нақты деңгейін жоспармен және 
алдыңғы жылдар ақпараттарымен жалпы және шығындар баптары 
бойынша салыстырады.

Талдауды тізбектік қойылым әдісімен өнім бірлігінің өзіндік 
қүны формуласы негізінде жүргізеді:

ИИЗ»

Өнім бірлігі өзіндік қүнының жалпы өзгерісі:ДЗобщ = Зф — 
Зпл,

соның ішінде келесінің өзгерісі есебінен:
а) өнім өндірісінің көлеміДЗуВП = Зусл1 — Зпл ;
б) тұрақты шығындар сомасыДЗА = Зусл2 — Зусл1;
в) үлестік ауыспалы шығындар сомасыДЗв = Зф — Зусл2.

Кейін тауарлық өнімінің өзіндік қүнын шығындардың әрбір 
бабы бойынша бөлшектеп зерттейді, ол үшін нақы ақпаратты 
жоспармен және алдыңғы кезең ақпаратымен салыстырады.

Тікелей метиралдық және еңбек шығывдарын талдау. Өнім 
өндірісінің өзіндік қүнындағы анағүрлым үлкен үлес садқмақты 
шикізат пен материалдар ие.
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М3 = X УДі X yPj XX ЦМ;) (2.56)

Факторлар әсерін тізбектік қойылым әдісі көмегімен 
жүргізілдеі. Ол үшін өнім өндірісіне кеткен шығындарға қайта 
есептеу жүргізу керек:

а) жоспар бойынша: МЗПЛ = х УРПЛІ- х ЦМм£);
б) өндірілген өнімнің нақты көлеміне есептелген жоспар 

бойынша:

МЗусл1 = £(КВПплі х УРпл£ х ЦМ^) х К;

в) өнім өндірісінің нақты көлеміне есетелінген жоспар бойынша:

МЗусл2 = £(УҒПфі х УРПЛІ х ЦМңлі);

г) нақты жоспарлы баға бойынша:

МЗусл3 = £ОАВПф£ х УРф£ х ЦМддО;

д) нақгы: МЗф = 2(УВПфі х УРфі х ЦМф£).

Жекелеген бұйымдар шығарылымына материалдық шығындар 
сомасы өнім өндірісі құрылымынан басқа факторлардың 
барлығынан тәуелді:

М3£ = ^(ИВП< х УП£ х ЦМ£) (2.57)

мұндағы УРі - і-ші материалдың үлестік жұмсалымы;
ЦМі - і-ші материалдьщ орташа бағасы.

Өнім бірлігіне материалдардың жүмсалымы шикізат пен 
материалдьщ сапасынан, материалдың бір түрін басқасымен 
ауыстыру, шикізат рецегггурасының өзгеруі, техника, өндірісті 
үйымдастыру мен технологиясынан, жүмыскерлер біліктілігінен, 
шикізат қалдығынан және т.б. байланысты. Өнімнің і-ші түрінің 
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өндірісіне кететін материал шығындардың өсіңкілігі келесі формула 
арқылы есептеледі:

ШЗ, = ДУР, • ЦМ^ -УВП фі

Бір материалды екінші материаламен ауыстыру нәтижесінде 
өнім бірлігіне пайдаланған материал саны ғана емес, олардың қуны 
да өзгереді:

ШЗ 2=&УР ЦМй + ДДМ УРГ
>

мұндағы: ДУР - материалды ауыстырумен байланысты шығындалу 
нормасының өзгеруі;

ДУРі-материалды ауыстырудан кейінгі шығыны;
ЦМо - ауыстырылатын материал бағасы;
ДЦМ - материал ауысуымен байланысты бағаның өзгеруі.

Одан әрі талдау жүргізу үпіін «Еңбек ақы» бабы бойынша 
тікелей еңбек шығындарын зерттеуге көшеді. Тікелей еңбекақы 
сомасын анықтаушы факторлар 2.12 суретте көрсетілген:

Сурет 2.12. Өнім өндірісіне кеткен еңбек ақы 
жүйесінің факторлық сызбасы
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ЗП = г УВП, х УД, х УТЕ, х ОТ; (2.58)

Бул факторлардың әсерін есегтгеу үшін келесі ақпарат болуы 
керек:

Өнім өндіруге кеткен тікелей еңбек ақы сомасы, млн. тенге: 
-жоспар бойынша: ЗПпл = 2ХИ?Пплі X УТЕ^,, X 0Тпл,);
- оның жоспарлы құрылымы кезіндегі өнімнің нақты 

шығарылымына есептелген жоспар бойынша: ЗПусл1 = ^(У5Пплі X 
УТЕПЛІ X ОТПЛІ) X К;

-жоспар бойынша өнімнің нақгы шығарылымына кеткен 
шығын:

ЗПусЛ2 — 2(Е/?Пф. X УТЕщіі X ОТплд;

- еңбек төлемінің жоспарлы деңгейіндегі нақты :

ЗПуслз — £(ИВПф. х УТЕф, х ОТПЛІ);

-нақты: ЗПф = Х(УВПфі х УТЕф, х 0Тф£) .
Ақпаратгар негізінде талдауды тізбектік қойылым немесе 

интегралдық әдіс арқылы өткізуге болады.
Жекелеген буйымдар шығысына еңбек ақы осы факторларға 

тәуелді. Өнім өндірісінің қурылымының факторы берілген 
көрсеткішке эсер етпейді:

УЗП£ = УВП£ х УТЕ£ х 0Т£ (2.59)

Жанама шығындарды талдау. ӨнімнІң өзіндік құнында 
жанама шығындар келесі кешенді баптар бойынша көрсетіледі: 
жабдықты күту меніске қосу шығындары, жалпы өндірістік және 
жалпы шаруашылық шығындар, коммерциялық шығындар.

Бұл шығындарды талдаутауарлық өнімінің 1 теңгесіне 
шаққандағы оның нақты көлемін 5-10 жылдар динамикасында 
салыстыру жолымен жүргізіледі, сонымен қатар есепті кезеңнің 
жоспарлы деңгейімен салыстырады. Мұндай салыстыру динамикада 
тауарлық өнімнің қунындағы олардың үлесінің есепті жылы 
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жоспармен салыстырғанда қалай өзгергенін көрсетеді және қандай- 
өсу немесе төмендеу тенденция байқалатынын көрсетеді. Талдау 
үдерісініңкелесі кезеңінде шығындардың абсолютгі және қатысты 
өзгеруіне әкелген себептер анықгалады. Өзінің құрамы бойынша 
бұл кешендік баптар бірнеше элементтерден құралады.

Өнімнің нақты шығысына кеткен жоспарлы шығынды қайта 
есептеу үшін келес формуланы қолдануға болады:

Зск = Зпл(Ю0 ± ДТП% х К3) -і-100 (2.60)

мүндағы Зск - өнімнің нақты шығарылымы бойынша түзетілген 
шығындар;

Зпл - бап бойынша жоспарлы шығындар сомасы;
ДТП% - тауар өнімін шығару бойынша жоспардың артық 

орындалуы (немесе орындалмауы), %;
Кз — өнімөндірісі көлеміненбайланысты шығындар тәуелділігі 

коэффициента

Келесі талдау жүргізу кезінде шығындардың әрбір бабы 
бойынша қаржыныңқатысты артық жүмсалуы немесе үнемделу 
себептерін анықтайды.

Кезең шығындарын талдау маңызды мәнге ие, себебі олар 
өнімнің өзіндік құнында үлкен үлеске ие. Бүл шығындар, сонымен 
қатар, шартгы-түрақгы және шартты-ауыспалы деп бөлінеді, ал 
соңғысын тауар өнімін өндіру бойынша жоспарды орындау 
пайызына түзетеді. Нақты ақпараттарды үстеме шығыстардың 
жоспарлы көлемімен салыстырады.

Әрбір бап бойынша жоспардан абсолютті және қатысты 
ауытқуларды және оның себептерінанықтайды (кесте 2.8)

Бүйым бірлігінің өзіндік қүнындағы шығындарды талдау жалпы 
кәсіпорын бойынша талдау жолымен алынған нәтижелерді ескере 
отырып, жүзеге асырылады. Бұл шығындар дайындалған өнімнің 
жекелеген түрлері арасында тікелей шығындарға пропорционалды 
түрде таралады, бірақ негізгі ондірістік жүмысшылардың еңбек 
ақысы мен сатып алынатын материалдарды ескермегенде.
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Кесте 2.8 - Шығындар өзгерісінің факторлары

ІІІығындар баптары Шығындар өзгерісі факторлары Есептеу 
формуласы

Басқару аппараты 
жұмыскерлерінің еңбек 
ақысы

Персонал саны (Ч),
Бір жұмыскердің орташа еңбек 
ақысы(ОТ)

зп=чот

Негізгі қорды күту:
- амортизация
- жарық, жылу, су 
құбырлары және 
т.б.шығындары

Негізгі қордың бастапқы 
құны(ОС),
Амортизация нормасы(Ма) 
Ресурсты пайдалану нормасы(Н) 
Қызметке тариф (Ці)

A=OC-Na
М3

Ағымдық жөндеу 
шығындары, сынақтар

Жұмыс көлемі (V);
Жұмыс бірлігінің орташа құны 
(Цг)

Зр=У-Ц2

Женіл көлікті күту Көлік саны (К)
Бір көлікті күтуге орташа 
шығындар (3)

Іс - сапарлар бойынша 
шығывдары

Іс - сапарлар саны (КО 
Орташа ұзақгығы (Д),
Бір күндік іс - сапардың орташа 
құны (Пз)

зк=^-дц3

Тұрып қалуды төлеу 
шығындары

Тұрьш қалудың адам-сағат саны
(К)
Бір күн тұрып қалудың еңбек акы 
деңгейі (OTt)

зп = к-отх

Өзіндік кұнға 
жатқызылатын 
салықтар мен жыиндар

Салық салынатын база (Б), 
Салықгың пайыздық 
мөлшерлемесі (С)

3Й=Б-С

Еңбекті қорғау 
шығындары

Белгіленген шаралар көлемі (V) 
Шараның орташа құны (Ці)

Зо = V х Ці

Өнім бірлігіне келетін осы шығындар сомасы (УК) мына 
өзгерістерден тәуелді:

а) шығындардың жалпы сомасы (Зц);
б) жанама шығындарды бөлу базасы болып саналатын тікелей 

шығындар сомасы(УДі);
в) өнім өндірісі көлемі (VBH):

АУК = Зц уд< (2.61)
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Коммерциялық шығындарға өнімді сатып алушыларға түсіру 
бойыншашығындарьқорау буып-түю материалдарына шығындары, 
жарнама, өткізу нарығын зерттеу шығындарын қосады.

Тауарларды жеткізу бойынша шығындары тасымалдау 
қашықтығынан, тасымалданатын жүк салмағынан, жүкті 
тасымалдау үшін көлік тарифтерінен, көлік қүралдары түрлерінен 
тәуелді болады.

Тиеу және түсіру бойынша шығындары түсірілген өнім 
салмағының өзгерісінің және бір тонна өнімді тиеу мен түсіру үшін 
үстеме бағаларының өзгерісінің әсерінен байланысты өзгеруі 
мүмкін.

Материалдарды буу мен орау материалдарына 
шығындаролардың саны мен қүнынан байланысты. Өз кезегінде, 
саны түсірілген өнімнің көлемімен және өнім бірлігіне келетінорау- 
буу материалдарын жүмсау нормасымен байланысты.

Жанама шығындарды талдау қорытындысында оларды 
қысқарту мүмкінді резервтері есептеледі және оларды игеру 
бойынша нақты нүсқаулар өңделеді.

Өзін-өзі тексеру сүрақтары
1. Өнімнің өзіндік құнын талдау мазмүнын қүрайтын негізгі 

бағыттар қандай?
2. Өнімнің жиынтық өзіндік қүнына және шығындар деңгейіне 

ықпал етуші факторлар қандай?
3. Жиынтық өзіндік кұнға факторлардың ықпалын талдау 

барысында есептеулер алгоритмін сипаттаңыз.
4. Өнімнің өзіндік құны деңгейінен не тәуелді?
5. Өнімнің өзіндік құнын талдау нені анықгауға мүмкіндік 

береді?
6. Өнімнің өзіндік құнын талдау объектілері ретіндеқандай 

көрсеткіштері саналады?
7. Өзіндік қүн калькуляциясы қүрамына қандай баптар 

қосылады?
8. Қандай шығындарды қалай ажыратады?
9. Өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы көрсеткіші нені көрсетеді?
10. Өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы шығындар деңгейінің 

өзгерісіне қандай факторлар эсер етеді?
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11. Өнім бірлігінің өзіндік құнын факторлық талдау барысында 
есептеулер алгоритмін сипаттаңдар.

12. Тікелей матетериалдық шығындар мөлшеріне ықпал етуші 
бірінші және кезекті деңгейдегі факторларды бөліндер.

13. Тікелей еңбек шығындарын факторлық талдау барысында 
есептеулер алгоритмін сипаттандар.

14. Жанама шығындар сомасына ықпал етуші факторлар 
қандай?

15. Шартты-ауыспалы мен шартгы-тұрақты шығындарды 
талдаудың айрықша ерекшеліктер қандай?
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Модуль III. 
ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ

Тақырып 1.
ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ НЕГІЗДЕРІ

1.1 Қаржылық талдау мақсаты мен міндеттері
1.2 Басқару шешімдерін қабылдаудағы қаржылық талдау 

рөлі
1.3 Қаржылық талдаудың әдістері
Өзін-өзі тексеру сұрақтары.

1.1 Қаржылық талдау мақсаты мен міндеттері

Нарықтық экономика™ көшу ақша қаражатын тиімді салу 
міндеттерінің пайда болуымен үйлеседі. Бұл пайда өзгерісімен 
байланысты, қаржылық ресурстардың қалыптасуы, орналасуы мен 
пайдалануы үдерісінде қалыптасатын қаржылық нәтижелердің жаңа 
түрлерінің пайда болуымен байланысты. Кәсіпорындар дербестікке 
қол жеткізді, өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері 
үіпін әр түрлі контрагенттер алдында толық жауаптылыққа ие. 
Қаржылық жағдай оның жекелеген жақгарын бейнелейтін әр түрлі 
көрсеткіштерді есептеу нәтижесінде, олардың әрқайсысының 
көрсеткіштердің жалпы бағалауына ықпалын олардың 
маңыздылығы деңгейі бойынша бағалау нәтижесінде анықталады.

Қаржылық талдау пәні ретінде сыртқы және ішкі ортаның 
ықпалымен өзгеретін шаруашылық субъектінің ағымдық және 
болашақ қаржылық жағдайын және оның қаржылық жағдайын 
бағалау мен оңтайлы қаржылық саясаттың көмегімен тиімді 
қызметін жоғарылату мүмкіндігін анықгау мақсатында басқару 
шешімдерін қарастыру саналады.

Қазіргі заманауи қаржылық талдау бухгалтерлік есептіліктің 
деректері негізінде жүргізілетін қаржылық жағдайды дәстүрлі 
бағалау аясынан тысқары сүрақгардың кең шеңберін қамтиды.

Әдебиетте қаржылық жағдай үғымы әр түрліше 
тұжырымдалады. Мысалы, А.Д.Шеремет "кәсіпорынның қаржылық 
жағдайы қаражаттың орналасуы мен пайдалануымен және олардың 
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қалыптасу көздерімен сипатталады" [56].В.И. Стражев бұл ұғымды 
келесі түрде анықтады: "Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 
кәсіпорынның қалыпты өндірістік, коммерциялық және басқа 
қызмет түрлері үшін қажетгі қаржылық ресурстармен қамтамасыз 
етумен, оларды орналастыру мен пайдалану мақсатгылығымен, 
басқа шаруашылық субъектілермен қаржылық өзара 
қатынастармен, төлемқабілетгілігімен, қаржылық тұрактылықпен 
сипатталады"[57].Г.В.Савицкая қаржылық жағдайды кәсіпорынның 
өзінің қызметін қаржыландыру қабілеті деп түсіну керек деп 
жорамалдайды. Ол кәсіпорынның қалыпты қызметі үшін қажетті 
қаржылық ресустармен қа.мтамасыз етілуімен, оларды орналастыру 
мен оңтайлы қолдану мақсаттылығымен, қаржылық өзара қарым 
қатынастармен, төлемқабілеттілікпен, қаржылық тұрақтылықпен 
сипатталады [31]. Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова 
қаржылық жағдай деп кәсіпорынның өзінің қызметін 
қаржыландыру қабілеті деп түсінеді [63, б. 471].К.Ш.Дюсембаев өз 
көзқарасын осылайша мазмүндайды: "Қаржылық жағдай белгілі бір 
сәтке кәсіпорынның қаржылық түрақтылығын бейнелейді және 
шаруашылық қызметті үздіксіз жүзеге асыру үшін және өзінің 
қарыздық міндеттемелерін өзуақытылы өтеу үшін қаржылық 
ресурстармен қамтамасыз етілуін білдіреді"[58].

Қаржылық жағдайды анықтамасы бойынша әр түрлі 
ғалымдардың пікірлерін қарастыра отырып, кәсіпорынның қалыпты 
жүмысы үшінқажетті қаржылық ресурстармен қамтамасыз етілуіне, 
олардың қарыздық міндеттемелерді өзуақытылы өтеу, сол сияқты 
оның төлемқабілетгілігі мен қаржылық түракгылығына үлкен көңіл 
бөлінетіні шартсыз екендігін атап кеткен жөн.

Жоғарыда айтылғанды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық 
жағдайын талдау максаты ретінде ағымдық қаржылық нәтижелерді 
бағалау мен болашақ кезеңге болжамдау саналады. Бүл 
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін, оның іскерлік 
ынтымақгастық понтенциалын аныктайды, өнім өндірісі бойынша 
кәсіпорынның өзінің және қаржылық пен басқа қатынастар 
бойынша оның серіктерінің экономикалық көзқарастары 
қаншалықты қамтамасыз етілетінін бағалайды.

Қаржылық талдау қаржылық менеджменттің маңызды құрамдас 
элементі ретінде саналады.
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Қаржылық талдаудың жергілікті мақсаттары;
- кәсіпорынның қаржылық жағдайын анықтау;
- кеңістік-уақытша қимада қаржылық жағдайдағы өзгерістерді 

анықтау;
- қаржылық жағдайда орын алған өзгерістермен шақырылған 

негізгі факгорларды аныктау;
-қаржылық жағдайдың негізгі тенденцияларын болжамдау.
Талдамалық міндеттердің бірқатарын шешу нәтижесінде 

зертгеу мақсатгарына қол жеткізіледі:
- бухгалтерлік есептілікті алдын ала шолу;
- кәсіпорынның мулкінің сипаттамасы: ұзақмерзімді және 

қысқамерзімді активтер;
- қаржылық тұрақгылықты бағалау;
- қаражаткөздерініңсипаттамасы: меншіктіжәнеқарыздық;
- пайда мен рентабельділікті талдау;
- кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметін жақсарту 

бойынша шараларды өндеу.
Қаржылық талдау көмегі менкелесі бойынша шешімдер 

қабылданады:
1 .кәсіпорындықы сқамерзімді қаржыландыру (айналым 

активтерін толтыру);
2. ұзақ мерзімді қаржыландыру (тиімді инвестициялық 

жобаларға және эмиссиялық бағалықа ғаздарға салымдар);
3. акциялардың иелеріне дивидендтерді төлеу;
4. экономикалық өсімнің резервтерін жұмылдыру (сату мен 

пайда көлемдерін артгыру).
Компанияның экономикалық ресурстары жайлы және оларды 

пайдалану жайлы ақпараткәсіпорынның қызметінің көрсеткіштерін 
болжамдау үшін және болжамдау нәтижелерінің негізінде басқару 
шешімдерін жоспарлау барысында оларды басқаруды 
оңтайландыру үшін пайдалы. Басқару шешімдерінің белгілі бір 
нұсқасы барысында осындай болжамдау құрылыс 
материалдарының өндірісі бойынша кәсіорынның жұмысы жайлы 
өткендегі деректерді қолдану негізінде жоспарланатын 
көрсеткіштерді болжамдауды қамтамасыз етеді. Тұрақгы және 
айналым активтерінің қатынасы элеменггерінің динамикасын 
тұрақты қадағалау маңызды, себебі ақша қаражатына қажеттілік
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өсуі активтердегі дебиторлық қарыздың үлестерінің арту 
қарқындарымен байланысты болуы мүмкін. Бүл ағымдық 
активтердің айналымдылығының баяулағанын көрсетеді. 
Анағүрлым терең талдау жасау үшін дебиторлар шоттарының 
ескіруін және қорлар құрылымындағы өзгерістерді зерттеу керек.

Меншікті капитал мен міндеттемелерде анағүрлым үлкен 
көңілді ағымдық міндетгемелер үлесі ең алдымен, кредиторлық 
қарыз үлесіне белу керек. Ол нақты түрде кредиторлардың 
қаражатын тегін қолдануды білдіреді, бірақ бүл кәсіпорынның 
қаржылық түрақгылығына және жақын болашақга серіктермен 
іскерлік қатынастарға негативті ықпал етуі мүмкін. Сондықган 
қарыздық қаражаттан пайда мен шығындардың тепе-теңдігі 
барысын бақылау керек.

Кәсіпорынның бухгалтерлік баланс деректері негізінде ағымдық 
активтер мен міндеттемелердің айналымдылығын есегггеуге болады 
(кесте 3.1).

Кесте 3.1 - Ағымдық активтер мен міндеттемелердің айналымдылығы

Дебиторлық қарыздың 
айналымдылығы

Қорлардың
айналымдылығы

Кредиторлық қарыздың 
айналымдылығы

Сату
Деб. қарыз

Өзіңдік кун
Қорлар

Өзіндік құн 
Кред. қарыз

Дебиторлық қарыз
айналымы кезеңі

Қорлардың айналымы 
кезеңі

Кредиторлық қарыз
айналымы кезеңі

360 360 360
Деб. қарыз айналымы Қорлар айналымы Кред. қарыз айналымы

Ағымдық активтер мен міндетгемелердіңайналымдылығы 
көрсеткіштерінен қаржылық циклдың ұзақгығын есептеуге болады. 
Ол дебиторлық қарыз айналымы мен кредиторлық қарыз айналымы 
кезеңін шегергендегі қорлардың сомасы ретінде анықталады: 
(Дебиторлық қарыз айналымы кезеңі + Қорлардың айналымы 
кезеңі) - Кредиторлық қарыз айналымы кезеңі, күнде.

Бүдан қаржылық циклдың үзақтығы жоғары болған сайын, 
айналым қаражатына қажетгілік жоғары болады.
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1.2 Басқару шешімдерін қабылдауда 
қаржылык талдау рөлі

Қаржылық талдау соңғы жылдары әр түрлі факторлардың 
ықпалынан өзгерді, олардың әрқайсысы оның қандай-да бір 
бағытының дамуын ынталандырады.

Осындай факторлардың ортасында келесі бөлінуі мүмкін:
-нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен әр түрлі меншік 

нысандарының пайда болуы;
- қор нарығының қалыптасуы;
- инновациялық және инвестициялық қызмет дамуы;
- бухгалтерлік есеп пен есептілікті реформалау үдерісі;
- аудиттің қалыптасуы мен дамуы;
-мүмкінді серіктердің жағынан қаржылық талдау нәтижелерінің 

қажеттілігі;
- заңнамалық базаның өзгерісі;

бірыңғай есептік-талдамалық үғымдар аппаратының 
қалыптасуы.

Қазіргі уақытта нарыкдық қатынастардың даму кезеңі ішінде 
орын алған қазақстандық кәсіпорындардың қызмет етуі 
жағдайларының күрделі өзгерістері экономикалық талдау 
әдіснамасында өзгерістердің алдын алды. Үлкен шамада бұл 
пайымдау қаржылық талдауға қатысты. Көрсетілген өзгерістер 
келесіден қүралды:

- талдаудың мақсатты бағыттылығы өзгереді. Бақылау 
функциясы басқару мен инвестициялық шешімдердің 
негізделу,капитал салымдарының бағыттарын анықтау және 
олардың мақсатгылығын бағалау функциясымен алмастырылады;

- талдау субъектісі өзгереді. Талдаудың негізгі субъектілері 
ретінде бақылаушы органдар болғанда директивалық экономикадан 
айырмашылығы нарықтық экономика жағдайында талдау 
субъектілері шеңбері маңьгзды үлғаяды. Мүнда қандай да бір 
субъектілердің мақсатгарынан байланысты қаржылық талдау 
міндеттері өзгереді:

талдаудың ақпараттық базасы өзгереді. Қазақстан 
Республикасында бухгалтерлік есептің реформациялануы 
үдерісімен байланысты бухгагтерлік есеп пен есептіліктегі 
өзгерістер сандық және сапалық сипатқа ие. Өз кезегінде 
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бухгалтердің рөлі кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сыртқы 
пайдаланушы бағалайтын көрсеткіштердің қалыптасуы барысына 
жауап беретін жаңа талаптарды ескере отырып өзгереді;

- ақша қаражатыныц уақытша қүны, тәуекелдің белгісіздігі, 
инфляция және т.б. сияқты факторларды ескеруге мүмкіндік беретін 
тәсілдер мен амалдардың есебінен қаржылық талдау аспаптары 
ұлғаяды.

Кәсіпорын басшылығы деңгейінде, ең алдымен, талдау 
субъектілері жайлы, талдауда қолданылатын ақпаратты 
қалыптастыратын тұлғалардың оның өзуақытылы ұсынуы мен 
шынайылығы үшін жауаптылығы жайлы, басқарудың ұйымдастыру 
жүйесінде талдамалық топтың бағыныштылығы мен оның орны 
жайлы, талдауды жүргізу мерзімділігі жайлы, ағымдық мониторинг 
үшін негізгі талдамалық көрсеткіштерді тандау жайлы, тереңділік 
деңгейі мен талдамалық жазбалардың толықтығы деңгейі 
жайлысүрақгар шешілуі тиіс.

2007 жылы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңында 
бекітілген халықаралық пен ұлттық стандарттардың мақсатты 
бағыттылығы мақсатгар мен міндеттерді түсінуде күрделі 
өзгерістерге әкеледі, сол сияқгы бухгалтерлік есептілікті қүруға 
талаптардың да өзгерісгеріне әкеледі, нәтижесінде оны талдау 
рөлінің де өзгеруіне әкеледі. Бухгалтерлік есептілікті 
қалыптастырудың жаңа мақсатты бағытгылығы келесіден көрінеді:

1. Есеп саясаты кәсіпорында қабылданған есеп саясатына сәйкес 
қалыптастырылған бухгалтерлік есептілігі болып табылатын 
қаржылық стратегияның элементі болып табылады.

2. Бухгалтерлік есептіліктің талдамалық түсіндірмесі есеп 
саясатын тандау кезеңінде көңілге қабылдануы тиіс. Соңғыдан 
есептілікті қалыптастыру кезеңі есеп саясатын негіздеу және тавдау 
барысында одан шығатын қаржылар қатынасын ескерілуі тиіс деген 
көзқарастан бастапқы болып табылады, нәтижесінде ол бойынша 
кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы бағаланады.

3. Қаржылық есептіліктің ажырамас элементі ретінде оларды 
талдаудың шынайы нәтажелерін қамтамасыз ету мақсатында 
бухгалтерлік есептіліктің негізгі нысандарын ашушы, айқындаушы 
немесе толықгырушы ақпарат саналады. Ең алдымен, бүл 
кәсіпорынның қаржылық жағдайын ағымдық өтімділік пен 
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төлемқабілеттілік, капитал қүрылымы мен үзақмерзімді 
төлемқабілеттілік, қызмет табыстылығы сияқты негізгі бағьптары 
бойынша бағалауды мазмұндайтын жылдық есепке түсіндірме хатқа 
қатысты.

Осындай есептілікті қүру үшін бухгалтер қаржылық жағдайды 
талдау әдістемесін қолдана білуі керек. Сондықтан, бір жағынан, 
бухгалтердің біліктілігіне талаптар арта түседі, ол бухгалтерлік 
есептіліктің ақпаратын талдамалық түсіндіру тәсілдерін игеру 
керек, екінші жағынан, кәсіпорынның қаржылық жағдайы мен оның 
өзгерістері тенденциялары жайлы шынайы ақпаратты алуды 
қамтамасыз ету үшін қаржылық талдау әдістемесінің өзі 
жетілдіріліп отыруы тиіс.

Қаржылық талдауды қолдану теориясы мен тәжірибесі көбіне 
қаржылық қатынастардың заңнамалық пен нормативтік актілермен 
репелуінен және олардың орындалуының қамтамасыз етілуінен 
байланысты.

Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық талдауды жүзеге 
асыру бойынша өзара байланыстардьщ функционалдық сызбасын 
келесі түрде қарастыруға болады:

СурегЗ.1 .Қаржылық-экономикалық талдау жүргізу бойынша өзара 
байланыстардын функционалдык сызбасы
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Қаржылық талдаудың алынған нәтижелері негізінде болашақ 
кезеңге (тоқсан, жыл) кәсіпорьгнның қаржылық саясаты қалыіттасуы 
мүмкін. Жеке алғанда, мүліктік кешенді (пайдаланылмайтын 
материалдық активтерді сату, қатгы тозған негізгі қорларды 
жаңарту, амортизацияны есептеу механизмін өзгерту және т.с.с.) 
қайта қүру жайлы шешім қабылдануы мүмкін. Кәсіпорын 
басшылығымен қабылданатын шешімдер оның табыстылығын 
жоғарылатуға, нарықтық құны мен іскерлік белсенділігін 
жоғарылатуға бағытталуы тиіс.

13 Қаржылық талдаудың әдістері

Қаржылық талдау әдісі-бүл шаруашылық субъектілердің 
қаржылық қызметін зерттеудің реттеуші қағидалары мен ғылыми 
қүралдарының, теориялық-таным категорияларының жүйесі.

Тәжірибемен қаржылық талдаудың негізгі әдістері өңделген, 
оның ішінде келесіні белуге болады:

І.Көлденең (уақытша) талдау-есептіліктің әрбір позициясын 
алдыңғы кезеңмен салыстыру.

2-Тік (құрылымдық) талдау-қорытынды қаржылық 
көрсеткіштердің қүрылымын, есептіліктің әрбір позициясының 
нәтижеге ықпалын анықтай отырып анықтау.

3. Тренд талдау - есептіліктің әрбір позициясын алдыңғы 
кезевдер қатарымен салыстыру және грендті анықтау, яғни 
кездейсоқ ықпалдардан және жекелеген кезеңдердің дербес 
ерекшеліктерінен тазартылған көрсеткіштің динамикасының негізгі 
тенденциясын анықтау. Тренд көмегімен болашаққа 
көрсеткіштердің мүмкінді мәндері қалыптасады, нәтижесінде 
перспективті, болжамдық талдау жүргізіледі.

4. Қаржылық көрсеткіштерді (коэффициенттерді) талдау - бүл 
есептіліктің деректері қатынастарын есептеу, көрсеткіштердің өзара 
байланыстарын анықтау. Талдау жүргізу барысында келесі 
факторларды ескеру керек: қолданылатын жоспарлау әдістерінің 
тиімділігі, бухгалтерлік есептілік шынайылығы, есептің әр түрлі 
әдістерін (есеп саясатын) қолдану, басқа кәсіпорындардың 
диверсификациялау деңгейі, қолданылатын коэффициентгердің 
статикалылығы (түрақтылығы).
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Батые корпорациялары тәжірибесінде (АҚШ, Канада, 
Үлыбритания) анағүрлым кеңінен келесі үш коэффициент танылды: 
ROA, ROE, ROC

ROA = ЧП + % х (1 - салық мөлшерлемесі) : Активтер х 100%(3.1)

Берілген көрсеткіш меншікті және тартылған көздер есебінен 
қалыптасқан активтердің жиынтығында қанша табыс тапқанын 
бейнелейді. ROA коэффициенті жиі компанияның жоғары 
басшысымен жекелеген құрылымдық бөлімшелердің қызметін 
бағалау үшін қолданылады. Бөлімше басшысы активтерге маңызды 
ықпал ете алады, бірақ оларды қаржыландыруды бақылай алмауы 
мүмкін. Себебі филиал банк несиелерін алмайтындықтан, 
акцияларды немесе облигацияларды айналысқа шығармайды және 
көп жағдайда өзінің меншікті шоттарын (ағымдық міндеттемелер 
бойынша) төлемейді.

МК пайда (ROE) = ЧП : Акционерлік капитал х 100% (3.2)

Берілген коэффициент акцияларды үстаушылармен салынған 
қаражатында қаниіа табыс тапқамын көрсетеді. Коэффициент 
КОЕәрекет етуші немесе потенциалдық ационерлер үшін, сол 
сияқты ационерлердің көзқарасын ескеретін компания басшылығы 
үшін көзқарасын білдіреді. Еншілес үйымдардын басшылары үшін 
бүл коэффициент ерекше қызық тудырмайды, себебі олар берілген 
активтерді қаржыландыруда акционерлер мен кредиторлар рөлінен 
тәуелсіз активтерді тиімді басқаруға міндетті.

Түрақты капитал деп аталатын инвестициялық капитал 
үзақмерзімді мінедгтемелер (несие мен займдар) мен акционерлік 
капиталдын сомасын білдіреді. Сондықтан ол ұзақ уақыт бойы 
фирманың айналымында болған ақша қаржыларын маз.мүндайды. 
Қысқамерзімді міндеттемелер ағымдық активтер бойынша 
өзгерістермен автоматты түрде байланысты ауытқулар 
тенденциясына ие деп жорамалданады.

Инвестициялық капиталға пайда (ROC) = ЧП + % +(1 - Салық 
мөлшерлемесі):

Үзақмерзімді міндеттемелер + Акционерлік капитал х 100%
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Инвестициялық капитал айналым (жұмыс) капиталы плюс 
негізгі капиталға тең. Берілген факт меншік иелері мен үзақмерзімді 
кредиторлар фирманың мүлкі мен жабдығын, бөгде үзақмерзімді 
активтерді және ағымдық активтердің қысқамерзімді міндеттемелер 
есебінен өтелмейтін бөлігін қаржыландыруы тиіс.

1. Салыстырмалы (кеңістік) талдау - бүл фирманың, еншілес 
фирмалардың, бөлімшелердің, цехтардың жекелеген көрсеткіпггері 
бойынша ішкі шаруашылық салыстыру сияқты, сол сияқгы берілген 
фирманың көрсеткіштерін бәсекелестердің көрсеткіштерімен, 
орташа салалық пен орташа жалпы экономикалық деректермен 
шаруашылық аралық салыстыру.

2. Факторлық талдау — бұл жекелеген факторлардың 
(себептердің) нәтижелік көрсеткішке ықпалын детерминациялық 
немесе стохастикалық зерттеу тәсілдерінің көмегімен талдау. 
Мұнда факторлық талдау тікелей ретінде (талдаудың өзі), сол 
сияқты кері (синтез) де болуы мүмкін. Талдаудың тікелей тәсілі 
барысында нәтижелі көрсеткіш құрамдас бөлшектерге бөлінеді, кері 
жағдайда жекелеген элементтері жалпы нәтижелік көрсеткішке 
бірігеді.

Факторлық талдау мысалы ретінде меншікті капитал га таза 
пайданың өзгерісіне ықпал етуші себептерді зертгеуге мүмкіндік 
беретін Дюпонның үш факторлы үлгісі қызмет атқарады:

ЧПск =ЧП : СК = (ЧП : BP) х (ВР : А) х (А : СК) (3.3) 

мүндағы ЧПск - меншікті капиталдың таза рентабельділігі (% 
немесебірлік үлесі);

ЧП - есепті кезеңге таза (бөлінбеген) пайда;
СК- соңғы есепті кезеңге меншікті капитал;
ВР - өнімді сатудан түсім (жанама салықсыз);
А - соңғы есепті кезеңге активтер.

Егер бухгалтерлік есептілікті талдау нәтижесінде меншікті 
капиталға келетін таза пайданың азайғаны анықталса, онда қандай 
фактор есебінен болғаны анықталады:

1) сатудан түсімнің әрбір тенгесіне шаққандағы таза пайданың 
төмендеуі;
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2) активтерді жеткілікті тиімді басқармау (олардың 
айиалымдылығын баялату) сатудан түскен түсімнің төмендеуіне 
әкеледі;

3) авансталған капитал (қаржылық леверидж) құрылымының 
өзгерістері.

МысалькЕсепті кезеңнің 1 тоқсанына деректер: ЧП - 9 млн. 
тенге, сатудан түсім - 60 млн. тенге; активтер - 120 млн.тенге, СК - 
30 млн. тг,. Есепті кезеңнің екінші тоқсаны ұшін деректер: ЧП -9,9 
млн.тг, сатудан түскен гүсім -63,6 млн. тг., активгер -126 млнтенге., 
СК-30 млн.тг.

ЧПскі = 9:60 х 60 :120х 120:30 хЮО = 30%
ЧПскз = 9,9 :63,6 х 63,6 : 126,0 х 126,0 : 30 х 100 = 33%

1. Таза пайданың артуы нәтижесінде меншікті капиталдың таза 
рентабельділігі өсіңкілігі 1,14% (31,14- 30) алынды:

9,9 : 63,6 х 60 : 120 х 120 : 30 х 100 = 31,14%

2. Активтердің айналымдылығының жеделдеуі нәтижесінде 
меншікті капиталдың таза рентабельділігі өсіңкілігіне 0,3 (30,3-30) 
қол жеткізілді.

9:120 х 63,6 : 126 х 120 :30 = 30,3%

3. Капитал қүрылымын жақсарту нәтижесінде меншікті 
капиталдың таза рентабельділігі өсіңкілігі 1,5 (31,5 -30) алынды.

9:120 х 60:120 х 126 :30 хЮО = 31,5%

4. Үш фактордың жиынтық ықпалы тең: 1,14+0,3+1,5=2,94% 
немесешамамен 3% (33-30).

Есептеу үшін тізбектік қойылымдар тәсілі қолданылды.
Меншікті капиталға келетін таза пайда көрсеткішін талдау 

кәсіпорын өз активтерін болашақта тартылған капиталдың несиелер 
мен займдардың өсіңкілігінсіз қаншалықты арттырғаны туралы 
сұрақгы шешу барысында қолданылады, ягни:
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1) капиталдың оңтайлы құрылымын тавдау барысында;
2) негізгі мен айналым капиталға инвестициялар туралы 

сұракты шешу барысында.

Өзін өзі тексеру сүрақтары:
1. Қаржылық талдау деп нені түсінеді?
2. Қаржылық талдау қандай мақсатқа ие?
3. Қаржылық талдау қандай негізгі функцияларды орындайды?
4. Балансты талдау алдында қандай міндеттер тұр?
5. Шаруашылық пен қаржылық қызметті жүзеге асыру 

нәтижесінде не қамтамасыз етлілуі керек?
6. Қаржылық жағдай нені білдіреді?
3. Құрылымдық талдау мақсаты ретінде не саналады?
4. Баланстың активтердің құрамы мен құрылымын, 

динамикасын талдау.
5. Баланс валютасында ағымдық активтердің үлесін қандай 

көрсеткіштер анықтайды?
6. Үйымның пассивтері қандай көздерден құралады?
7. ГІассивтер құрылымын қандай көрсеткіш сипаттайды?
8. Практикада бухгалтерлік балансты оқьггудың қандай әдістері 

өнделген?
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Тақырып 2. 
КОМПАНИЯНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЫН ЖАЛПЫ БАҒАЛАУ

2.1 Кәсіпорынның активтері мен пассивтерін құрылымдық
талдау: пассивтердіц қүрылымын талдау, активтердің
құрылымын талдау

2.2 Бухгалтерлік баланстыц баптарын экономикалық 
түсіндірмесі

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар

2.1 Кәсіпорынның активтері мен пассивтерін құрылымдық 
талдау: пассивтердің құрылымын талдау, активтердің 

кұрылымын талдау

Кәсіпорын өзінің негізгі қызметін жүзеге асыру үшін 
капиталдьщ жеткілікті көлеміне мен оның оңтайлы құрылымын, 
біріншіден, активтерде қаражатты орналастыру, екіншіден, бизнесті 
қаржыландыру көздерін оңтайландыру көзқарасы тұрғысынан 
иеленуі керек.

Шаруашылық пен қаржылық қызметгі жүзеге асыру 
нәтижесінде қаражаттың үздіксіз айналымы, ақша ағымы мен 
қаржылық нәтижелердің қалыптасуы жүзеге асырылады, бұл 
келесіні қамтамасыз етеді:

- кәсіпорынның өз қызметін қарапайым көлемде ғана емес, сол 
сияқты кең негізде өзін өзі қаржыландыруға қабілеті;

- шоттар төлемдері бойынша кредиторлар алдында, салықтар 
бойынша бюджет алдында, еңбек ақы төлеу бойынша персонал 
алдында, несиелерді өз уақытылы өтеу бойынша банктер алдында 
тұракты төлемқабілеті;

- ұйымның бизнес бойынша инвесторлар мен басқа серіктері 
үшін тартымдылығы.

Қаржылық есептіліктің маңызды элементтері болып саналатын 
активтерді талдау барысында олардың нақты көлемі, құрамы, 
құрылымы, оларда болған өзгерістер зертгеледі. Активтердің 
құрылымын жалпы және оның жекелеген топтары бойынша талдау 
оларды оңтайлы орналастыру туралы қорытынды жасауға 
мүмкіндік береді.
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Активтерді арттыру үйымның жұмысын жағымды сипаттайды, 
себебі оның әрі қарай дамуы туралы куә болады.

Құрылымдық талдау мақсаты - кәсіпорынның қаражаты 
қүрылымы мен динамикасын және олардың қалыптасу көздерін 
қаржылық жағдайдың жалпы көрінісімен танысу үшін зерттеу.

Баланстың қүрамы мен қүрылымы динамикасын талдау бүкіл 
кәсіпорынның мүлкінің немесе оның жеке түрлерінің абсолютті 
және қатысты осіңкілігі немесе азаюы бекіту мүмкіндігін береді.

Баланстың валютасында ағымдық активтердің үлесін 
анықтаушы көрсеткіштер:

Кэсіпорынның активтерін жумылдыру коэффициент!

К «.an =Ағымдық активтердің қүны/Кәсіпорынның бүкіл мүлкі (3.4)

Ол қарызды өтеу үшін қаражаттың үлесін сипаттайды. 
Қаржылык көзқарасы түрғысынан оның артуы активтердің 
құрылымында жағымды қозғалыс болып табылады: мүлкі 
анағүрлым мобильді болып табылады, бүл оның айналымдылықтың 
жеделдеуі жайлы, ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің 
тиімділігінің артуы жайлы куә болады. Бүл коэффициенттің мәні 
жоғары болған сайын, үздіксіз жүмысты камтамасыз ету үшін және 
қарыздық міндеттемелерді өтеу үшін мүмкіндіктері анағүрлым 
жоғаы болады. Себебі активтердің мобильділігі коэффициенті 
шамасы үйымның салалық ерекшеліктерімен негізделгендіктен, 
практикада түрақгы қалыптасқан мәндері жоқ. Талданушы үйымда 
осы коэффициенттің деңгейі есепті кезең басына 0,59, ал аяғына - 
0,63 қүрады.

Әрі қарай үйымның мүліктік жағдайында қандай сапалық 
өзгерістер өткендігін зерттеу керек. Ол үшін ұйымның өндірістік 
потениалының маңызды элементі ретінде оның материалдық- 
техникалық базасын қүраушы негізгі қүралдардың жағдайын 
зерттеу керек. Өкінішке орай, ХҚЕС (IAS)1 сәйкес қүрылған 
бухгалтерлік баланстың жаңа нысаны деректері бойынша біз негізгі 
құралдардың техникалық жағдайын сипатгаушы көрсеткіштер мен 
өндірістік тағайындалуы бар мүлік коэффициента анықтай 
алмаймыз, жеке алғанда оларға жарамдылық пен тозу 
коэффициенттері жатады. Бірақ бухгалтерлік баланстың жаңа 
нысаны деректері бойынша үйымның кәсіпкерлік қызметінін 
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маспггабтарын анықгауда бағдар ретінде қызмет етуші көрсеткіпггі 
анықтауға болады. Осындай көрсеткіш ретінде негізгі құралдардың 
нақгы құны коэффициента саналады, ол баланста көрсетілген негізгі 
қүралдардың қалдық құнының барлық активтердің қүнына 
қатынасымен анықталады. Бұл коэффициенттің өнеркәсіптік 
кәсіпорындағы мөлшері баланстың активтерінің сомасынан 0,5 
темен болмауы керек.

Анағүрлым мобильді активтерге жататын ақша қаражаты мен 
оның баламалары, сол сияқты қаржылық инвестициялар 2,0 есеге 
жуық артгы. Қысқамерзімді міндеттемелерді өтеуге бағытталған 
қаражаттың жалпы сомасындағы төлеуге дайын қаржы үлесін 
көрсететін активтердің мобильділік коэффициентін анықтау керек. 
Оның шамасы қысқамерзімді активтердің анағұрлым мобильді 
бөлігінің бүкіл қысқамерзімді активтердің қүнына қатынасы 
арқылы анықгалады.

Ұйымның активтерін қалыитасіыру көздері ретінде 
меншікті және қарыздық қаржылар саналады. Олар бухгалтерлік 
баланстың келесі бөлімдерінде орналасқан:

III. Қысқамерзімді міндеттемелер
IV. ¥зақмерзімді міндеттемелер
V. Капитал
Бастапқы екі бөлім қарыздық капиталды, ал үшіншісі 

меншікгі капиталды құрайды.
Активтердің қалыптасу көздерін талдау үдерісінде меншікті 

мен қарыздық капиталдың нақгы мөлшері аныкгалады, есепті кезең 
ішіндегі олардың өзгерістерін шақырған себептер анықталады, 
оларға сәйкес баға беріледі. Басты көңіл меншікті капиталға 
аударылады, себебі меншікті қаражат көздері қоры - бүл ұйымның 
қаржылық тұрақтылық қоры болып саналады.

Осы көрсеткіш соңынан мобильді және иммобильді қаражат 
қатынасы коэффициент! есептеледі, ол қысқамерзімді активтердің 
үзақмерзімді активтерге қатынасы арқылы анықтапады. Ол 
активтерді орналастыру тиімділігін сипаттайды. Осы қатынастың 
оңтайлы шамасы ұйымның салалық ерекшеліктерімен негізделген. 
Кәсіпорынның активтерін орналастыру тиімділігін сипаттаушы 
көрсеткіш:

К С.М.И.С = Ағымдық активтер құны /Үзақмерзімді активтер құны (3.5)
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Өнеркәсіптік ұйымдарда берілген көрсеткіш деңгейі 0,5 темен 
болмау тиіс.

Қаржыра көздері н меншікті және қарыздық деп белуге болады. 
Міндетгемелердің қүрылымы сипатгалады:

Автономиялық коэффициент

Ка= Меншікті капитал /Кәсіпорынның қаржы көздері (3.6)

Және қарыздық пен меншікті қаражат қатынасы коэффициенті:

Кз/с = Ұзақмерзімді пассивтер /Қысқамерзімді пассивтер (3.7)

Коэффициент үшін қалыпты мәні болып саналады: Ка > 0,5, Кс 
з/с < 1, бүл ұйымның міндетгемелері меншікті қаржылармен өтелуі 
мүмкін. Автонмиялық коэффициенттің артуы жағымды бағаланадьт, 
себебі бүл қаржылык тәуелсіздік артуы жайлы куә болады және 
қаржылық тәуелсіздік төмендеуін бейнелейтін қарыздық пен 
меншікті қаржылар қатынасы коэффициент] азаюы жағымды 
бағаланады.

Активтер қүрылымын және оның өзгерістерін анағұрлым 
тереңірек талдау активтердің әрбір түріне қатысты жеке жүргізіледі.

Меншікті капиталдың негізгі қүраушыларының бірі ретінде 
бөлінбеген пайда (жабылмаған залал) саналады, ол үйымның 
қызметінің қаржылық нәтижесін сипаттайды. Бүл көрсеткішке 
қаржылық есептілікті пайдаланушылар ерекше көңіл аударады, 
себебі ол салықгар мен дивидендтерді төлеген соң үйымда қалатын 
пайданы бейнелейді және содан соң реинвестициялау мақсатында, 
үйымның өндірістік даму қажеттеріне және шаруашылық 
субъектінің жаңа мүлкін (қүру) сатып алу бойынша басқа үқсас 
шараларға қолданылады.

2.2 Бухгалтерлік баланстың баптарын 
экономикалықтүсіндірмесі

Бухгалтерлік баланстың экономикалық түсіндірмесін оның 
қысқамерзімді және үзақмерзімді деп бөлінетін активтерінен бастау 
керек. Актив міндетгі тәртіпте қысқамерзімді ретінде жіктеледі, 
егер ол төмендегі критерийлердің кез келгенін қанағаттандырады:
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а) оны сатуға болады немесе ол ұйымның операциялық циклы 
жағдайында сату мақсаттарына арналған немесе тұтыну, 
операциялық цикл - қайта өңдеу үшін актвитерді сатып алу мен 
оларды ақша қаражатына немесе оның баламаларына айналдыру 
арасындағы уақыт кезеңін білдіреді;

б) ол сату мақсаттары үшін арналған;
в) есепті күннен кейінгі он екі ай ішінде іске асыру 

жорамалданады; немесе
г) ол ақша қаражаты немесе оның баламасын білдіреді, оны 

еселті куннен кейінгі он екі ай ішінде қандай-да бір міндеттемені 
өтеу үшін айырбастау немесе қолдануға тыйым салған жағдайды 
қоспатанда.

Баланстың I бөлімін білдіретін қысқамерзімді активтер келесі 
баптарды мазмұндайды:

1. Ақша қаражаты мен олардың баламалары
2. Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар
3. Қысқамерзімді дебиторлық қарыз
4. Қорлар
5. Аығмдық салықтық активтер
6. Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер
7. Бөгде қысқамерзімді активтер.
Бап "Ақша қаражаты мен олардың баламалары" құрамына 

кассадағы, банктерде валюталық пен ағымдық шоттардағы, 
аккредитивтегі, чек кітапшаларында және бөгде төлем 
құжатгарында ақша қаражаты қалдықтары, сол сияқты ақша 
құжаттары мен жолдағы аударымдар кіреді.

"Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар" бабы бойынша 
қысқамерзімді (бір жылға дейінгі) инвестициялар басқа 
ұйымдардың табысты активтеріне (құнды қағаздар), қаржылық 
инвестициялар объектісі ретінде сатып алынған вексельдер, сол 
сияқты мемлекетгік құнды қағаздарға инвестициялар бейнеленеді. 
Вексель қаржылық инвестициялар объектісі ретінде қарстырылады, 
егер оны табыстау, төлемге қабылдау немесе беру қарыз келісімін 
іске асыру арқылы жүреді.

"Қысқамерзімді дебиторлық қарыз" бабы бойынша баланстың 
активтерініңі жәнеІІ бөлімдерінде берілген шаруашылық 
субъектінің заңды және физикалық тұлғалардың қарызы 
бейнеленеді. Дебиторлық қарыздың экономикалық мәнісі 
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қарапайым - бүл үшінші тұлғаларда (өнімді сатып алушылар, өз 
жүмыскерлері және т.б.) уақытша қолданыста тұрған үйымның 
қаржылары. Дебиторларда негізгі үлес салмақ әдетге өнім 
түсірілген, бірақ әлі төлеп үлгермеген, сатып алушыларға және 
тапсырыс берушілерге келеді.

Баланста бухгалтерлік есеп қағидаарына сәйкес потенциалдық 
табысты қамтамасыз ететін активтерді ғана бейнелеген жөн: 
сонымен қатар әрқашан дебиторлардың бірі банкотқа үшыраудың 
және үйым алдында өз міндетгемелерін орындай алмаудың нөлдік 
емес ықтималдығы болатындығы айқын. Сондықган күмәнді 
талаптар бойынша резерв деп аталатын қор құру қарастырылады.

Қорлар өзіндік құнның ең кіші мәні бойынша және сатудың 
мүмкінді таза қүны бойынша бағаланады. Сатудың таза қүны - бұл 
жөндеуге есегггік шығындар мен активті сату бойынша 
шығындарды шегергендегі қарапайым қызметі барысында есептік 
сату бағасы.

Баланс активтерінің екінші бөлімін бейнелейтін үзақмерзімдщі 
активтер құрамына келесі баптар кіреді:

1. Үзақмерзімді қаржылық инвестициялар
2. Үзақмерзімді дебиторлық қарыз
3. Үлестік қатысу әдісімен ескерілген инвестициялар
4. Инвестициялық жылжымайтын мүлік
5. Негізгі қүралдар
6. Биологиялық активтер
7. Барлау мен бағалау актвитері
8. Материалдық емес активтер
9. Кейінге қалдырылған салықтық активтер
10. Басқа үзақмерзімді активтер.
«Ұзақмерзімді дебиторлық қарыз» бабы бойынша есепті күннен 

кейін 12 айдан соң пайда болатын дебиторлық қарызды бейнелейді. 
Оның кұрамына сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің, 
еншілес, қауымдасқан және біріккен үйымдардың, филиалдар мен 
құрылымдық бөлімшелердің, жүмыскерлердің, жал бойынша 
ұзақмерзімді қарыз, алуға тиісті ұзақмерзімді сый ақы мен бөгде 
үзақмерзімді дебиторлық қарыз, мысалы, сатылған дайын өнімге, 
негізгі қүралдар мен отелу мерзімі бір жылдан жоғары болатын 
вексельдер кіреді.
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«Негізгі құралдар» бабында материалдық активтер бейнеленеді, 
олар ұйыммен өндірісте қолдану үшін немесе тауарлар мен 
қызметтермен жабдықгау үшін, басқа түлғаларға жалға беру үшін 
немесе әкімшілік мақсаттар үшін үсталады, және мерзімі бір 
жылдан жоғары уақытқа қолдану жорамалданады. талдамалық 
есепте негізгі қүралдар түрлері бойынша бөлшектеледі. негізгі 
қүралдардың түрі - бүл ұйым қызметінде сипаты мен қолданысы 
бойынша бірдей активтерді біріктіру болып саналады.

«Биологиялық активтер» бабы ауылшаруашылық қызметпен 
байланысты биологиялық активтердің құнын бейнелейді. 
Биологиялық актив - бүл мал немесе егістік. Биологиялық актив 
бастапқы тану сәтінде және баланстың әрбір күніне жағдайы 
бойынша есептік сату шығындарын шегергендегі әділ қүны 
бойынша өлшенеді, бірақ әділ қүнды жеткілікті сенімділік 
деңгейімен өлшеу мүмкін болмайтын жағдайды қоспағанда.

«Материалдық емес активтер» бабы олардың қалдық қүнын 
көрсетеді. Материалдық емес актив - бүл идентификацияланатын 
сенімді (монетарлық емес) актив, оның өндірісте қолдану үшін 
немесе тауарлар мен қызметтермен жабдықтау үшін, басқа жаққа 
жалға беру үшін немесе әкімшілік мақсаттарға қолдану үшін 
арналған физикалық нысаны жоқ.

«Кейінге қалдырылған салықтық активтер» бабында кейінге 
қалдырылған табысқа салық бейнеленеді.

«Бөгде үзақмерзімді активтер» бабы бойынша болашақ есепті 
кезеңдерге қатысты (тау-кен дайындық жүмыстарына, жаңа 
кәсіпорындарды игеруге және т.б.) және бір жылдан жоғары мерзім 
ішінде өтелетін шығындарды; аяқталмаған қүрылыс пен бөгде 
шығындар, мысалы, материалдық емес активтерді қүрумен 
байланысты шығындарды бейнелейді.

Сонымен, жоғарыда бухгалтерлік баланстың активтерінің 
баптарының экономикалық түсіндірмесі берілді.

Баланстың III бөлімі "Қысқамерзімді міндеттемелер" деп 
аталады. Осы бөлімде баланс қүрылған күннен бастап он екі ай 
ішінде өтелуі тиісті кредиторлық карызы (банктерге, 
жабдықгаушыларға, бюджетке, еншілес үйымдарға, жүмыскерлерге 
және т.б.) бейнеленеді.

LAS 1 Халықаралық стандартқа сәйкес міндеттеме міндетті 
түрде қысқамерзімді ретінде жіктеледі, егер ол келесі 
критерийлердің бірін қанағаттандырса:
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а) оны ұйымның қарапайым операциялық цикл шеңберінде өтеу 
жорамалданса;

в) ол сату мақсаттары үшін арналса;
c) ол есепті күннен соң 12 ай ішінде өтелуі тиісті болса;
d) ұйымда есегггі күннен соң ең аз он екі ай ішінде сәйкес 

міндеттемені өтеуді кейінге қалдыру құқы жоқ.
Бөгде барлық міндетгемелер міндетті түрде ұзақмерзімді 

ретінде жіктелуі тиіс.
«Қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер» бабы қысқамерзімді 

кредиторлық қарызды санамағанда бір жылға дейінгі мерзімді 
міндеттемені бейнелейді. IAS 1 халықаралық стандартта ұйым 
баланс күнінен соң он екі ішінде өтелуі тиісті болса өзінің 
қаржылық міндетгемелерін қысқамерзімді ретінде жіктейді.

«Салықтар бойынша міндетгеме» бабы салықгардьщ барлық 
түрлерін төлеу бойынпіа ұйымның қысқамерзімді міндеттемелері 
шоттарының қалдығын бейнелейді.

«Басқа міндетгі және ерікті төлемдер бойынша мінедеттеме» 
бабы ұйымның әлеуметгік сақтандыру, зейнетақы бөлулер, басқа 
міндетгі төлемдер (мысалы, жиындар, төлемдер, мемлекеттік баж 
салығы) және ерікті (мысалы, мүлікті сақгандыру бойынша 
сақтандыру төлемдері мен негізгі мен көмекші өндіріс цехтардың 
жүмыскерлерінің сақтандыру төлемдері) төлемдерді бейнелейді.

«Қысқамерзімді кредиторлық қарыз» бабында жабдықтаушылар 
мен мердігерлерге, еншілес, қауымдасқан, біріккен үйымдарға, 
филиалдар мен қүрылымдық бөлімшелерге қысқамерзімді қарызын, 
еңбек ақы, жал бойынша қарызы, ұзақмерзімді кредиторлық 
қарыздың ағымдық бөлігі, төленуге тиісгі қысқамерзімді сый ақы 
мен бөгде кредиторлық қарызды бейнелейді.

«Қысқамерзімді бағалау міндетгемелері» бабында белгісіз 
уақыт пен сомамен қысқамерзімді бағалау міндеттемелері 
бейнеледі.

«Басқа қысқамерзімді міндеттемелер» бабы активтермен 
жабдықтауға алынған аванстарды, орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер үшін аванстарды; болашақ кезең 
табыстарын, яғни есепті жылы алынған, бірақ есегггі жылдың 
болашақ кезеңдеріне қатысты табыстар; топтың сатуға арналған 
шығарылатын міндеттемесі, басқа қысқамерзімді міндеттемелер, 
мысалы қауымдастықтар мен жоғары тұрған органды күтуге 
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бөлулер, қоғамдық ұйымдарға мүшелік жарналар бойынша 
міндетгеме, заңды және физикалық түлғаларға айып пұлдар төлеу 
бойынша міндеттемелер бейнеленеді.

Баланстың IV бөлімі "Ұзақмерзімді міндеттемелер" қарыздық 
қаражат туралы деректерді, яғни ұйымға ұсынылған қаржылар 
жайлы деректер келтіріледі:

а) уақытша қолдануға;
б) ұйымның меншік иелерімен емес;
в) әлетге, төлем ақы негізде.
"Бөгде ұзақмерзімді міндеттемелер" бабы бойынша алынған 

ұзақмерзімді аванстар, болашақ кезең табыстары, яғни есепті 
кезенде алынған, бірақ болашақ есепті кезендерге жатқызылатын 
табыстар (жал төлемі, коммуналдық қызмет үшін төлем және т.с.с.), 
бөгде ұзақмерзімді міндеттемелер бейнеленеді.

Баланстың бесінші бөлімі "Капитал" деп аталады. Онда әр түрлі 
топтарда шартты түрде меншікті деп аталатын қаражат көздері 
туралы деректер келтіріледі. Жоғарыда айтылғаннан шығатын 
қорытынды: капиал - бүл ұйымның барлық міндеттемелерін 
шегерген соң қалған оның активтеріндегі меншік иелерінің үлесі 
болып табылады.

"Эмиссиялық капитал" бабы акционерлік қоғамның эмиссиялык 
табысын білдіретін шығарылған акциялардың номиналдық қүнынан 
тыс алынған соманы бейнелейді.

"Қайта сатып алынған меншікті үлестік қүралдар" бабы 
бойынша кейін қайта сату немесе жою мақсатында ұйыммен 
акционерлерден сатып алынған акциялардың құны көрсетіледі. Ол 
баланста қайта сатып алынған меншікті үлестік қүралдарды есепке 
алу үшін арналған біратты атаулы 5210 шот деректері негізінде 
бейнеленеді.

"Бөлінбеген табыс (өтелмеген задал)" бабы ең алдымен 
қаржылық есептілікті пайдаланушылар көңіл аударатын баланстың 
пассивтерінің маңызды баптарының бірі ретінде саналады. 
Нормативтік қүжаттарға сәйкес бухгалтерлік баланста есепті 
кезеңнің қаржылық нәтижесі ағымдық есепті кезеңнің бөлінбеген 
табысы (жабылмаған залалы) ретінде бейнеленеді. Үйым баланста 
есепті кезеңнің бөлінбеген табысын (жабылмаған залалын) жыл 
басынан жинақтаушы қорытынды түрінде бейнелейді.

178



"Азшылық үлесі" бабы бойынша бөгде меншік иелерінің үлесі 
(майнорити) бейнеленеді - бұл шаруашылық серіктестіктер тобына 
қатысы бойынша үшінші түлғалар болып табылатын және олардың 
топтың еншілес кәсіпорындарының активтері мен ағымдық 
пайдасында үлестері бар, бірақ бүл оларға кәсіпорын қызметін 
бақылауды жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтін заңды және 
физикалық түлғалар. Егер негізгі серіктестік еншілес кәсіпорынның 
100%қарапайым акцияларына ие болса, онда еншілес кәсіпорынның 
дивидендтерінің бір бөлігі негізгі серіктестіккке төленеді, ал басқа 
бөлігі - еншілес кәсіпорынның басқа жақ акционерлеріне (азіпылық) 
төленеді. Еншілес кәсіпорынмен басқа жақ акционерлеріне 
төленетін дивиденттері, сол сияқгы негізгі серіктестіктің 
дивидендтері де топтың шоғырландырылған есептілігіне кіреді.

Сонымен, біз ХҚЕС 1 сәйкес қүрылған бухгалтерлік баланстың 
барлық баптарына экономикалық түсіндірме бердік.

Өзін-өзі тексеру сұрақтаря:
1. Шаруашылық пен қаржылық қызметгі жүзеге асыру 

нәтижесінде не қамтамасыз етілуі керек?
2. Бухгалтерлік баланс қалай қүрылған және қандай белгі және 

қағидалар бойынша оның активтері мен пассивтері (активтерді 
қалыптастыру көздері) қүрылған?

3. ЧҚүрылымдық талдау мақсаты неде?
4. Баланс активтерінің қүрамы мен қүрылымын динамикада 

талдау қандай мүмкіндік береді?
5. Баланс валютасында ағымдық активтер үлесін қандай 

көрсеткіпггер анықтайды?
6. Ұйымның пассивтері қандай көздерден қүралады?
7. Пассивтер қүрылымын қандай көрсеткіш сипаттайды?
8. Бухгалтерлік балансқа талдау жүргізу барысында қандай 

негізгі екі мақсат қойылады?
9. Бухгалтерлік балансты талдаудың негізгі міндетгерін атаңыз.
10. Балансты табысты талдау үшін қандай шарттар қажет?
11. "Балансты оқй білу" ұғымы нені білдіреді?
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Тақырып 3.
БАЛАНС ӨТІМДІЛІІ ІН ТАЛДАУ

3.1 Төлемқабілеттілік және өтімділік үгымдарының 
экономикалық мазмұны. Өтімділік пен телемқабілеттіліктің 
көрсеткііптері

3.2 Ағымдағы және перспективалық төлемқабілеттілік 
Өзін-взі тексеру сүрақтары

3.1 Төлемқабілеттілік және өтімділік үғымдарының 
экономикалық мазмұны. Өтімділік пен толемқабілеттіліктіц 

көрсеткіштері

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттаушы маңызды 
көрсеткіштердің бірі ретінде оның төлемқабілетгілігі саналады. 
Кәсіпорын өз міндеттемелері бойынша жауап беруге қабілеттілігін 
анықтау үшін оның төлемкабілеттілігін талдау керек [11, 6.124].

Төлемқабілетгілікті талдаудың басты мақсаты ретінде 
қаржылық қызметте орын алған кемшіліктерді өзуақытылы анықтау 
және жою, төлемқабілетгілікті жақсарту резервтерІн табу саналады.

Талдау мақсаттарына сол сияқты төлемқабілетгілік пен 
несиеқабілеттілікті жақсартуға бағытталған жұмысіарды жүргізуді 
жатқызуға болады. Төлемқабілеттілікті талдау бұл жұмысты қандай 
бағыттар бойынша жүргізуге болатындығын көрсетеді, талдау 
жүргізудің маңызды аспектілерін анықгауға және анағұрлым әлсіз 
позицияларын анықтауға мүмкіндік береді. Осыған орай талдау 
нәтижелері кәсіпорын жағдайын жақсартудың маңызды тәсілдері 
қандай деген сүраққа жауап береді. Бірақ басты болып қаржылық 
қызметге кемшіліктерді өзуақытылы анықтау мен жою, оның 
төлемқабілеттілігін жақсарту резервтерін табу саналады.

Талдау барысында келесі міндеттерді шешу керек:
1)Өндірістік,  коммерциялық және қаржылық қызметінің әр 

түрлі көрсеткіштерінің арасындағы себептік-салдарлық өзара 
байланысты зерттеу негізінде қаржылық ресурстардың түсуі 
бойынша жоспардың орындалуына баға беріледі және оларды 
кәсіпорынның төлемқабілетгілігі мен несиеқабілетгілігін жақсарту 
позициясынан қолдану бойынша баға беріледі.
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2) Шаруашылық қызметтің нақты жағдайларын және қолда бар 
меншікті және қарыздық ресустарды ескере отырып, мүмкінді 
қаржылық нәтижелерді, экономикалық рентабельділікті болжамдау 
керек.

3) Қаржылық ресурстарды тиімді қолдануға бағыггалған нақгы 
шараларды өңдеу керек.

Кәсіпорынның қаржылық турақгылығының сыртқы бейнесі 
ретінде оның төлемқабілетгілігі саналады. Кәсіпорын 
төлемқабілетті болып, егер онда ақша қаражаты, қысқамерзімді 
қаржылық салымдар (құнды қағаздар, басқа кәсіпорындарға 
уақытша қаржылық көмек), белсенді есеп айырысулар 
(дебиторлармен есеп айырысулар) оның қысқамерзімді 
міндетгемелерін өтеу алса саналады.

Төлемқабілетгі болып активтері сыртқы міндетемелерінен 
басым кәсіпорын саналады. Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін 
алдын ала бағалау үшін бухгалтерлік баланс деректері тартылады 
(Қосымша В). Баланстың активінің I бөліміндегі ақпарат есепті 
жылдың басы мен аяғындағы қысқамерзімді активтердің шамасын 
сипаттайды. Қысқамерзімді міндеттемелер туралы мәлімет 
баланстың пассивінің Ш бөлімінде мазмұндалады.

Қаржылық қызметтің негізін қалаушы ұғымдары ретінде 
«өтімділік» пен «төлемқабілеттілік» саналады.

Талдау облысындағы жетекіпі автор Савицкая Г.В. келесі 
анықтаманы береді: төлемқабілеттілік - бұл өзінің төлем 
міндеттемелерін нақты қолма қол ақшамен өзуақытылы өтеу 
мүмкіндігі болып табылады [12, 6.383].

В.В.Ковалеваның «Финансовый анализ. Методы и процедуры» 
оқулығында төлемқабілеттілік кәсіпорында жедел өтеуді талап 
етуші кредиторлық қарыз бойынша есеп айырысулар үшін 
жеткілікті ақша қаражаты мен олардың баламалары бар екендігін 
білдіреді [13].

А.Н. Азрилиянның редакциясымен жаңа экономикалық сөздікте 
келесі анықтаманы берді: төлемқабілетгілік - бұл мемлекеттің, 
заңды және физикалық түлғаның сауда, несиелік пен бөгде ақшалай 
сипаттағы операциялардан шығатын өзінің міндеттемелерін 
өзуақытылы және толығымен оырндау қабілеті [14,6.572].

Жетекші ғалымдармен берілген төлемқабілеттілік 
анықтамаларын салыстыра отырып, олардың пікірлері сәйкес 
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келетіндігін көреміз және осыдан төлемқабілеттілік - бұл 
кәсіпорында төлем міндеттемелерін, яғни кредиторлық қарызды 
өзуақытылы өтеу үшін қажетті қолда бар ақша қаражаты.

Өтімділік - бұл ұйымның өзінің қаржылық міндеттемелерін 
жылдам орындау қабілеті, ал қажет жағдайда өзқаражатын жылдау 
іске асыру қабілеті болып табылады. Кәсіпорын активінің 
жылдамырақ ақшаға ысырапсыз айналуы мүмкін болған сайын 
оның өтімділігі жоғары болады.

Төлемқабілеттілік пен өтімділік ұғымдары өте жақын, бірақ 
екіншісі анағұрлым сыйымдырақ. Өтімділік деңгейінен 
төлемқабілеттілік байланысты. Бұдан басқа, өтімділік есеп 
айырысулардың ағымдық жағдайын ғана сипаттап қоймай, 
перспективасын да сипаттайды [12, 6.384].

Сонымен, төлемқабілеттіліктің негізгі белгілері ретінде 
саналады:

а) есеп айырысу шотында жеткілікті көлемде қаражат болуы;
б) мерзімі өткен кредиторлық қарыз болмауы.
Өтімділіктің нашарлауы жайлы куә болатын белгі ретінде 

өтімсіз құралдар артуынан, мерзімі өткен дебиторлық қарыз 
артуынан және т.б. көрінетін меншікті айналым құралдарының 
иммобилизациялануы артуы саналады.

Төлемқабілетсіздік туралы есептіліктің келесі баптарының: 
«Залалдар», «Мерзімінде өтелмеген несиелер мен займдар», 
«Мерзімі өткен кредиторлық қарыз» пайда болуы айтады. 
Төлемкабілетсіздік кездейсоқ (уақытша), сол сияқты созылмалы 
(ұзақ) болуы мүмкін. Сондықтан, кәсіпорынның төлемқабілетгілігі 
жағдайын талдай отырып, қаржылық қиындықгар себептерін, 
олардың пайда болу жиілігін және мерзімі өткен қарыздардың 
ұзақтығын қарастыру керек.

Төлемқабілетсіздіктің себептері ретінде болуы мүмкін:
- өнім өндірісі мен өткізу көлемдерін төмендету, оның өзіндік 

кұнын жоғарылату, пайда сомасын азайту және нәтиже ретінде - 
кәсіпорынды өзін өзі қаржыландырудың меншікті көздерінің 
жеткіліксіздігі;

- айналым капиталын дұрыс пайдаланбау: қаражатгы 
дебиторлық қарызға бағытгау, жоспардан тыс қорларға салу және 
уақытша қаржыландыру көздері жок бөгде мақсаттарға салу;

- кәсіпорын клинетгерінің дәрменсіздігі;
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- салық салу деңгейінің жоғары болуы, өзуақытылы айып 
пұлдарды төлемеу немесе салықтарды толық төлемеу [16].

Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін бағалау ағымдық 
актвитердің өтімділігі сипатгамасы, яғни олардың ақша қаражатына 
айналу үшін қажетті уақыты негізінде жүзеге асырылады.

Г.В. Савицкая баланс өтімділігін шаруашылық субъектінің 
активтерін нақты ақшаға айналдыру және өзінің төлемқабілеттілігін 
өтеу мүмкіндігі ретінде анықтайды, анығырақ айтқанда - бұл 
кәсіпорынның ақша қаражатына айналу мерзімінің төлем 
міндеттемелерін өтеу мерзімімен сәйкес келетін активтерімен 
қарыздық міндеттемелерін өтеу деңгейі.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау барысында 
баланстың өтімділігін талдау міндеті кәсіпорынның 
несиеқабілетгілігіне, яғни оның өзуақытылы және толығымен бүкіл 
міндеттемелері бойынша есеп айырысу қабілетгілігіне баға беру 
қажетгілігімен байланысты пайда болады. Себебі өтімділік - бұл 
кәсіпорынның өзінің қысқамерзімді міндеттемелерін ағымдық 
активтерін сата отырып, өтеу қабілеті болып табылады.

Баланс өтімділігін талдау активтердің өтімділігі деңгейі 
бойынша топтастырылған және өтімділіктің төмендеуі тәртібінде 
орналасқан қаражатын пассивте отелу мерзімдері бойынша 
топтастырылған және өтелу мерзімдері артуы тәртібінде 
орналастырылған міндеттемелермен салыстыруды білдіреді 
[12,6.385].

Фирманың барлық активтері өтімділік деңгейінен байланысты, 
яғни ақша қаражатына айналу жылдамдығына байланысты оларды 
бірнеше топтарға шартты түрде бөлуге болады:

1) Анағұрлым өтімді активтер (А1) — ағымдық есеп 
айырысуларды орындау үшін пайдалануы мүмкін ақша 
қаражатының барлық баптары бойынша сома. Бұл топқа сол сияқгы 
қысқамерзімді қаржылық міндеттемелер де кіреді.

2) Жылдам өтетін активтер (А2) — қолма қол ақшаға айналу 
үшін белгілі бір уақыт қажет болатын активтер. Бұл топқа 
дебиторлық қарыз (төлемі есепті күннен соң он екі ай ішінде 
күтілетін төлемдер) бен басқа айналым актвитері кіреді.

3) Баяу өтетін активтер (A3) — анағүрлым темен өтімді 
активтер — бұл қорлар, дебиторлық қарыз (төлемі есепті күннен 
соң он екі айдан астам уақытта күтілетін), сатып алынған 
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қүндылықтар бойынша ҚҚС, мұнда «Болашақ кезең шығындары» 
бабы кірмейді.

4) Қиын өтетін активтер (А4) — шаруашылық қызметге үзақ 
уақыт бойы ішінде қолдану үшін арналған активтер. Бұл топка 
баланстың I бөлімі «Айналымнан тыс активтер» баптары кіреді.

Активтердің бастапқы үш тобы ағымдык шаруашылық кезең 
ішінде түрақты өзгере алады және кәсіпорынның ағымдық 
активтеріне жатқызылады. Мүнда ағымдық активтер кәсіпорынның 
қалған мүлкіне қарағанда, анағүрлым өтімді.

Баланстың пассивтері міндеттемелердің өтелу мерзімдерінің 
арту деңгейі бойынша топталады:

1) Анағүрлым жедел міндеттемелер (П1) — кредиторлық 
қарыз, дивидендтер бойынша есеп айырысулар, бөгде 
қысқамерзімді міндеттемелер, сол сияқты мерзімінде өтелмеген 
ссудалар (бухгалтерлік баланстың қосымшасының деректері 
бойынша).

2) Қысқамерзімді пассивтер (П2) — есепті күннен он екі ай 
ішінде өтелуі тиісті банктердың қысқамерзімді қарыз несиелері мен 
бөгде займдары. Пассивтің бірінші мен екінші топтарын аныктау 
барысында шынайы нәтижелерді алу үшін барлық қысқамерзімді 
міндеттемелерді орындау уақьггын білу керек.

3) Пассивтің бірінші мен екінші топтарын анықгау барысында 
шынайы нәтижелерді алу үшін барлық қысқамерзімді 
міндетгемелерді орындау уақытын білу керек. Тәжірибеде бұл ішкі 
талдаушылар үшін мүмкінді. Сыртық талдау барысында ақпаратгың 
шектеулігінен бүл мәселе маңызды түрде күрделенеді және әдетте 
алдыңғы талдаушының тәжірибесі негізінде шешіледі.

4) Үзақмерзімді пассивтер (ПЗ) — үзақмерзімді қарыздық 
несиелер мен бөгде үзақмерзімді пассивтер - баланстың IV бөлімі 
"Үзақмерзімді пассивтер" баптары.

5) Түрақгы пассивтер (ГІ4) — баланстың V бөлімі "Капитал мен 
резервтер" баптары мен баланстың III бөлімінен алдыңғы топтарға 
кірмеген жекелеген баптары "Болашақ кезең табыстары" мен 
"Болашақ шығындар резервтері" кіреді. Актив пен пассивтің 
балансын сақгау үшін берілген топтың жиынын "Болашақ кезең 
шығындарына" және "Залалдар" баптары бойынша сомаға азайту 
керек.
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Баланс өтімді деп саналады, егер келесі шарттар орындалса:

А1 >П1

А2>П2

АЗ>ПЗ

А4 < П4

Егер бастапқы үш теңсіздік орындалса, яғни ағымдық активтер 
кәсіпорынның сыртқы міндетгемелерінен басым болады, онда 
міндетгі түрде сонғы теңсіздік те орындалады, оның терең 
экономикалық мағынасы бар: кәсіпорында нақгы меншікті айналым 
құралдары қолда бар; қаржылық тұрақтылықтың минималды 
шарты сақталады.

Бастапқы үш теңсіздіктің бірінің орындалмауы баланстың 
өтімділігі абсолютті деңгейінен көпті-азды деңгейде 
айрықшаланатындығын көрсетеді [12, 6.386].

Баланстың өтімділігін анықтау үшін активтер мен пассивтердің 
әрбір тобының жиындарын салыстыру керек.

Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін бағалау қатысты шамалар 
болып табылатын өтімділік коэффициентгер көмегімен жүргізіледі. 
Олар кәсіпорынның қысқамерзімдік қарызын айналым 
құралдарыньщ қандай-да бір элементтері есебінен өтей алу 
мүмкіндігін бейнелейді.

1) Ағымдық өтімділік коэффициент! кәсіпорында жыл бойы 
өзінің қысқамерзімді міндеттемелерін өтеу үшін қолданылуы 
мүмкін қаражаты жеткілікті ма екендігін көрсетеді. Бұл 
кәсіпорынның төлемқабілеттілігінің негізгі көрсеткіші болып 
саналады. Ағымдық өтімділік коэффициент! келесі формуламен 
анықталады:

КТЛ = (Al + А2 + A3) / (П1 + П2) (3.8)

Әлемдік тәжірибеде бұл коэффициенттің мәні 1-2 аралықга 
болуы тиіс. Әрине, бұл көрсеткіштің мәнісі бұдан жоғары да болуы 
мүмкін жағдайлар да кездеседі, егер ағымдық отімділік 
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коэффициент! 2-3 жоғары болса, әдетте, кәсіпорынның қаржыларды 
рационалды қолданылмағаны туралы айтады. Ағымдық өтімділік 
коэффициент! мәні 1-ден томен болса, кәсіпорынның 
төлемқабілетсіздігі туралы куә болады.

2) Жылдам өтімділік коэффициент! немесе "қатерлі бағалау" 
коэффициент! кәсіпорында оның қысқамерзімді қарызын өтімді 
қаражаты қаншалықты жабатындығын көрсетеді. Жылдам өтімділік 
коэффициент! келесі формула бойынша анықталады:

КБЛ = (А1 + А2)/(П1+П2) (3.9)

Мүнда кәсіпорынның өтімді активтері қүрамына кәсіпорынның 
барлық айналым активтерікіреді, текгауарлық-материалдық 
қорларкірмейді. Берілген көрсеткіш кредиторлық қарыздың қандай 
бөлігі анағұрлым өтімді акгивтер есебінен жабылатындығын 
көрсетеді, яғни кәсіпорынның қысқамерзімді міндеттемелерінің 
қандай бөлігі дереу түрде әр түрлі шоттардағы қаржы, 
қысқамерзімді қүнды қағаздардағы қаржы есебінен, сол сияқгы есеп 
айырысулар бойынша түскен каржы есебінен жабылуы мүмкін 
екендігін көрсетеді. Берілген көрсеткіштің рұқсат етілген мәні 
0,7-0,8 бастап 1,5 дейін аралығында.

3) Абсолютті өтімділік коэффициент! кәсіпорынның 
кредиторлық қарыздың қандай бөлігін жедел өтеу мүмкіндігін 
көрсетеді.Абсолютті өтімділік коэффициентікелесі формула 
бойынша анықталады:

КАЛ = Al / (П1 + П2) (3.10)

Берілген көрсеткіш мәнісі 0,2 томен түспеуі керек.
4) Баланстың өтімділігін кешенді бағалау үшін жалгіы 

кәсіпорынның өтімділігінің жалпы көрсеткішін қолдану 
ұсынылады, ол кәсіпорынның бүкіл өтімді қаражаты ссмасының 
толем міндеттемелерінің (қысқамерзімді, үазқмерзімді, орта 
мерзімді) барлық сомасына қатынасын көрсетеді, мүнда өтімді 
қүралдар мен толем міндетгемелерінің әр түрлі топтары көрсетілген 
сомаларға қаржы түсуі мен міндеттемелер өтелуі мерзімдері 
көзқарасы тұрғысынан олардың маңыздылығын ескере отырып, 
белгілі бір түрде салмақталған коэффициентгермен енген жағдайда 
ғана мүмкін.
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Баланстың жалпы өтімділік коэффициент! келесі формула 
бойынша аныкталады:

КОЛ = (А1 + 0,5хА2+0,3*АЗ) / (П1 + 0,5хП2 + 0,ЗхПЗ) (3.11)

Берілген коэффициентгің мәнісі 1 ге тең немесе одан жоғары 
боуы тиіс [17].

Кәсіпорынның төлемқабілеттілігін талдау қолда бар және 
түскен қаржыларды бірінші талап етілетін төлемдермен салыстыру 
жолымен жүзеге асырылады.

Төлемқабілеттілік көрсеткіші статикалық баланс бойынша 
коэффициенттпен өлшенеді:

L = A/K, (3.12)

мүндағы A - баланстың активі,
К - кәсіпорын қарыздары (оның кредиторлық қарызы, 

тартылған капитал).

Кәсіпорынның қызметінің үздіксіздігі позициясынан оның 
төлемқабілеттілігін талдау барысында келесі негізгі 
коэффициенттер есептеледі:

1) Маневрлеу коэффициент!;
2) Активтерде айналым қүралдарының үлесі;
3) Меншікті қаражатпен қамтамасыз ету коэффициент!;
4) Ақша қаражатының жеткіліктілігі коэффициент!;
5) Ақша қаражатын капитализациялау коэффициент!.
1) Пайдаланудағы капиталдың маневрлеу

коэффициентіменшікті капиталдың қай бөлігі ағымдық қызметті 
қаржыландыру үшін қолданылғанын көрсетеді. Коэффициенттің 
азаюы - жагымды факт.

/c.------------------------ (3.13)
(4+.42+4)-(771+?72)

2)Активтерде  айналым қүралдарының үлесі (К>0,5):

(ЛІ + А2 + A3)Обср = і---------------------
Баланс

(3-14)
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3)Меншікті қаражатпен қамтамасыз ету коэффициент! - 
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы үшін қажетті меншікгі 
айналым құралдарының қолда барын сипаттайды (К>0,1):

МК
АА (3.15)

мұндағы МК -меншікті капитал, 
АА-ағымдық активтер.

4) Лқша қаражатының жеткіліктілігі коэффициенті- 
кәсіпорынның күрделі шығындарды жабу үшін, айналым 
құралдарының өсіңкілігі мен дивидендтер бойынша төлем жасау 
үшін ақша табу қабілетін бейнелейді (К>0,1):

Др
АА + КР+ДТ (3.16)

мұндағы Др - өнімді өткізуден түскен табыс, 
АА- ағымдық активтер,
КР -күрделі шығындар,
ДТ - дивидендтерді төлеу.

5)Ақша қаражатын капитализациялау коэффициент! - 
кәсіпорын активтеріне салынған инвестициялар деңгейін анықтау 
барысында қолданылады (К=8-10%).

Др-ДГ
НК+И + БА + МК (3.17)

мүндағы Др - өнімді өткізуден түскен табыс, 
НК - негізгі құралдар,
И - инвестициялар,
БА - бөгде актвитер,
МК- меншікті капитал,
ДТ - дивидендтерді төлеу.

Төлемқабілеттілік көрсеткіштеріне жатады: 
- жалпы төлемқабілеттілік деңгейі;
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- ағымдық міндетгемелер бойынша төлемқа білеттілік деңгейі;
- айналым активтермен ағымдық міндеттемелердің өтелу 

коэффициента
1) "Жалпы төлемқабілеттілік деңгейі" көрсеткіші кәсіпорынның 

төлемқабілетгілігімен байланысты жалпы жағдайды, оның 
қарыздық қаражаты көлемдерімен және ұйымның кредиторлар 
алдында қарызын мүмкінді жабудың мерзімдерімен, сипатгайды. 
Одан басқа, берілген көрсеткіш кәсіпорын қандай орташа 
мерзімдерде, егер ешқандай ағымдық шығындар жүзеге 
асырылмаса, ал бүкіл түсім кредигорлармен есеп айырысуға 
бағытгалатын болса, онда берілген есепті кезевде алынған орташа 
айлық түсімді сақтау жағдайында, өзінің кредиторларымен есеп 
айырыса алатындығын көрсетеді [19].

2) Ағымдық міндеттемелер бойынша төлемқабілеттілік деңгейі 
үйымның ағымдық төлемқабілетгілігін, оның қысқамерзімді 
қарыздық қаржылары көлемдерін және түсім есебінен кредиторлар 
алдында ағымдық қарызды ұйыммен мүмкінді өтеу 
кезеңінанықтайды. Төлемқабілетгілік деңгейі қарызгердің ағымдық 
міндетгемелерінің орташа айлық түсімнің шамасына қатынасы 
арқылы анықталады. Ол келесі формула бойынша есептеледі.

(318) 

мұндағы AM -ағымдық міндетгемелер,
МТ -маржиналдық табыс.

3) Ағымдық міндетемелердің айналым активтермен өтелу 
коэффициент! қорлар, дебиторлық қарыз, қысқамерзімді ақржылық 
салымдар, акша қаражаты мен бөгде айналым активтері түрінде 
барлық айналым активтерінің құнының ұйымның ағымдық 
міндеттемелеріне қатынасы арқылы анықталады:

# (3.19)”■* ЛА/ v

Сонымен, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының маңызды 
көрсеткіштері - баланс өтімділігінен байланысты төлемқабілеттілік 
қарастырылды.
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Осындай талдаудың негізгі мақсаты - кәсіпорынның несиелік 
шартқа сәйкес сүралатын ссуданы қайтару қабілеті мен 
дайындығын анықтау саналады.Банк әрбір жағдайда өз мойнына 
алуға әзір тәуекел деңгейін және берілген жағдайларда ұсынылуы 
мүмкін несие шамасын анықтауы керек.

3.2 Ағымдық және перспективалық 
төлемқабілеттілік

Төлемқабілеттілік көрсеткіштерінің өзгерістері себептерін 
анықтау үшін ақша қаражатының кірісі мен шығысы бойынша 
жоспардың орындалуын талдаудың үлкен маңызы бар.

Үйымның төлемқабілеттілігін талдау қаражатгың қолда бары 
мен түсуін бірінші талап етілетін төлемдермен салыстыру жолымен 
жүзеге асырады. Ағымдық және күтілетін (перспективті) 
төлемқабілеттілікті ажыратамыз.

Ағымдық төлемқабілеттілік балансты қүру күніне анықгалады. 
¥йым төлемқабілетті болып саналады, егер онда жабдықтаушылар 
алдында, банк ссудалары бойынша және басқа есеп айырысулар 
бойынша мерзімі өткен қарыздары болмаса.

Ұйымның күтілетін (перспективті) төлемқабілетгілігі нақты 
күтілетін күнге оның төлем қүралдарын жедел (бірінші кезектегі) 
міндеттемелерімен осы күнге салыстыру жолымен анықталады.

Төлемқабілеттілікті төлемқабілеттілік коэффициента арқылы 
мазмүндайды. Ол қолда бар нақты ақша қаражаттың белгілі бір 
күнге немесе күтілетін кезеңге жедел төлемдерінің сомасына 
қатынасы арқылы есептеледі. Егер төлемқабілеттілік коэффициент 
1-ге тең немесе жоғары болса, онда бүл үйым төлемқабілетті 
екендігін білдіреді. Ал егер коэффициент 1-ден томен болса, онда 
талдау үдерісінде толем қүралдарының жеткіліксіз болу себептерін 
анықтауы керек.

Телем қүралдарының сомасын анықтау сүрағы бойынша әр 
түрлі көзқарастар кездеседі. Төлемқабілетті құралдарға анағүрлым 
лайыктысы болып ақша қаражаты мен оның баламалары және 
қысқамерзімді қаржылық инвестициялар мен уақытысында түсуіне 
сенімді дебиторлық қарыздың бір бөлігі жатады. Себебі олар 
жылдам өткізіліп ақшаға айнала алады. Ағымдық міндеттемелер 
құрамына қысқамерзімді міндеттемелер мен өтелуі тиісті қарыздар 
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кіреді: қысқамерзімді займдар, кредиторлық қарыз бен бөгде 
пассивтер. Төлем құралдарының қысқамерзімді міндетгемелерден 
басым болуы ұйымның төлемқабілетгілігі туралы куә болады. 
Төлемқабілетсіздік жайлы ағымдық және басқа банк есеп 
шоттарында ақшаның болмауы, мерзімі өткен банкке несиелердің 
орын алуы, қарыздардың, қаржылық органдарға қарыздың орын 
алуы, еңбек ақы бойынша толем қаражатын төлеу мерзімдерінің 
бұзылуы және т.б. дабыл қағады.

Анағұрлым айқынырақ төлемқабілеттілік оны анагүрлым 
қысқамерзімге (апта, жарты ай) қатысты талдау барысында 
анықталады.

Есепті кезең іпіінде ағымдық төлемқабілетгілік төлем күнтізбезі 
көмегімен есептелуі мүмкін, оның негізінде ағымдық оператвиті 
төлемқабілеттілік коэффициент! анықталады, кредиторлармен, 
қаржылық және басқа органдармен өзуақытылы есеп айырысуды 
қамтамасыз ететін шаралар өңделеді. Толем күнтізбесі талдамалық 
есеп деректері, банк көшірмелері, төлемдердің жеделдігі 
картотекасы және т.с.с. негізінде құралады. Осындай есептеулер 
күнделікті немесе 3-5 күнде бір рет немесе басқа уақыт 
кесінділерінде жасалуы мүмкін. Есептеулер жиілігі үйымның 
төлемқабілетгілігі жағдайынан байланысты.

Егер ол тұрақты болса, онда есептеулерді сирек жасауға 
болады, ал егер іұрақты болмаса, онда жиірек. Ағымдық 
төлемқабілеттілікті талдау барысында, сандық көрсеткіштерден 
басқа, сандык өлшеуі жоқ, үйымның қаржылық бейімділігінен 
тәуелді ретінде сипатталатын сапалық сипатгамаларды зерттеу 
керек.

Ағымдық (қысқамерзімді) төлемқабілеттілік - бұл шағын үғым, 
себебі ол перспективаға таралмайды.

Ұйымның төлемқабілетгілігін перспективті (ұазмқерзімді - бір 
жылдан жоғары) бағалау үшін өтімділіктің динамикалық, сол 
сияқты статикалық көрсеткіштері қолданылады. Динамикалык 
көрсеткіштердің бірі ретінде сатылған енімнен тұскен түсімнің 
қысқамерзімді міндеттемелерге қатынасы саналады. Есептеу үшін 
алымына (шарттылық үлесте) зерттелуші кезең ішіне ағымдық есеп 
шот бойынша дебеттәк айналым, ал алымында - осы кезеңге 
қысқамерзімді міндеттемелердің орташа қалдықгары алынады. 
Берілген есептеуде алымы белгілі бір кезеңге, бірақ балансты қүру 
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күніне емес, ақша қаражаты ағымын білдіреді, бұл өтімділік 
коэффициентгердің статикалылығын жояды.

Нарықтық экономиканың теориясы мен тәжірибесінде 
төлемқабілеттіліктің перспективасын бөлшектеп және терендетіп 
талдау үшін қолданылатын басқа да көрсеткіштер белгілі. Олардың 
ішінде анағұрлым маңызды болып табыс пен табыс таба алу 
қабілеті саналады, себебі осы факторлар үйымның қаржылық 
денсаулығын анықгаушы болып саналады. Табыс табу қабілеті 
болып ұйымның болашақта негізгі қызметтен түскен табысты 
түрақты алу қабілеті түсініледі. Бұл қабілетілікті бағалау үшін ақша 
қаражатының жеткіліктілігі мен оларды капитализациялау 
коэффициентгері талданады.

Ақша қаражатының жеткіліктілігі коэффициенті (Кддс) күрделі 
шығындарды өтеу үшін, айналым қүралдарының өсіңкілігі мен 
дивидендтерді төлеу үшін оларды табуды үйымдастыру қабілетін 
бейнелейді. Кезеңділіктер мен басқа кездейсоқтықгардың ықпалын 
жою үшін алымында және бөлімінде бес жылға деректерді 
қолданады. Есептеу келесі формула бойынша жүргізіледі:

Өнімді сатудан және көрсетілген қызметтен табыс
КДдс = Күрделі шығындар + Дивидендтер төлеу + Айналым (3.20) 

құралдары өсіңкілігі

Ақша қаражатының жеткіліктілігі коэффициенті бірге тең 
болса, сыртқы қаржыландырусыз, үйымның қызмет жасай алу 
қабілетін білдіреді.Егер бұл коэффициент бірден томен болса, онда 
ол өз қызметінің нәтижелері есебінен дивидендтер төлеуге және 
өндірістің бүгінгі деңгейін ұстап тұруға қабілетгі емес.

Кддсбейнелеуі мүмкін және үйымның қаржылық 
қажетгіліктеріне инфляцияның ықпалын, сол сияқгы талдауды 
тереңдету бағыттарын бейнелеуі мүмкін.

Ақша қаражатын капитализациялау коэффициент! (Ккдс) 
ұйымның активтеріне инвестициялар деңгейін анықгау барысында 
қолданылады және келесі формула бойынша есептеледі:

Өнімді сатудан және көрсетілген қызметтен табыс- 
кд _________________ дивиденды төлеу________________(321)

Негізгі құралдар+Инвестициялар+Басқа '
активтер+Меншікті айналым капиталы
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Ақша қаражатын капитализациялау деңгейі 8-10% шамасында 
жеткілікті болып саналады.

Ұйымның перспективті төлемқабілеттілігін анықтау үшін үйым 
активтері ақша қаражатына айналуға дайындығы мен жылдамдығын 
сипаттаушы өтімділіктің статикалық көрсеткіштерін кеңінен 
қолданылады.

Анағұрлым жиі үш көрсеткіш қолданады:
1) абсолютті өтімділік коэффициент!;
2) аралық өтеу коэффициент!;
3) жалпы жабу коэффициент!.
Абсолютті өтімділік коэффициент! (жедел коэффициент!) ақша 

қаражатының, оның баламалары мен қысқамерзімді қаржылық 
инвестициялардың қысқамерзімді міндеттемелерге қатынасы 
арқылы есептеледі.

Ол ағымдық қарыздың қандай бөлігі балансты қүру күніне 
немесе жақын уақытта өтелуі мүмкіндігін көрсетеді.

Берілген көрсеткіштің қалыпты шекті мәні келесі түрге ие:

Кіл>0,2/0,5 [15,6.76]

Бұл төлемқабілеттілікгің анағұрлым қатаң критерийі, ол 
қысқамерзімді ағымдық міндеттемелердің қандай бөлігі жылдам 
өтелуі керек екендігін көрсетеді.

В. Ф. Палий бұл көрсеткшггің мәні 0,2-0,25 аспауы керек деп 
санайды [23,6.34], ал В.М. Родионова мен М.А. Федотова - 0,2 - 0,3 
деп санайды [22,6.53].

Аралық өтеу коэффициентін есептеу үшін (басқа атаулары - 
қатерлі өтімділік, айқындалған өтімділік коэффициент!) ақша 
қаражаты, олардың баламалары мен қысқамерзімді қаржылық 
инвестициялар қүрамына алдыңғы көрсеткіштің алымына 
қысқамерзімді дебиторлық қарыз бен бөгде активтер қосылады. 
Коэффициент дебиторлармен есеп айырысуларды өзуақытылы 
жүргізу жағдайында ұйымның болжанатын толем мүмкіндіктерін 
бейнелейді. Яғни қысқамерзімді міндеттемелердің қандай бөлігі 
ақша қаражаты, олардың баламаларымен қысқамерзімді қаржылық 
инвестициялардың есебінен ғана емес, сол сияқты түсірілген өнім 
мен орындалған жүмыстар, көрсетілген қызметтер үшін күтілетін 
түсімдер есебінен жабылуы мүмкін.
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Аралық жабу коэффициентінің төменгі қалыпты шекарасын 
бағалау келесі түрге ие: Кпп > 1 [15,с.76]. В. Ф. Палий «бұл 
коэффициенттің теориялық ақталған бағалауы 0,7-0,8 диапазовда 
жатыр» -деп санайды [23,6.35].

Ағымдық өтімділік коэффициент! (жалпы өтеу коэффициент^ 
барлық ағымдық (мобильді) активтердің қысқамерзімді 
міндеттемелерге қатынасын білдіреді. Ол қысқамерзімді 
активтердің қандай еселікте қысқамерзімді міндеттемелерді өтей 
алу мүмкіндігін аныктауға мүмкіндік береді және ұйымның төлем 
мүмкіндіктерін көрсетеді, олар дайын өнімді қолайлы сату мен 
дебиторлармен өзуақытылы есеп айырысулары ғана жағдайында 
емес, сол сияқты материалдық айналым құралдарының бөгде 
элементтерінің қажеттіліктері жағдайында сату барысында 
бағаланады.

Жалпы өтеу коэффициенті өтімді құралдар қысқамерзімді 
міндеттемелерді жаба алуын анықгауға мүмкіндік береді және сол 
сияқты баланс қүрылымының түрақтылығы деңгейін ғана дәлелдеп 
қоймай, ұйымның өзінің қысқамерзімді қарыздары бойынша 
жылдам есеп айырысуы қабілетін растайды. Нарықтық 
экономикасы дамыған елдерде бүл көрсеткішке үйымның ағымдық 
өтімділігін бағалау барысында ерекше мән беріледі. Оны кеңінен 
қолданудың негізгі себептері келесі:

-біріншіден, ол қысқамерзімді активтердің қысқамерзімді 
міндеттемелерді өтеу деңгейін бейнелейді. Бүл шама жоғары болған 
сайын, қысқамерзімді міндеттемелерді төлеуге сенімділігі жоғары 
болады;

-екіншіден, қысқамерзімді активтердің қысқамерзімді 
міндеттемелерден басымдылығы қысқамерзімді активтерді (ақша 
қаражатынан басқа) сату немесе жою барысында залалдың пайда 
болуына кедергі жасайды.Бүл қайшылық күштірек болған сайын, 
соғүрлым кредиторлар үшін жақсы болады. Шетел компанияларда 
бүл басымдылыкды жұмыс жасаушы капитал деп аталады [24,6.64], 
немесе қаржылық-іске асушы қажеттіліктер деп аталады [25,6.7].

Жалпы өтеу коэффициентіөндіріс сипатынан байланысты қатты 
ауытқиды. Оның деңгейіне түсірілген тауарлар және көрсетілген 
қызметтер үшін есеп айырысулар нысандары, өндірістік цикл 
үзақтығы, қорлар қүрылымы және т.б. ықпал етеді. Берілген 
көрсеткіш ұшін қалыпты мән ретінде келесі шектеу саналады:
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Ктл = > 2 [16,6.76; 26,6.102].

Берілген шектеу ұйымның өтімді құралдарға оңтайлы 
қажеттілігі олардың шамасы қысқамерзімді міндеттемелерден екі 
есе басым деңгейде болуы тиіс. Ағымдық өтімділік коэффициент! 
барлық айналым құралдарының бір айналымының орташа 
ұзақтығына тең ұйымның күтілетін төлемқабілетгілігі сипаттайды.

Осы көрсеткіштің нормативтік мәнісі бойынша басқа да пікір 
кездеседі. Ол 1 мен 3 арасындағы шекарада тұруы тиіс [22,6.54]. 
Төменгі шекара,қысқамерзімді активтер, ең болмағанда, 
қысқамерзімді міндетгемелерді өтеу үшін жеткілікті болуы 
тиістігімен негізделеді, әйтпесе ұйым төлемқабілетсіз болып 
қалады. Қысқамерзімді активтердің қысқамерзімді 
міндеттемелерден басымдылығы екі еседен жоғары болғаны да 
дұрыс емес, себебі бұл ұйымның өз қаражатын тиімсіз салғаны 
жайлы және олардың тиімсіз қолданғаны жайлы куә болады.

¥йым өтімді активтердің қолда барын оларға оңтайлы 
қажеттілік шекарасында әрбір накгы ұйым үшін келесі факторларға 
байланысты реттеу керек:

- ұйым және оның қызметі ауқымынан (өндіріс пен сату көлемі 
жоғары болған сайын, тауарлық-материалдық құндылықтар 
қорлары жоғары болады);

- өнеркәсіп пен өндіріс салаларынан (өнімге сұраныс пен оны 
сатудан түскен төлемдердің түсу жылдамдығынан);

- өндірістік цикл ұзақтығынан (аяқталмаған өндіріс 
шамасынан);

- материалдар қорларын қалпына келтіру үшін қажетті уақыт 
(олардың айналымы ұзақгьнынан);

- ұйым жұмысының маусымдылығынан;
- жалпы экономикалық конъюнктурадан.
Егер қысқамерзімді активтер мен қысқамерзімді 

міндеттемелердің қатынасы 1:1 темен болса, онда ұйым ез есеп 
шоттарын төлеуге қабілетсіз екендігі жайлы куә болады. 1:1 
қатынасы қысқамерзімді активтер мен қысқамерзімді 
міндетгемелердің өзара теңдігін білдіреді. Активтердің өтімділігінің 
әр түрлі деңгейін көңілге ала отырып, барлық активтер жедел 
тәртіпте сатылады деген сенімділікпен жорамалдауға болмайды, 
нәтижесінде және осы қалыптасқан жағдайда ұйымның қаржылық 
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тұрақтылық қаупі пайда болады. Егер Ктлмәнісі 1:1 қатынастан 
басым болса, онда ұйым меншікті көздер есебінен қалыптасатын 
еркін ресурстардың маңызды көлеміне ие екендігін білдіреді.

Өтімділіктің әр түрлі көрсеткіштері ақша қаражатын есепке 
алудың әр түрлі деңгейлері барысында ұйымның қаржылық 
жағдайының түрақтылығының жан жақты сипаттамасын берір ғана 
қоймады, сол сияқгы әр түрлі сыртқы талдамалық ақпаратты 
пайдаланушылардың көзқарастарына жауап береді. Осылайша, 
мысалы, шикізат пен материалдардың жабдықтаушылары үшін 
абсолютті өтімділік коэффициент! (Кал)анағүрлым қызығушылык 
тудырады. Берілген үйымды несиелеуші банк аралық өтімділік 
коэффициентке (Кпл)көңіл аударады. Сатып алушылар мен 
ұйымның акциялары мен облигацияларын үстаушылар оның 
қаржылық тұрақтылығын ағымдық өтімділік коэффициент! (Ктп) 
бойынша бағалайды.

Көптеген ұйымдар үшін аралық өтімділіктің төменгі 
коэффициенттерінің жалпы өтеудің жоғары коэффициентімен 
үйлесуі сипаттас. Бұл үйымньщ басы артық шикізат, материалдар, 
комплектілеуші бүйымдар, дайын өнім қорларын, жиі аяқталмаған 
өндірістің ақталмаған үлкен шамасы болуымен байланысты.

Бұл шығындардың негізделмеуі ең соңында ақша қаражатының 
жетіспеушілігіне әкеледі. Сондыктан жалпы өтеудің жоғары 
коэффициент! барысында да оны қүраушылардың, әсіресе 
баланстың активтерінің үипнші тобына кіретін баптары 
бойыншажағдайы мен динамикасын анықгау керек.

Осы мақсатта өндірістік қорлардың, дайын бұйымдардың, 
аяқталмаған өндірістің айналымдылығын есептеу керек.

Үйымда аралық өтімділік коэффициент] темен болса және 
жалпы өтеу коэффициент! жоғары болса, онда үйымның 
төлемқабілетгілігі төмендейді. Үйымның өтімді қүралдарының 
айналымдылығы көрсеткіштерінің нашарлауы анықталған жағдайда 
оның төлемқабілеттілігін объективті бағалау үшін осындай 
жағдайды тудырған себептерді анықтау керек. Мұнда 
тұтынушылармен өнім мен қызметтерді төлеуді кешіктіру, дайын 
өнім, шикізат, материалдар және т.с.с. басы артық қорларының 
жинақталуы себептерін жеке жеке үғыну керек. Бұл себептер 
талданушы үйымнан тәуелсіз сыртқы болуы мүмкін және де ішкі де 
болуы мүмкін. Бірақ, ең алдымен, өтімділіктің аталған жоғары 
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коэффициентгерді есептеу, олардың деңгейінде ауытқуларды 
анықтау, әр түрлі факторлардың оларға ықпалын өлшеу керек.

Төлемқабілетгілікті талдау барысында барлық осы 
факторларды кешенді қарастыру маңызды, бірақ талданушы 
ұйымның қаржылық жағдайына объективті бағалауға мұмкіндік 
береді.

Өзін өзі тексеру сұрақтары:
1. Баланс өтімділігі деп нені түсінеді?
2. Акгивтер өтімділік деңгейіне байланысты олар қандай 

топтарға бөлінеді?
3. Анағұрлым өтімді, жылдам сатылатын, жай баяу сатылатын 

және қиын сатылатын активтерге не жатады?
4. Баланс пассивтері оларды төлеу жеделдігіне байланысты 

қандай топтарға бөлінеді?
5. Анагұрлым жедел, қысқамерзімді, ұзақмерзімді және тұрақты 

міндеттемелерге не жатады?
6. Өтімділіктің жалпы көрсеткіші қай формуламен есептеледі?
7. Ұйымның төлемқабілетгілігі деп нені түсінген жөн және 

«өтімділік» пен «төлемқабілетгілік» ұғымдары арасында 
айырмашылық бар ма?

8. Төлемқабілетгіліктің перспективасын талдау үшін қандай 
көрсеткіштер қолданылады?

9. Ақша қаражатының жеткіліктілігі мен капитализациялау 
коэффициентгері қалай анықталады?

10. Өтімділіктің қандай көрсеткіштері перспективті 
төлемқабілетгілікті анықтау үшін қолданылады?

11. Абсолютті, аралық пен ағымдық өтімділік коэффициенттері 
мен олардың теориялық мәндері қалай анықталады?
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Тақырып 4.
ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫ ТАЛДАУ

4.1 Қаржылык тұрақтылықтын абсолютті көрсеткіштері. 
Қаржылық тұрақтылықтың қатысты көрсеткіштері

4.2 Комнанияның дәрменсіздігі мен абсолютті 
төлемқабілетсіздігі ұғымдары

4.3 Қарыз алушының несиеқабілеттілігін талдау
Өзін-езі тексеру сурақтары

4.1 Қаржылық тұрақтылықтың абсолютгі көрсеткіштері. 
Қаржылық тұрақтылықтың қатысты көрсеткіштері

Нарықгық экономикада қызмет жасаушы ұйымның тұрақтылығы 
оның бәсеке қабілетгілігінн бағалаудың маңызды факторларьшың бірі 
ретівде саналады. Басқаша айтқанда, ұйымның өміршеңдігі мен 
негізгі қалыпты жағдайының кепілі ретінде оның іұрақтылығы 
қызмет етеді. Оған әр түрлі себептер ықпал етеді - ішкі де, сыртқы да: 
өнімнің сұранысқа ие, арзан өнімнің өндірісі мен шығысы; тауарлық 
нарыкта ұйымның тұрақты жағдайы; өндірістің материалдық- 
гехникалық жоғары деңгейі мен озық технологияларды қолдану; 
серіктермен экономикалық байланыстар сенімділігі; құралдар 
айналымы ырғақтьыығы, шаруашылық пен қаржылық операциялар 
тиімділігі; өндірістік пен қаржылық қызметті жүзеге асыру үдерісівде 
тәуекелдің төменгі деңгейі және т.с.с. Себептердің осындай әр 
түрлілігі ұйымға қатысты жалпы болуы мүмкін тұрақтылықтың әр 
түрлі шекарасын негіздейді. Үйымның жалпы тұрақтылық түрлері 
болып саналады: қаржылық, бағалық, маркетингтік, өндірістік, 
әлеуметтік, экологиялық және т.с.с.

Қаржылық тұрақтылықтың абсолютгі көрсеткіштері ретінде 
қорлармен қамтамасыз ету деңгейін және оларды қалыптастыру 
көздері шығындарын сипаттауіпы көрсеткіштер саналады. 
Абсолютті көрсеткіштерді талдау қорларды қалыптастыру 
көздерінің үш көрсеткішіне оларды қалыптастыру көздерімен 
қамтамасыз етудің үш көрсеткіші сәйкес келеді. Есептеу кестеге 
жинақталады және содан соң үш компонентті көрсеткіш 
анықталады және кәсіпорынның қаржылық тұрақтылық деңгейін 
көрсетеді.
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Қорларды қалыптастырудың көздерін сипаттау үшін үш негізгі 
көрсеткіш анықталады:

1) Меншікті айналым құралдарының қолда бары (МАК), ол 
меншікті капитал мен айналымнан тыс активтердің арасындағы 
айырмашылық ретінде анықталады. Бұл көрсеткіш таза айналым 
капиталын сипаттайды. Берілген көрсеткіштің алдыңғы кезеңмен 
салыстырғанда артуы кәсіпорынның қызметінің әрі қарай дамуы 
жайлы куә болады. Формальді түрде меншікті айналым 
қүралдарының қолда барын келесі түрде жазуға болады:

МАК = МК-АА (3.22)

мүндағы, МК - меншікті капитал,
АА - айналымнан тыс активтер.

2) Қорларды қалыптастырудың меншікті және үзақмерзімді 
қарыздық көздерінің қолда бары алдыңғы көрсеткішті 
үзхақмерзімді міндетгемелер сомасына арттыру жолымен 
анықталады:

М¥=МАК+¥М (3.23)

мұндағы, ¥М - үзақмерзімді міндетгемелер.

3) Қорларды қалыптастырудыц негізгі көздерінің жалпы сомасы 
(НК) алдыңғы көрсеткішті қысқамерзімді қарыздық қүралдар 
сомасына арттыру жолымен анықталады:

НК =МАК+ ¥М + ҚҚ (3.24)

мүндағы, ҚҚ - қарыздық қүралдар.

Қорларды қалыптастыру көздерінің үш көрсеткішіне оларды 
қалыптастыру көздерімен қамтамасыз етудің үш көрсеткіші сәйкес 
келеді:

1. Меншікті айналым қүралдарының артықшылығы (+) 
немесежеткіліксіздігі (-)(ДМАК):
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I ДМАК=МАК —Қ, (3.25)

мұндағы,Қ - қорлар.

2. Қорларды қалыптастырудың меншікті және ұзақмерзімді 
көздерінің артықшылығы (+) немесежеткіліксіздігі (-)(ДМ¥);

ДМ¥=М¥-Қ (3.26)

3. Қорларды қалыптастырудың негізгі көздерінің жалпы 
шамасының артықшылығы (+) немесежеткіліксіздігІ (-) (ДНК):

ДНК=НК-Қ (3.27)

Осы көрсеткіштерің көмегімен біз қаржылық жағдайдың типін 
анықгаймыз:

f 1,Д>0 
S(A)= <

ІО, Д< 0

Қаржылық жағдайдьщ төрт типін бөлуге болады:
1) қаржылық жағдайдың абсолютгі тұрақтылығы келесі шартқа 

жауап береді:

Дс >= 0; Дт>= 0; Д°>= 0, яғни үш компонентті көрсеткіш S = {1; 1; 1}

Қаржылық тұрақгылықгың мұндай типі кәсіпорынның барлық 
қорлары меншікті айналым қүралдарымен жабылуымен 
сипатталады, яғни ұйым сыртқы кредиторлардан тәуелсіз. Осындай 
жағдай сирек кездеседі. Сол сияқты бұл мінсіз болып 
қарастырылмауы мүмкін, себебі бұл компания басшылығы негізгі 
қызмет үшін қаражатгың сыртқы көздерін қолдану мүмкіндігі жоқ 
немесе ойы жоқ немесе колдану білмейді дегенді білдіреді.

2) Қаржылық жағдайдың қалыпты тұрақтылығы, 
төлемқабілеттілікті кепілдейді:

Дс< 0; Дт>= 0; Д°>= 0, т.е. S = {0; 1; 1} (3.28)
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Осы жағдайда кәсіпорын меншікті айналым құралдардан және 
ұзақмерзімді тартылған құралдардан басқа қорларды өтеу үшін 
қолданады. Қалыпты қаржылық тұрақтылық кәсіпорын үшін 
анағүрлым дұрысы болып табылады.

3) Түрақсыз қаржылық жағдай, ол төлемқабілетгіліктің 
бүзылуымен үйлеседі, бірақ мүнда меншікті қаражат көздерін 
толтыру есебінен, дебиторлық қарызды қысқарту есебінен, 
қорлардың айналымдылығы жеделдеуі есебінен тепе тевдікті 
қалпына келтіру мүмкіндігі сақталады.

Дс < 0; Дт< 0; Д°>= 0, т.е. S = {0; 0; 1} (3.29)

4)Қатерлі  қаржылық жағдай, мұнда кәсіпорын банкротгьшық 
жағдайында болады, себебі берілген жағдайда ақша қаражаты, 
қысқамерзімді қүнды қағаздар мен дебиторлық қарыз кредиторлық 
қарызды да жаппайды.

Дс < 0; Дт< 0; Д°< 0, т.е. S = {0; 0; 0} (3.30)

Кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы қаржылық 
коэффициентгер жүйесімен сипатталады. Олар баланстың активтері 
мен пассивтерінің абсолютгі көрсеткіштері қатынасы ретінде 
есептеледі. Нарықгық тұрақтылықгың қаржылық коэффициенттерін 
талдау олардың мәндерін базистік шамаларымен салыстыруда 
жатыр, сол сияқты оларды динамикада зертгеу жатыр. Берілген 
коэффициенттерді екі блокқа белуге болады:

1) қаражат көздері қүрылымы позициясынан кәсіпорынның 
қаржылық жағдайын сипаттаушы капитализациялау 
коэффициенттері;

2) тартылған қүралдардың сыртқы көздеріне қызмет көрсетумен 
байланысты шығындар позициясынан қаржылық түрақтылықты 
сипатгаушы өтеу коэффициентгері [30].

Келесі негізгі көрсеткіпггер қарастырылады:
1) Автономия коэффициент! (Ка) кәсіпорынның қаржылық 

тұрақгылығының маңызды сипаттамаларының бірі ретінде оның 
қарыздық капиталдан тәуелсіздігі саналады және баланс 
қорытындысындағы қаражат көздеріне тең:
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Ка = Меншікті капитал / Баланс валютасы (3.31)

Берілген коэффициент мәні жоғары болған сайын, кәсіпорын 
қаржылық тұрақты, сыртқы кредиторлардан тәуелсіз болады. 
Тәжірибеде қарыздардың жалпы сомасы қаржыландырудың 
қоғамдық көздерінің сомасынан басым болмауы керек, яғни 
қаржыландыру көздері меншікті қаражат есебінен жартылай 
қалыптасуы тиіс. Сонымен, автономиялық коэффициентгің 
минималды шекті мәнісі 0,5 деңгейінде бағаланады.

2) Қаржылық тәуелділік коэффициент! (Кт)автономиялық 
коэффициентке кері көрсеткіш.

Кт = Қарыздық капитал / Баланс валютасы (3.32)

Бул коэффиценттің динамикада артуы кәсіпорынды 
қаржыландыруда қарыздық қаражат үлесінің артуын білдіреді. Егер 
оның мәні бірге жақын болса, онда бул меншік иелері өз кәсіпорнын 
толығымен қаржыландыраду, егер басым болса - керісінше.

3) Қаржыландыру коэффициент! (KJ меншікті мен қарьгздық 
капитал қатынасын сипаттайды. Ол кәсіпорынның активтерінің 
қандай бөлігі меншікті қаражат есебінен, қай бөлігі қарыздық 
есебінен қаржыландыратынын көрсетеді.

Кқ/С= Меншікті капитал / Қарыздық капитал (3.33)

4) Қарыздық пен меншікті қаражат қатынасы коэффициент! - 
қаржылық турақтылықтың жалпы бағалауын береді. Тартылған 
капиталдың қанша бірлігі меншікті капиталдың әрбір бірлігіне 
келетінін көрсетеді. Көрсеткіпггің артуы динамикада кәсіпорынның 
сыртқы инвесторлар мен кредиторлардан тәуелділігінің артуы 
жайлы куә болады.

Кт= Қарыздық капитал / Меншікті капитал (3.34)

5) Инвестицияларды өтеу коэффициент! (қаржылық 
турақтылық) - бұл кәсіпорынның меншікті мен узақмерзімді 
қарыздық қаражат қорытындысының баланс валютасынақатынасы 
(узақмерзімді займ занды түрде меншікті капиталға қосылады, 
себебі оларды қолдану режимі бойынша олар уқсас);
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Киө Мешпікті капитал + Үзақмерзімді міндеттемелер
Баланс валютасы

6) Инвестициялау коэффициент! - кәсіпорынның негізгі 
қүралдары мен басқа айналымнан тыс активтерді сатып алуға 
меншікті капиталды қолдануды көрсетеді.

Ки = Меншікті капйтал / Үзақмерзімді активтер (3.36)

7) Үзақмерзімді несиелер мен қарыздарды тарту коэффициент! 
(Ктарт) капитал құрылымын сипаттайды. Бүл көрсеткіпггің 
динамикада артуы - негативтітенденция, бұл кәсіпорынның 
сыртқы инвесторлардан тәуелділігінің артуын білдіреді.

қ _____ _______Үзақмерзімді міндеттемелер__________ 374
тарт (Үзақмерзімді міндеттемелер + Меншікті капитал)

8) Меншікті айналым капитал - МК кандай белігі иммобильді 
формадағы құндылықтарда бекітілмегенін көрсетеді, бұл осы 
құралдармен еркін маневр жасай алуға мүмкіндік береді.

Сок = Меншікті капитал -Айналымнан тыс активтер (3.3 8)

9) Қысқамерзімді қарыз коэффициенті-міндеттемелердің жалпы 
сомасындағы қысқамерзімді міндетгемелердің үлесін сипаттайдыв.

Ккр3= Ағымдық міндеттемелер / Жалпы міндетгемелер (3.39)

10) Кредиторлық қарыз коэффициент! - кәсіпорынның жалпы 
міндеттемелерінде кредиторлық қарыз бен басқа пассивтердің 
үлесін көрсетеді.

Ккз
Кредиторлық қарыз + бөгде пассивтер

Міндеттемелердің жалпы сомасы (3.40)

11) Үзақмерзімді мен кредиторлық қарыз қатынасы 
коэффициент! - кредиторлық қарыздың дебиторлық қарызбен 
қамтамасыз етілуін көрсетеді. Егербіріншісі екіншісімен 
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қамтамасыз етілмесе, онда осындай жағдай қолайсыз ретінде 
бағаланады, себебі ол меншікті қаражаттың кейбір өтімді бөлігінің 
ақшаға айналуын баяулатуды шақырады.

К дқ кқ= Дебиторлық қарыз / Кредитора ық қарыз (3.41)

12) Кәсіпорынның несиелері бойынша пайыздарды төлеу 
қабілеті коэффициент! - кәсіпорынның несиелер бойынша 
пайыздарды төлеу қабілетін сипаттайды.

Таза табыс + салықтар + несиелер бойынша % z<,
*'-кабіл% - ~ ~ (3.42)Төленген паиыздар сомасы

Қаржылық тұрақтылықтың көрсеткіштерінің көптүрлілігін, 
оларды қатерлі бағалау деңгейлерінің айырмашылығын ескере 
отырып, және осыған байланысты кәсіпорынның 
несиеқабілетгілігін және оның банкрот болу ықтималдығы 
тәуекелдігін бағалау барысында пайда болатын күрделіліктерді 
ескере отырып, көптеген отандық және шетел экономистері 
банкротгылық ықгималдығын диагностикалаудың үшінші әдісін 
қолдануды ұсынады: скорингтік талдауға негізделген қаржылық 
тұрақгылықгы интегралдық бағалау әдісі. Несиелік скоринггік 
әдістеме алғаш рет 40-шы жылдары американдық экономист Д. 
Дюранмен ұсынылды. Бұл әдістеменің мәнісі - кәсіпорындардың 
жіктемесі, тәуекел деңгейі бойынша қаржылық түрақтылықтың 
көрсеткіштерінің нақты деңгейінің және әрбір көрсеткіштің 
рейтингісінің негізінде экспертгік бағалаулар арқылы баллдармен 
мазмұндайды [12].

Қарапайым скорингтік үлгіні қарастыру бірнеше кезеңдерден 
жүреді:

Ікезең -үш баланстық көрсеткіш (жиынтық капитал 
рентабельділігі, ағымдық өтімділік коэффициент! мен қаржылық 
тәуелсіздік коэффициент!) есептеледі;

ІІкезең -коэффициенттерді есептеуден соң кәсіпорынды бір 
класка жатқызу керек.

Несиелік қабілеттіліктің бес класы бар:
I класс -қарыздық қаржыны қайтаруға сенімді болуға мүмкіндік 

беретін қаржылық тұрақтылыктың жақсы қоры бар кәсіпорындар;

204



II класс -қарыз бойынша гәуекелдің кейбір деңгейін көрсететін, 
бірақ тәуекелді ретінде әлі қарастырылмайтын кәсіпорындар;

III класс - проблемалық кәсіпорындар;
IV класс -қаржылық сауықтандыру бойынша шарапар 

кабылдаған соц да банкроттылықгың жоғары тәуекелі бар болатын 
кәсіпорындар. Кредиторлар өз қаржысы мен пайыздарды жоғалтуға 
тәуекел жасайды;

V класс -жоғары тәуекелді, бірақ практикалық дәрменсіз 
кәсіпорындар.

Кәсіпорындардың барлық құбылыстары мен үдерістері өзара 
байланыста, өзаратәуекелділікте және өзара шартгылықта болады. 
Олардың біреулері бір бірімен тікелей байланыста, басқалары - 
жанама байланыста.

4.2 Компанияныц дәрменсіздігі мен 
төлемқабілетсіздігі ұғымдары

Дәрменсіздік деп қарызгердің кредиторлардың алдында 
ақшалай міндеттемелер бойынша, оның ішінде еңбек ақы төлеу 
жайлы, сол сияқты бюджетке және бюджеттен тыс қорларға 
міндетті төлемдерін өзіне тиесілі мүлкі есебінен қамтамасыз ету 
талаптарын қанағаттандыру қабілетін түсінеді. Егер қарызгер 
міндеттемені оны орындау мерзімі басталу сәтінен бастап үш ай 
ішінде орындамаса, онда ол төлемқабілетсіз деп саналады. Оның 
міндеттемелері активтердің қүнынан басым немесе ол баланс 
құрылымы қанағатганарлыксыз.

Баланстың қанағаттанарлықсыз қүрылымы - қарызгердің 
мүлкінің өтімділігінің жеткіліксіз деңгейімен байланысты 
кредиторлар алдында міндетгемелерін өзуақытылы орындауды өз 
мүлкі есебінен қамтамасыз ете алмайтын оның мүлкі мен 
міндеттемелерінің жағдайы.

Үйымның потенциалдық дәрменсіздігін (банкротгылығын) 
бағалау мен талдау үшін келесі көрсеткіштер қолданылады:

1) ағымдық өтімділік коэффициент! (жалпы өтеу);
2) меншікті каражатпен қамтамасыз ету коэффициент.
Үйымның қаржылық жағдайын талдауды жүргізу мақсаты 

ретінде баланс қүрылымын қанағаттанарлықсыз құрылымын тану 
жайлы шешімді негіздеу, үйымды төлемқабілетсіз болып саналады.
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Ұйымның балансының құрылымын қанағатганарлықсыз деп 
тану үшін, ал субъектіні — төлемқабілетсіз деп тану үшін негіз 
ретінде келесі шарттардың бірін орындау саналады:

- ағымдық өтімділік коэффициент! есегггі кезең аяғында 2,0-ден 
томен мәнге болса;

- меншікті қаражатпен қамтамасыз ету коэффициент! мәні 
есепті кезең соңына0,1-ден томен болса.

Нормативтік мәні 2-ден темен емес болатын 
ағымдықөтімділіккоэффициенті жыл соңына (Как) қысқамерзімді 
активтердің (Ка) қысқамерзімді міндеттемелерге (К„) қатынасы 
арқылы анықталады:

(3.43)

Нормативтік мәні 0,1-ден темен емес меншікті қаржылармен 
қамтамасыз ету коэффциенті есепті жыл соңына (Ккмк) келесі 
формула бойынша есегггеледі:

(3-44)

мұндағы: МАК- меншікті айналым капитал;
КА - қысқамерзімді активтер.

Ұйымның төлемқабілетсіздігі деп тану оны дәрменсіз деп 
санауды білдімейді, бүл меншік иесінің азаматтық-құқықтык 
жауаптылықтың басталуын шақырмайды. Бүл сәйкес мемлекетгік 
органдармен белгіленген ұйымның қаржылық жағдайы барысын 
оперативті бақылауды қамтамасыз етуге және дәрменсіздікті 
ескерту бойынша шараларды алдын ала жүзеге асыруға, сол сияқты 
оны қатерлі жағдайдан дербес шығуға ынталандыру үшін 
бағытгалған қаржылық тұрақсыздық жағдайы болып табылады.

Баланстың қүрылымының қанататтанарлықсыздығы барысында 
үйымда өзінің төлемқабілетгілігін қалыпна келтірудің нақты 
мүмкіндігі барын тексеру үшін алты ай мерзімге төлемқабілетгілікті 
қалпына келтіру коэффициентін есептеу керек:
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(3.45)
Как+--^{Каа-Ка6)

Кв =----- ---------------
К НОРМ

мұндағы: Каа мен К% - есепті кезеңнің басы мен аяғына ағымдық 
өтімділік коэффициентінің накты мәндері;

Пу - төлемкабілеттілікті қалпына келтірудің бекітілген мерзімі, 
айлар (6 ай);

По - есепті кезең;
Канорм = 2,0.

Егер төлемқабілеттілігін қалпына келтіру коэффициент бірден 
темен болса, онда бұл ұйымда төлемқабілетгілікті қалпына 
келтірудің нақты мүмкіндігі жоқтығы жайлы куә болады.

Егер төлемқабілеттілігін қалпына келтіру коэффициент бірден 
жоғары болса, онда бұл ұйымда төлемқабілетгілікті қалпына 
келтірудің нақты мүмкіндігі бар жайлы куә болады және баланс 
құрылымы қанағаттанарлықсыз деп тану жайлы шешім алты айға 
мерзімге кейінге қалдырылуы мүмкін.

Қаржылық жағдайдың тұрактылығын тексеру үпіін баланстың 
құрылымы қанағаттанарлығы барысында (!<*> 2 и Кмк> 0,1) 
төлемқабілетгілікті жоғалту коэффициент! үш ай мерзімге 
есептеледі:

К‘к+^(К‘.-К‘е) к п,_____ _
Ка норм

(3.46)

мұндағы: Пу - төлемқабілеттілікті жоғалтудың бекітілген мерзімі, 
айлар (3 ай).

Төлемқабілеттілікті жоғалту коэффициентінің мәні бірден 
жоғары болса, бұл ұйымда жақын үш ай ішінде төлемқабілеттілікті 
жоғалтудың нақты қаупіжоқ екекндігін білдіреді. Егер 
төлемқабілеттілікті жоғалту коэффициент! бірден томен болса, онда 
бұл ұйымда жақын үш айда төлемқабілеттілікті жоғалту қаупі бар 
екендігі жайлы куә болады. Яғни ол кредиторлар алдында өз 
міндеттемелерін орындай алмайды.
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Банкроттылық ықгималдығын бағалау мен талдаудың әрекет 
етуші әдістемесі, біздің көзқарасымыз бойынша, кемшіліктерге ие, 
оларға жатады:

1. Көрсеткіштерді есептеу алгоритмі жетілмеуі.
Ағымдық өтімділік коэффициент! ұйымның төлемқабілетгілігі 

деңгейі мен оның банкроттылығы ықтималдығын объективті 
бағалау үшін алымында қысқамерзімді активтермен қатар 
өтімділіктің жеткілікті деңгейіне (жылжымайтын мүлік, 
үзақмерзімді қаржылық инвестициялар) ие үзақмерзімді 
активтердің кейбір баптарын ескеру керек. Көрсеткіштің бөлімін 
қарызды өтеу бойынша мүмкін болатын ерте талаптарды ескере 
отырып түзету керек.

Меншікті қаржылармен қамтамасыз ету коэффициент! ағымдық 
қысқамерзімді активтерді қалыптастыру көздерінің құрылымын 
бейнелеу үшін алымында алымында ұзақмерзімді міндеттемелерді 
ескереу керек.

2. Есептелетін көрсеткіштердің сәтгік сипаты.
Қолданылатын көрсеткіштер тек белгілі бір сәтке есептеледі: 

жыл басы мен аяғына. Бұл көрсеткіштердің есепті жыл ішіндегі 
мәндері баланс деректері бойынша есепті кезеңнің басы мен 
аяғында есептеулер нәтижесінде алынғандарынан маңызды 
айрықшаланбайды.

3. Көрсеткіштер арасындағы өзарабайланыстың орын алуы.
Ұзақмерзімді міндеттемелердің толық болмауы жағдайында 

ағымдық өтімділік пен меншікті қаржылармен қамтамасыз ету 
коэффициенттеріөзара байланысты, бұл келесі формуладан 
көрінеді:

к
Ka=VxA";

МАК = Ae-A*;

(3.47)

(3-48)

(3.49)

(3.50) 
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мұндағы: К?- ағымдық (қысқамерзімді) активтер;
А" - ағымдық (қысқамерзімді) міндеттемелер;
МАК- меншікті айналым капиталы.

Бұл меншікті қаражатпен қамтамасыз ету коэффициент! 
ұйымның балансының жаңа сапасын, өтімділіктен басқа, бейнелеуін 
білідірмейді.

Егер ұзақмерзімді қарыздық қаржыларды ескерсек, онда 
ағымдық өтімділік пен меншікті қаржылармен қамтамасыз ету 
коэффициент! арасындағы өзара байланыс формуласы келесі түрге 
ие:

(3.51)

мұндағы: Д“ — ұзақмерзімді міндеттемелер.

М.С. Абрютина мен А.В. Грачев математикалық формулалар 
мен есептеулер көмегімен [30,6.36-37] «Ккмк -формула бойынша 
есептеудің кез келген нұсқасында екі коэффициентгің бірімен 
берілген шектеу -екінші коэффициенттің біріншісіне байлаулы 
болуы шектеуді қажет етпейтінін білдіретінін дәлелдеді. Осындай 
қорытынды ұйымның қаржылық жағдайын талдауға жүйелік қадам 
талаптарынан шығады. Осы дәлелдерді келтірейік. 
Коэффициенттердің жұп мәндерін екі нормативтердің әрбірі 
бойынша анықтаймыз.

Сонымен, норматив коэффициентгердің жұл мәндерімен 
анықталуы тиіс:

1) немесе К/ > 1,11, оңда Ккмк > 0,1
2) немесе Кка > 2, онда Ккмк > 0,5

Ұйымның қаржылық жағдайын талдаудың әрекет етуші 
әдістемесі қанағатганарлық деп танылады, егер екі коэффициентгің 
екеуінің мәндері (Ккамен КкМК) норматив шеңберінде болса. Ең 
болмаса бір коэффициентің бірі норматив шеңберінен шықса, онда 
ұйымжы төлемқабілетсіз және қаржылық тұрақсыз деп санау үшін 
жеткілікті себеп болып саналады. Жоғарыда көрсетілгендей, 

209



қысқамерзімді активтердің қысқамерзімді міндеттемелерді өтеудін 
нормативіне, тек меншікті қаражатпен қысқамерзімді активтердің 
құнының жартысын (ең қолайлы жағдайда, егер қысқамерзімді 
активтерге олардың құнының 10% деңгейінде салу үшін 
үзақмерзімді займдары болса - 0,4 болады) қамтамасыз ете отырып 
қол жеткізуге болады.

4. Төлемқабілеттіліктін қалпына келтіру (жоғалту) 
коэффициентінің экстраполяциялық сипаты.

Оны есегггеу барысында есепт кезендегі ағымдық өтімділік 
коэффициентінің өзгерісі тенденциясын болашаққа көшіру 
жорамалданады. Бірақ, өткен кезеңнің тенденциясын болашаққа 
көшіруге болуы неғайбыл. Жағдайды өзгертуге талпынудың кажеті 
жоқ, себебі болашақ жайлы өткен бойынша жорамалдайды. Басқаша 
айтқанда, бұл коэффициент өзінің төлемқабілетгілігін қалпына 
келтіру бойынша әр түрлі шараларды жүзеге асыру мүмкіндігін 
көңілге алмайды. Сондықтан, оны есептеуді болжамды қаржылық 
есептілік негізінде, ағымдық өтімділік коэффициенттің болжамды 
шамасының нормативтіге қатынасы түрінде, жүзеге асыру керек

5. Нақты жағдайға көрсеткіштердің қатерлі мәндерінің 
сәйкессіздігі.

Екіге тең ағымдық өтімділік коэффициентінің нормативтік мәні 
әлемдік есеп-талдамалық практикадан отандық кәсіпорындардағы 
нақты жағдайды ескермей алынған, ал отандық кәсіпорындардың 
көпшілігі меншікті айналым қүралдарының маңызды 
тапшылығымен жүмыс жасауды жалғастыруда. Ағымдық 
өтімділіктің нормативтік мәні барлық кәсіпорындар үшін ортақ, 
яғни шаруашылық субъектілердің салалық ерекшеліктері мен 
өндіріс типі ескерілмеген.

Көптеген отандық кәсіпорындар банкроттылық анықтамасына 
түседі. Бүл осындай критерийлер жүмысқа қабілетгі емес екендігін 
білдіреді, себебі кәсіпорындардың көпшілігі ішінен банкроттылық 
процедурасы қаупі төнгендерін бөлмейді.

Әлемдік тәжірибеде банкроттылықтың ықтималдығын бағалау, 
қаржылық түрақтылығын болжамдау мен үйымның қаржылык 
стратегиясын таңдау үшін кеңінен әр түрл экономикалық- 
математикалық үлгілер қолданылады.

Жиі американдық экономист, профессор Э.Альтманньщ Z — 
үлгілері қолданылады.
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Осы үлгілердің ең қарапайым түрі ретінде екі факторлы үлгісі 
саналады. Ол Э.Альтманның пікірі бойынша екі басты көрсеткішке 
негізделедіжәне банкроттылық ықтималдығы байланысты: 
субъектінің активтерінің өтімділігін сипататушы жалпы өтеу немесе 
ағымдық өтімділік коэффициент! және оның қаржылық 
тұрақгылығын сипаттаушы қаржылық тәуелділік коэффициент!. Бұл 
көрсеткіштер эмпирикалык жолмен табылган коэффициенттердің 
салмақталған мәндеріне көбейтіледі және нәтижелері қандай да бір, 
сол сияқты тәжірибелік-статистикалық тәсілмен алынған, түрақты 
шамамен қосылады. Егер (Z) нәтижесі теріс болса, банкротгылық 
ықтималдығы үлкен емес. Егер (Z) нәтижесі жағымды мәнге ие 
болса, онда банкротгылықтың жоғары ықтималдығын көрсетеді.

Американдық тәжірибеде [22,6.67] келесі салмақталған 
коэффициенттер анықталды және қолданылады:

Ағымдық өтімділің көрсеткіші үшін (Ка) - (- 1,0736);
- баланс пассивіндегі қарыздық қаражаттың үлес салмағы үшін 

(К0- (+0,0579);
- тұрақты шама - (- 0,3877).
Бүдан Z формуласын есептеу келесі түрге ие:

Z = - 0,3877 + Ка(- 1,0736) + Ккх 0,0579, (3.52)

мүндағы

Ка - ағымдық 
өтімділік 

коэффициент!

Кк -қаржылық 
тәуелділік 

коэффициент!

Қысқамерзімді активтер
Қысқамерзімді (3.53)
міндеттемелер

Қарыздық қаражат 
(міндетгемелер) __

Жалпы капитал (жиынтық 
капитал)

(3.54)

Z - 0 жағдайда кәсіпорындар үшін банкроттылық ықтималдығы 
50% тең. Егер Z < 0, онда банкроттылық ықтималдығы 50% томен 
болады және Z төмендеуімен аза түседі. Егер Z > 0, онда 
банкроттылық ықгималдығы 50% жоғары болады және Z артуымен 
арта түседі.
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Берілген үлгінің жетістігі ретінде оның қарапайымдылығы, 
шаруашылық субъект жайлы ақпаратгың шектеулі көлемі 
жағдайында оны қолдану мүмкіндігі саналады.

Бірақ, ол банкроттылықты болжамдаудың жоғары дәлдігін 
камтамасыз етпейді, себебі басқа маңызды көрсеткіштердің 
(табыстылық, активтердің қайтарымы, субъектінің іскерлік 
белсенділігі) ұйымның қаржылық жағдайына ықпалын ескермейді. 
Екі факторлық үлігінің көмегімен болжамдау қателігі интервалмен 
Д Z = ± 0,65 бағаланады [17,6.102].

Э.Альтманның көпфакторлы үлгілері кеңінен қолданылады, 
олар үйым балансы, табыстар мен шығындар туралы есептін 
негізінде есептеледі. 1968 жылы бес факторлы болжамдау үлгісі 
үсынылды. Бүл үлгіні өңдеу барысында оған банкроттылық 
ықтималдығынан маңызды деңгейде тәуелді болатын бес 
негізқалаушы көрсеткіштерді анықтау және олардың салмакталған 
коэффициенттері анықтау мүмкін болды. Жалпы түрде 
Э.Альтманның үлгісі (несиелік қабілеттілік индексі) келесі түрге ие:

Z = 3,3 х К1 + 10 х К2 + 0,6 х КЗ + 1,4 х К4 + 1,2 х К5, (3.55)

Мүндағы: KI - К5 көрсеткіштеркелесі түрде анықталады.
К1 = салыққа дейінгі пайда : активтер барлығы= активтер 

табыстылық деңгейі;
К2 = сатудан түсім : активтер барлығы= активтер 

айналымдылығы;
КЗ = капитал : табысты капитал = қаржыландыру 

коэффициент;
К4 = бөлінбеген пайда : активтер барлығы= активтердін 

рентабельділігі;
К5 = таза айналым капитал : активтер барлығы.

Бүл үлгі бойынша болжам дәлдігі бір жыл аясында 95%, екі 
жылға 83% дейін қүрайды, бүл берілген үлгінің үлкен жетістігі 
болып табылады. Кемшілік -биржаларда өз акциялары айналатын 
ірі компанияларға қатысты қолданылады.

Кесте 3.2 де Z-шоттың мәндері мен банкроттылық 
ықгималдығы келтірілген.

212



Кесте 3.2- Банкроттылык ықгималдығы деңгейі

Z-шот мәнісі Банкротгылық ықгималдығы
1,81 и меньше Өте жоғары
От 1,81 до 2,70 Жоғары
От 2,71 до 2,90 Мүмкіндік бар
3,0 и выше ете темен

Статистикалық қадам қатерлі облыстардың шекарасын анықтау 
мүмкіндігін береді: Z<1,81 - банкроттылықгың жоғары
ықгималдығы облысы, Z>3,0 - банкроттылықгың темен
ықтималдығы облысы, және сәйкес інше компания жіктемесін 
жүргізу керек [26].

Нарықтық эконмоикасы дамыған елдерде үйымдардың 
банкротгылық ықтималдығын болжамдау үшін кеңінен 
Э.Альтманның көп факторлы үлгілері қолданылады, олар ұйым 
балансы, табыстар мен шығындар туралы есеп, сол сияқты 
қарапайым мен арнайы акциялардың нарықгық қүны негізінде 
есептеледі. 1968 жылы бес факторлық болжамдау үлгісі үсынылады 
[21,6.138]. Бүл үлгіні өндеу барысында Э.Альтман 66 өнеркәсіп 
кәсіпорнын зерттеді, олардың жартысы 1946 жыл мен 1965 жыл 
аралығында банкротқа ұшырады, ал жартысы табысты қызмет етті 
және ол банкроттылықгың мүмкінді болжамы үшін пайдалы болуы 
мүмкін 22 талдамалық коэффициентті зерттеді.

Банкротқа үшыраған американдық фирмалардың қаржылық 
жағдайын, сол саладағы табысты дамушы шаруашылық 
субъектілердің көрсеткіштерімен салыстыра отырып, зертгеу және 
үқсас масштабтарды зерттеу оған маңызды деңгейде банкроттылық 
ықтималдығы байланысты болатын бес негізқалаушы 
көрсеткіштерді анықгауға және олардың салмақталған 
коэффициенттері анықтауға мүмкіндік береді.

Қорытындысында келесіні белгілеу керек: баланстың 
қанағаттанарлықсыздығы үйымды банкрот деп тануды білдірмейді. 
Бірақ, бүл кәсіпорынның қаржылық жағдайы барысын бақылау мен 
қадағалау дабылы және банкроттылық тәуекелін ескерту бойынша 
шараларды қабылдау үшін дабыл болуы тиіс. Қатерлі 
жағдайдан тиімді шығу мен жағымсыз зардаптарды жою үшін 
осындай жағдайда мүмкін болатын түзетуші шаралар ретінде болуы 
мүмкін:
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1. дебиторлық қарыз бен оның айналымы үзақтығының 
төмендеуі;

2. кәсіби емес және қолданылмаған актвитерден қүтылу;
3. күрделі салымдарды қаржыландыру үшін капиталдың 

үзақмерзімді көздерін қолдану.
Мұнда мүмкінді ескерту шараларының кейбірі ғана 

бейнеленген, олардың қүрамы үлғайтылуы және компанияның жеке 
ерекінеліктеріне байланысты және тәуекелді жағдайдан байланысты 
өзгеруі мүмкін.

4.3 Қарыз алушының несиеқабілеттілігін талдау

Ұйымның төлемқабілетгілігін сипаттаушы маңызды 
көрсеткіштерінің бірі ретінде оның несиеқабілеттілігі 
саналады, оны қарыз алушының несие алу мен оны қайтару 
қабілетін түсінеді. Ол қарыз алушылармен сипатталуіпы 
көрсеткіштермен анықталады: бүрын алынған несиелер
бойынша есептеу барысында оның ұқыіггылығы, ағымдық 
қаржылық жағдайы мен өзгерісі перспективасымен, қажет жағдайда 
әр түрлі көздерден ақша қаражатын жинақтау қабілетімен 
сипатталады.

Нарықгық экономика жағдайында үйымның қарыздық 
қаражатының маңызды көзі ретінде банк несиесі саналады.

Несиелеу үдерісінде банктер нарықтық қатынастарды жаппай 
қалыптастыруға, өндіріс тиімділігін жоғарылатуға, мемлекет 
экономикасы мен қаражатын нығайтуға, инфляциялық үдерістердің 
алдын алу мен үлттық валютаны тенгені нығайтуға ықпал етуге 
міндетті.

Басымды тәртіпте ссудалар банктермен өндіріс тиімділігін 
жоғарылатумен байланысты, оның ғылыми техникалық 
деңгейінарттырумен, өнімнің жаңа жоғары тиімді түрлерін 
шығаруды ынталандырумен, халық үшін тауарлардың өндірісімен 
және экспортқа өнім өндірісімен байланысты шараларға және 
мақсаттарға үсынылады.

Банктердін, мекемелері коммерциялық негізде әрекет етуші 
заңдылықпен қарастырылған мақсатты тағайындау мен кепілмен 
қамтамасыз ету бойынша ссудаларды қолдану, қайтарымдылық, 
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мерзімділік, төлем ақылық қағидаларды қатаң сақгау жағдайында 
несиелерді береді.

Несиелеу тәртібі мен несиелерді рәсімдеу банктердің 
ережелерімен ретгеледі. Осылайша, қысқамерзімді ссудалар қарыз 
алушыға Қазақстан Республикасының Үлттық банкінің Үкіметімен 
№1, 1994 жылы 11 қаңтарда бекітілген Қазақстан
Республикасының экономикасын қысқамерзімді несиелеу 
Ережелерін сақтау негізде ұсынылады [27].

Несиелер берілетін мерзімге байланыстьх олар қысқамерзімді 
және ұзақмерзімді деп бөлінеді. Несиенің мерзімділігі оны қайтару, 
өтеу күндерімен анықталады. Осылайша, бір жылдан жоғары емес 
мерзімге қысқамерзімді несиелер берілсе, ұзақмерзімді - бір 
жылдан жоғары мерзімге беріледі.

Ссуданы алу үшін қарыз алушы банкке негізделген жазбаша 
арызбен (үш данада толтьгрылады) жүгінеді, онда ссуданы мақсатты 
бағыгтау, оның сомасы, қолдану мерзімі, өтеудің нақты мерзімдері, 
сол сиякды несиеленетін шаралардың қысқаша сипатгамасы мен 
оны іске асырудың экономикалық ықтималдығы көрсетіледі. 
Бірмезгілде ол банкте ссудапық шотгарды ашу үшін қажетгі банкке 
арыз-міндеттемені ұсынады.

Қаржылық есептілік ұйымның қаржылық жағдайын және 
несиеқабілетгілік класын анықтауға мүмкіндік береді.

Несиеқабілеттіліктің келесі кластарын ажыратады:
1) ұйымдардың несиеқабілеттілігі класы (өтімділіктің және 

меніпікті қаржымен қамтамасыз егудің жоғары деңгейі);
2) сенімділіктің жеткілікті деңгейіндегі ұйымдар класы;
3) шектеулі несиеқабілетгі ұйымдардың класы;
4) несиеқабілетгі емес ұйымдар класы (баланс өтімсіздігі, 

меншікті қаражатпен қамтамасыз етудің төменгі деңгейі).
Несиеқабілеттілікті талдау мақсаты ретінде қарыз алушының 

сапалық бағасын беру, болжамдау қабілеті мен несиелік келісім 
шарттарына сәйкес клиенттің қарызға алған қаражатын қайтаруға 
дайындығы, сол сияқты несиелік салымдадың негізделуі мен 
мақсатгылығын бағалау және банк пен қарызгердің арасындағы 
несиелеу облысында әрі қарай қатынастарын бағалау саналады.

Үйымның несиелік қабілетін талдаудың негізгі міндеттері 
ретінде саналады:
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1) ұйымның қаржылық жағдайын анықтау;
2) қарызгердің іпаруашылық қызметінің тиімсіздігі салдарынан 

несиелік ресурстардың ысыраптарын алдын алу;
3) қарызгердің қызметінің тиімділігін жоғарылату бағытында 

оның қызметін ынталандыру;
4) неиселеу тиімділігін жоғарылату.
Несиелеудің шарттарын талдау келесіні жорамалдайды:
1) қарызгердің беделі, яғни оньщ бұрын алған ссудаларын 

өтеудің өзуақытылығығ ұсынылған есептердің сапалылығы, 
басшылық жауаптылығы, басқа міндеттемелерге қатынасы. Жақсы 
бедел біліктілік, міндеттілік, шынайылық, адалдык және т.б. 
білдіреді;

2) қарызгердің бәсекеге қабілетгі өнімді өндіру, сонымен қоса 
ссуданы өтеу үшін жеткілікті табыс алу қабілеті;

3) несиелік ресурстарды қолдану мақсаттары;
4) несие сомасы;
5) несиені өтеу;
6) несиені қамтамасыз ету;
7) активтерді иелену;
8) экономикалық конъюнктураның жағдайы мен даму 

перспективалары.
Несиеқабілетгілікті талдау барысында көрсеткіпггердің 

бірқатары қолданылады. Анағұрлым маңыздылары болып ағымдық 
пен аралық өтімділік коэффициенттері, сол ұйым рентабельділігі 
саяалады.

¥йым рентабельділігі таза (қорытынды) пайданың активтердің 
ортаіиа жылдық құнына қатынасымен анықталады. Бірақ, 
қарызгердің несиеқабілетгілігін бағалауға үйлестірілген қадам жоқ. 
Сонымен қоса халықаралық практикада жекелеген банктер 
қарызгердің несиелік қабілетін рейтингтік бағалау әдістемесін 
қолданады (кесте 3.3.)

Олармен қолданылатын критерий лернегізінде қарызгер 
ұйымның қаржылық жағдайының бір неше көрсеткіш терінен 
егізделетін жалпылама көрсеткіш жатыр. Көрсеткіштер саны әр 
түрлі болуы мүмкін, мысалы, жетіге тең.
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Кесте 3.3 - Қарызгердің несиеқабілеттілігін рейтингтік бағалау [24]

№ Көрсеткіш І-ші 
класс

2-ші
класс

3-ші
класс

4-ші
класс

5-ші 
класс

Салмақ,
үлес

А Б 1 2 3 4 5 6
1. Ағымдық өтімділік 

коэффициент
2,5 

жоғары
2,0-ден
2,5-ге 
дейін

1,5-тен
2,0-ге 
дейін

1,0-ден
1,5-ге 
дейін

1,0
темен

0,10

2. Аралық өтімділік 
коэффициент!

1,2 
жоғары

1,0-ден
1,2-ге 
дейін

0,7-ден
1,0-ге 
дейін

0,5-ден
0,7-ге 
дейін

0,5 
төмен

0,25

3. Үзавқмерзімді 
қаржылық тәуелсіздік 
коэффициент!

0,6 
жоғары

0,5-тен
0,6-ға 
дейін

0,4-тен
0,5-ке 
дейін

0,3-тен
0,4-ке 
дейін

0,3 
темен

0,15

4. Қорлардың айналым 
капиталымен 
камтамасызету 
коэффициент! 
(ұзақмерзімді 
қаржыландыруды 
ескеріп)

0,7 
жоғары

0,5- 
тен 

0,7-ге 
дейін

0,3-тен
0,5-ке 
дейін

0,1-ден
0,3-ке 
дейін

0,1
темен

ОДО

5. Пайыздық төлемдерді 
өтеу коэффициент!

6 
жоғары

5- тен
6- ға 

дейін

4- тен
5- ке 

дейін

3- теи
4- ке 

дейін

3 
темен

0,05

6. Қарызға қызмет 
корсету коэффициент!

3,5 
жоғары

3 -тен
3,5-ке 
дейін

2,5-ден
3-ке 

дейін

2-ден
2,5-ге 
дейін

2
темен

0,05

7. Өнім рентабельділігі, 
%

40
жоғары

40-таи
35-ке 
дейін

30-дан
25-ге 
дейін

25- 
тен20- 

ға 
дейін

20 
темен

0,20

Әрбір қаржылық көрсеткішүшін класстағ айындалған, мысалы, 
несиелік қабілет тіліктің бескласы. Несие қабілет тіліктің бірінші 
класы өте жақсы, екіншісі - жақсы, үшіншісі - орташа, төртіншісі - 
нашар, бесінші - жаман қаржылық жағдай сәйкес келеді. Әрбір 
қаржылық көрсеткішке балмен немесе пайызбен салмақ 
тағайындалған. Жалпылама көрсеткіш келесі кезектілікте 
есептеледі. Әрбір көрсеткіш бойынша несиеқабілеттіліктің 
класының алынған нөмірі оның салмақталған коэффициентіне 
көбейтіледі. Содан соң алынған нәтижелері қосылады және 
несиеқабілеттіліктің балмен немесе пайызбен мазмұндалған 
жалпылама көрсеткіші алынады.
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Өзін өзі тексеру сүрақтары:
1. Ұйымның несиеқабілетгілігі деп нені түсінеді?
2. Қазақстан Республикасында несиелеу мен қысқамерзімді 

несиелерді рәсімдеу қандай нормативтік құжатпен ретгеледі?
3. Қарызгер мен банк арасындағы жасалынған несиелік келісім 

шартта не қарастырылды?
4. Қарызгер банкке несие алуға арызбен бірге қандай құжатгар 

ұсынады?
5. Қарызгермен ссудаға қажеттілікті есептеу қалай құралады?
6. Э.Альтманның 5-факторлы үлгісі отандық кәсіпорындарда 

қолдануға бола ма?
7. Ұйымньщ несиеқабілеттілігін талдаудың негізгі міндетгері 

қандай?
8. Ұйымның несиеқабілеттілікті талдау барысында қандай 

маңызды көрсеткіштер қолданылады?
9. Халықаралық тәжірибеде қолданылатын қарызгердің 

несиеқабілетгілігінің рейтингтік бағалауыньщ мәнісі қандай?
10. ¥йымның банкроттылық ықгималдығының Z-көрсеткіші 

қандай?
11. Пайыздық төлемдерді өтеу мен қарызға қызмет көрсету 

коэффициенттері қалай есептеледі?
12. Несиеқабілеттіліктің жалпылама көрсеткіші қалай 

есептеледі?
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Тақырып 5.
АҚША АҒЫМДАРЫН ТАЛДАУ

5.1 Ақша қаражаты мен олардың баламалары түсінігі
5.2Ақпіа қаражаты қозғалысы туралы есептіліктін 

қүрылымы: компанияныц операциялық, инвестициялық, 
қаржылық қызметтерінен ақша ағымы

Өзін-өзі тексеру сұрақтары

5.1 Ақша қаражаты мен олардың баламалары түсінігі

Акша қаражаты - анағұрлым өтімді активтер - айырбастың 
жаппы қабылданған құралы және барлық қалған баптарды бағалау 
мен есепке алу үшін негіз болып табылады. Ақша қаражаты, әдетте, 
ағымдық активтер ретінде жіктеледі. Оларды ақша қаражаты 
категориясына жатқызу үшін олар әрқашан ағымдық 
міндеттемелерді төлеу үшін қол жетімді болуы тиіс және қарыздық 
міндеттемелерді өтеу мақсатында оларды колдану бойынша қандай 
да бір келісім шарттық шектеулер зерзаты ретінде болмауы тиіс.

Қысқамерзімді өтімді активтерді басқару жеткілікті өтімділікке 
қол жеткізу үціін маңызды компонент болып саналады. Сондықтан, 
басшылық көңіл аударуы тиіс сұрақтардың бірі ретінде ақша 
қаражатына қажеттілікті басқару саналады.

Ақша қаражаттары құрамына монеталар, банкнотгар мен банкте 
депозиттік шотъінда қол жетімді қаражатты қамтиды. Айналым 
несие-ақшалай құжаттар, мысалы, ақша аударымдары, банк чектері, 
персональды чектер, банктік аударым вексельдері де акша 
қаражатына да жатқызылады. Сақтандыру шоттары, әдетте, акиіа 
қаражаты ретінде жіктеледі, бірақ банктің шоттан ақшаны алу 
алдында хабарламаны талап етуге занды құқы бар.

Ақша қаражаты - бұл актив, ол басқа активтерге қарағанда жиі 
орынсыз тарту мен қолдану пәні болады. Ақша қаражатымен 
операцияларды есепке алу барысында кәсіпорын басшылығы екі 
мәселемен кездеседі:

І) лауазымды тұлғалармен және жұмыскерлермен заңсыз 
операцияларды болдырмау үшін тиісті бақылау құралдарын 
анықтау қажеттілігімен;
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2) қолда бар ақша қаражатын тиісті басқару және олармен 
операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті ақпаратгы ұсынумен.

Халықаралық тәжірибеде өзінің экономикалық мәнісі бойынша 
ақша қаражатының баламалары ақша қаражатына теңестіріледі.

Ақша қаражатының баламалары - бұл қысқамерзімді, жоғары 
өтімді инвестициялар, олар:

а) ақша қаражатының белгілі бір нақты сомасына жеңіл 
айналуы;

б) оларды өтеу мерзімділігі соншалықты қысқа, сондықтан олар 
пайыздық мөлшерлеме өзгерісімен байланысты маңызды емес 
тәуекелді ұсынады;

в) негізгі соманы жоғалту тәуекелін болдырмайды.
Кәсіпорында ақша қаражатының қозғалысын ашу үшін, 

олардың түсуі мен жүмсалуы синхрондылығын бағалау үшін, сол 
сияқты алынған қаржылық нәтиженің шамасын ақша қаражатының 
жағдайымен үйлестіру үшін ақша қаражатының түсуі мен 
жүмсалуының барлық бағытгарын анықтау мен талдау керек.

Ақша қаражатының ағымы сатылған өнімнен (жүмыстар, 
қызметгер) түскен түсім есебінен, акциялардың қосымша 
эмиссиясынан жарғы капиталын артгыру есебінен, алынған 
несиелерді, займдарды және корпоративті облигацияларды шығару 
есебінен қаражатгың есебінен жүзеге асырылады.

Ақша қаражатының шығысы ағымдық (операциялық) 
шығындарды өтеу нәтижесінде; инвестициялық шығындар, 
бюджетке төлемдер және бюджеттен тыс қорларға төлемдер; 
кәсіпорын акционерлеріне дивидендтерді төлеу және т.с.с. 
салдарынан пайда болады.

Ақша қаражатының таза ағымы (қолда бар ақшалай резерв) 
ақша қаражатының барлық түскен және бөлінгендері арасындағы 
айырмашылық ретінде құралады.

Ақша ресурстарын қолдану жайлы негізделген шешімдерді 
қабылдау үшін қызметтің жекелеген түрлері бойынша ақша 
қаражатының түсуі мен жүмсалуы жайлы ақпаратқа ие болу керек:

1. операциялық қызмет;
2. инвестициялық қызмет;
3. қаржылық қызмет.
Кәсіпорынның ақшалай ағымдарын қызмет түрлері бойынша 

топтасты руесептік ақпарат талдамалығын жоғары латады.
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Кәсіпорынның ақшалайа ғымынқалыптастыру келесі суретге
3.2 келтірілген.

Кіруші ақша ағымы:

Негізгі қызметтен
ақшалайағымдар

Негізгіқұралдардысату.
Үзақмерзімдік инвестицияларды
жою

Облигациялар, қарапайым және 
арнайы акциялар эмиссиясы. 
Үзақмерзімдін есиені өтеу

1. Шығушы ақша 
ағымы:

Операциялық 
қызметтен 
ақшаағымдары

Негізгі қызметке 
ақша жұмсалымы

+
2.
Инвестиция лық 
қызметтен 
ақша ағымы

Негізгі құралдарды 
сатып алу.
Үзақмерзімдік
инвестициялар

+
3.
Қаржылық 
кызметтен 
ақша ағымы

Облигациялар, 
қарапайым және 
арнайы 
акцияларды сатып 
алу. Қарызды өтеу. 
Дивидендтерді 
төлеу.

=
Ақша 
қаражатынын 
артуы немесе 
төмендеуі

СуретЗ .2. Кәсіпорынныңақшаағымынқалыптастыру

Ақшалай мағынада талдаудың негізгі мақсаты ақша 
қаражатының тапшылығы (артықшылығы) себептерін анықтау және 
олардың түсу көздері мен кәсіпорынның ағымдық өтімділігі мен 
төлемқабілетгілігі барысын бақылау үшін жұмсау бағыттарын 
анықтау болып табылады. Оның төлемқабілеттілігі мен өтімділігі 
жиі бухгалтерлік есеп шотгарында бейнеленетін ақша төлемдерінің 
ағымы түрінде нақты ақшалай айналымнан байланыста болады. 
Сондыктан ақша қаражатының қозғалысын талдау 
төлемқабілеттілік пен өтімділікті бағалау әдістемесін толықтырады 
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және шаруашылық субъектінің қаржылық-экономикалық жағдайын 
нақты бағалау мүмкіндігін береді.

Ақша қаражатының түсімдерінің төлемдерден басымдылығы 
жағдайында кәсіпорын ағымдық және перспектив™ даму үшін 
қажетті нақты жетістіктерге ие болады. Өндірістік-сауда қызметінің 
ұдерісінде әрбір кәсіпорын екі жағдайды ескереді:

- бір жағынан, ағымдық төлемқабілетгілікті ұстап тұру үшін 
жеткілікті ақша қаражатының көлемі керек;

- екініпі жағынан, әрқашан осы қүралдарды салуға қосымша 
пайданы алу мүмкіндігі болады.

Алынған пайда сомасы мен ақша қаражатының шамасы 
арасындағы принципиалды айырмашылықтар келесіде жатыр.

Пайда белгілі бір уақьгг ішінде (жыл, тоқсан)кәсіпорынмен 
алынған таза табысты мазмұндайды, ол ақша қаражатының нақты 
түсуімен сәйкес келмейді. Ол сату жасалған соң танылады, бірақ 
ақша қаражаты түскен соң емес. Пайданы есептеу барысында өнім 
өндірісіне кеткен шығындар оны сатқан соң танылады, бірақ сату 
сәтіне емес. Ақша ағымы барлық ақшалай қаражатының 
қозғалысын мазмүндайды, олар пайданы есептеу барысында 
ескеріледі: күрделі салымдар, салықтар, айып пүлдар,
кредиторларға қарыздық төлемдер, қарыздық және авансталған 
қаржылар.

Ақша қаражаты транзиттік экономикада анағүрлым шектеулі 
ресурс болып саналады, және фирманың табыстылығы көбіне оның 
басшылығының ақша қаражатын тиімді қолдану қабілетімен 
анықталады.

Ақша қаражатын басқару қүрамыне келесі аспектілер кіреді:
1) ақша қаражаты қозғалысын есепке алу;
2) қолда бар нақты ақша ағымын талдау;
3) ақша қаражаты қозғалысы бюджетін қүру.
Ол кәсіпорынның қызметінің басты бағыттарын, оның ішінде 

айналымнан тыс және айналым активтерді, меншікті және қарыздық 
капиталды басқаруды қамтиды (сурет 3.3).
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СуретЗ .3. Кәсіпор ындақолмақолақшақозғалысы

Осы көрсеткіштер дің абсолютті шамасы мен жылішіндегі 
олардын өзгерістерінің динамикасы кәсіпорын жұмысының 
тиімділігін сипат тайды. Бірақ, созылмалы төлемсіздік тер 
жағдайында бірінші деңгейлім әнге қызметгің әртүрлерінен 
кәсіпорынға түсетін ақша қаражатының ағымыие.

Қаржылық талдау нәтижелілігі көбіне оның ақпараттық базасын 
ұйымдастыру мен жетілдіруге байланысты. Кәсіп орынньщ 
қаржылык жағдайын талдау ушін негізгі көз деріретінде 
қызмететеді: бухгалтерлік баланс; табыстар мен шығындар жайлы 
есеп; меншікті капиталдағы өзгерістер жайлы есеп; ақша қаражатык 
озғалы сыжайлы есеп; қосымшалар, оныңішінде есеп саясатының 
маңызды элементтерінің қысқаша сипат тамасы мен бөгде 
түсіндірме қосымшалар; баланстың жеке леген баітгарынашып 
бөлшектейтін бастап қымен талдамалық бухгалтерлік есеп 
деректері.

Бухгалтерлік баланста (нысан №1) есепті кезеңнің басымен 
аяғына кәсіпорынның ақша қаражатының қалдық тарыжайлы 
ақпаратын мазмұндайды:

1. Есепті кезең басына кәсіпорыналған, бірақ есепті кезең 
алдындағы кезенде жұмсамаған ақша қаражатының қалдығы 
(бастапқы қалдық) ақша қаражатының шамасын бейнелейді.

2. Есепті кезең аяғына кәсіпорынның ақша қаражатының 
қалдығы (соңғықалдық) кәсіпорыналған, бірақ есепті жылыішінде 
жұмсалмаған (бастапқы қалдық) ақша қаражаты шамасын білдіреді.

Бухгалтерлік баланс деректерібойынша зертгелуші кезеңнің 
кезкелген сәтіне ақша каражатының таза қалдығын анықтауға 
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болады. Ол осы кезеңішінде түскен және жүмсалынған ақша 
қаражаты арасындағы ай ырмашылық ретінде анық талады.

5.2 Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептіліктің 
қүрылымы: компанияның операциялық, инвестициялық, 

қаржылық қызметтерінен ақша ағымы

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп — ақша ағымдарын 
талдау үшін ақпаратгың негізгі көзі болып табылады. Ақша 
қаражаты қозғалысы туралы есепті талдау үйымның өтімділігімен 
төлем қабілетгілігіне қатысты, дәстүрлі қаржылық талдау 
барысында статикалық көрсеткіштердің негізінде алдынала алынған 
оның болашақ қаржылық потенциалына қатысты қорытындыларды 
маңызды тереңдетуге және түзетуге мүмкіндік береді. Ақша 
қаражатық оз ғалысы туралы есеп бір есептік кезеңді (жыл) 
қамтиды және ақша қаражатының кірісі мен шығысын сипатгайды.

Ақша қаражатық озғалы сытуралы есепте (нысан №4) есепті 
кезеңішінде ақша қаражатының ағымдары, ұйымның өндірістік- 
шаруашылық қызметінің нәти желері, оның инвестициялық пен 
қаржылық қызметінің нәтижелері жайлы қосымша ақпаратгы алу 
үшін қосылады. Есепте қалыіггы өндірістік-шаруашылық қызмет 
нәтижесінде қалыптасқан және сыртқы көздерден алынған ақша 
қаражаты арасында анық шектеу жүргізіледі.

Есепте есепті бухгалтерлік баланс және табыстармен шығын 
дартуралы есептің деректерін толықтыра тынақ параттымаз 
мүндайды. Жиі, есептен үйымның өтім ділігінің қажетті деңгейін 
ақша қаражаты кірісі қанағат тандырадыма; әдетгегідең 
гевдеоларды үстап түруға мүмкіндік беретін немесе жүргізілетін 
операцияларды ұлғайту үшін қажетті ақша қаражатының жеткілікті 
кірісінің табыстылығына қол жеткізуге қамтамасызету жайлы 
ақпараталуға болады.

Есеп еншілеспен бөгде шаруашылық қоғамдарға 
инвестициялар, негізгі құралдарға күрделі салымдар, айналым 
қүралдары нарты руға күрделі салымдарды бейнелейді, инвестиция 
сферасынан ақша қаражатын алу жайлы деректерді мазмұндайды.

Ақша қаражатық озғалысы жайлы есепті қүрудыңе кіәдісі 
белгілі:
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- жанама әдісі;
- тікелей әдіс.
Ақша қаражатық озғалысы жайлы есепті құрудың жанама 

әдісінде есепті баланстан, пайдамен залал туралы есептер негізінде 
жасалынған есеп теулер нәтижесінде алынған ақша қаражатының 
түсімікіреді. Тек ақша қаражатының кейбір ағымдары нақты көлем 
бойынша көрсетіледі: амортизациялық бөлулер; меншікті 
акцйиялар, облигацияларды сатудан түсімдер, дивидендтерді алу 
мен төлеу, несиелер мен қарыздарды алу мен өтеу, негізгі 
құралдарға, материалдық емес активтерге күрделі салымдар, 
қаржылық салымдар, айналым құралдарының өсіңкілігі; негізгі 
қүралдарды сату, материалдық емес акгивтерді, құнды қағаздарды 
сату.

Жанама әдіспен қүралған есепте ұйымның қаржылық 
ресурстары жайлы ақпарат шоғырланады, табыстар мен шығындар 
сметасында мазмұндалатын және оның қарамағына үдайы 
өндірістің жаңа циклын жасау үшін өнім өндірісін төлеген соң 
түсетін көрсеткіштер бейнеледі. Біздің ойымызша, осындай есепте 
мазмұндалатын ақпарат дербес жеке мәнге ие. Есепте тікелей 
әдіспен қүрылған нысанда жоқ, бірақ қаржыландыру көздерін 
тұсіну үшін және кәсіпорын қызметінің басқа аспектілерін түсіну 
үшін қажетті деректер келтіріледі[25].

Үзақмерзімді перспекгивада есептеудің тікелей әдісі 
кәсіпорынның өтімділігі мен төлемқабілеттілігін бағалауға мүмкінді 
береді. Операциялық қызметген ақша қаражатының қозғалысын 
субъект тікелей немесе жанама әдісті қолдана отырып ашылуы тиіс. 
Тікелей әдіс ақша түсімдері мен төлемдерінің барлық негізгі 
түрлерінің мазмүнын ашуды білдіреді. Ол үшін қаржылық- 
шаруашылық қызмет нәтижелері жайлы есептің әрбір бабына түзету 
жүргізу керек. Өнімді сатудан ақша қаражатынан, одан тауарларды 
сатып алу бойыншабарлық ақшалай төлемдерді, ағымдық 
шығындар, бюджетке төлемдерді шегерген соң, бастайды. 
Қорытындысында операциялық қызметген ақша қаражаты жағдайы 
сомасы шығарылады. Тікелей есептеу әдісімен ақша қаражаты 
қозғалысын талдауды жүзеге асыру үшін нысан бойынша 
талдамалық кесте қүрылады, онда талдау мақсатгарынан 
байланысты ірілетілген бөлімдер мен ақша қаражатының түсуі 
(кірісі), шығыны (шығысы) көрсеткіштері бейнелеңуі мүмкін. 
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Барлық ақша қаражатының абсолюттік өсіңкілігі іскерлік 
белсенділікті жоғарылату жайлы куә болады. Өнімді сату көлемінің 
және басқа түсімдердің 3-5 жыл ішінде динамикадағы ақшалай 
түсімдердің өсіңкілігі қарқындары деңгейі тұрақты дамыту жайлы 
негізделген қорытындылар жасауға мүмкіндік береді. Бұл ақпарат 
потенциалдық инвесторлар үшін үлкен құндылыққа ие. Берілген 
әдістің кемшлігі ол алынған каржылык нәтиже мен ақшалай 
қаражаттың абсолютті көлемінің өзгерісі арасындағы өзара 
байланысты ашпайды.

Есепті қүрудың тікелей әдісі сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілерден ақша қаражатының түсімдері тікелей әдіспен 
құрылған, кассаға түскен, есеп айырысу шотынан, валюталық және 
банктің бөгде шоттарынан түскен сомада толығымен ақша 
қаражаты қозғалысы туралы есепте бейнеленеді. 
Жабдықтаушыларға, мердігерлерге, кәсіпорын персоналына 
кассадан, сол сияқты есеп айырысу мен банктегі бөгде шоттардан 
төленген ақша қаражаты қолма қол төленген ақша сомасында және 
ақшалай аударымдар жолымен бейнеленеді.

Ақша қаражаты қозғалысы туралы есепте мазмүндалатын 
ақпарат бағалау үшін керек:

- ақша қаражатының жағымды ағымдарын қүруды 
ұйымдастырудың перспективті мүмкіндіктерін (шығындардан 
ақшалай түсімдердің басымдылығы);

- ұйымның кредиторлармен есеп айырысу бойынша, 
дивидендтерді төлеу және бөгде төлемдерді жасау бойынша өз 
міндетгемелерін орындау қабілетін;

- басқа жақган ақша қаражатын қосымша тарту қажеттілігін;
- үйымды, ақшалай мен қолма қол ақшасыз нысандарда 

ивестициялық мәмілелерді қаржыландыру бойынша 
операциялардың тиімділігін.

Ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп оны қаржылық 
есептіліктің қалған нысандарымен бірге қолдану барысында 
пайдаланушыларға компанияның таза активтеріндегі, оның 
қаржылық қүрылымындағы (оның ішінде өтімділік пен 
төлемқабілеттілік) өзгерістерді бағалауға және өзгеріп отырған 
жағдайлар мен мүмкіндіктерге бейім болу үшін акша қаражаты 
ағымының сомасы мен уақытына ықпал етуші оның қабілетін 
бағалауға мүмкіндік беретін ақпарат үсынады. Ақша қаражаты 
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қозғалысы гуралы ақпарат ақша құралдары мен оның баламаларын 
құратын компанияның қабілетін бағалау барысында пайдалы және 
пайдаланушыларға әр түрлі компаниялардың ақша қаражатының 
болашақ ағымдарын, дисконтталған құнын бағалау мен қүру үшін 
үлгілерді өндеуге мүмкіндік береді. Ол сол сияқгы бірдей 
операциялар мен оқиғалар үшін есетггің әр түрлі әдістерін қолдану 
ықпалын жоятынтықтан әр түрлі компаниялардың операциялық 
көрсеткіштері жайлы есептіліктің салыстырмалылығын артгырады.

Савицкая Г.В. жағымды, теріс және таза ақша ағымдарын 
қалыптастыру факторларын зертгеу үшін тікелей әдісті қолдануды 
үсынады. Тікелей әдіс есепті кезеңде кәсіпорынның ақша 
қаражатының жалпы, сол сияқгы таза ағымын сипатгаушы 
деректерді алуға бағғытталған. Бұл әдісті қолдану барысында ақша 
қаражатының түсімдері мен жүмсалуының барлық түрлерін 
сипаттаушы ақша қаражытының қозғалысы туарлы есеп пен 
бухгалтерлік есеп деректерімен тікелей қолданылады. Тікелей және 
жанама әдістермен ақша ағымдарын есептеу нәтижелері 
айырмашылықгары операциялық қызметке қатысты.

Операциялық қызмет бойынша таза ақшалай ағым тікелей 
әдіспен анықталады:

ЧДПод ~ Врп + Паи + ППод — Отмц~ ЗП - НП - ПВод (3.56) 

мұндағы: ВРП - өнім мен көрсетілген қызметтерден түсім,
Пав - сатып алушылар мен тапсырыс берушілерден алынған 

аванстар;
ППод - операциялық қызметтен бөгде түсімдер сомасы,
Отмц - тауарлық-материалдық қүндылықтарды сатып алу үшін 

төленген қаражат сомасы,
ЗП -кәсіпорын персоналына төленген еңбек ақы сомасы,
НП - бюджетке және бюджеттен тыс қорларға салықтық 

төлемдер сомасы,
ПВод - операциялық қызмет үдерісінде бөгде төлемдер сомасы.

АЧДПврп= (Врпі - Врпо) + Паво + ППодо- Отмцо-ЗПо — НПо - ПВ0до(3.57) 

мүндағы: ВРШ - есепті кезең ішінде өнім мен көрсетілген 
қызметтерден түсім,
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Врпо- выручка от реализации продукции и оказанных услуг за 
базисный период,

Паво- базистік жылы ішінде сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілерден алынған аванстар,

ППодо- базистік жылы ішінде операциялық қызметтен бөгде 
түсімдер сомасы,

Отмца-базистік жылы ішіндетауарлық-материалдық
құндылықтарды сатып алу үшін төленген қаражат сомасы,

ЗПо - базистік жылы ішінде кәсіпорын персоналына төленген 
еңбек ақы сомасы,

НПо - базистік жылы ішінде бюджетке және бюджетген тыс 
қорларға салықгық төлемдер сомасы,

ПВ0до - базистік жылы ішінде операциялық қызмет үдерісінде 
бөгде төлемдер сомасы.

ДЧДПпав= Врпі + (Паві - ГІаво) + ППодо — Отмцо- ЗПо — НПо- ПВодо (3.58) 

мүндағы: Паві-есепті жыл ішінде сатып алушылар мен тапсырыс 
берушілерден алынған аванстар.

ДЧДПпп = Врпі + Паві + (ППоді ■ ППодо) - Отмцо - ЗПс — НПо- ІІВодо (3.59) 

мұндағы: ППоді - есепті жыл ішінде операциялық қызметген бөгде 
түсімдер сомасы.

ДЧДПумц = Врпі + Цщ! + ППоді — (Отмці - Огмцо) - ЗП0 - НПо- ПВодо (д.60) 

мүндағы: Отмці - есепті жыл ішіндетауарлық-материалдық 
құндылыктарды сатып any үшін төленген қаражат сомасы.

ДЧДПзп ~ Врпі + Пав1 + ППоді — Ормці - (ЗПі — ЗПо) — НПо- ПВодо (3.61) 

мұндағы: ЗПі - есепті жыл ішінде кәсіпорын персоналына төленген 
еңбек ақы сомасы.

ДЧДПңп = Врпі + Паві + ППод! — Ормці - ЗПі — (НП| —НПо) - ПВ0Д 0 (3.62) 

мүндағы: НП, - есепті жыл ішіндебюджетке және бюджеттен тыс 
қорларға салықтық төлемдер сомасы.
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ДЧДПпв = ВРП1 + Пав1 + ППод! - Оімщ - ЗПі - НП, - (ПВ0Д гПВодр) (3.63) 

мұндағы: ПВоді - есепті жыл ішінде операциялық қызмет үдерісінде 
бөгде төлемдер сомасы.

ЧДПод = ЧДПоді - ЧДПодо (3.64)

мұндағы: ЧДПоді - есепті жыл ішінде операциялық қызметтен таза 
ақшалай ағым,

ЧДПодо-базистік жыл ішінде операциялық қызметтен таза 
ақшалай ағым.

АЧДПод = ДЧДПврп + АЧДП11ав+ АЧДПпп + АЧДПТМЦ +АЧДПзп + 
АЧДПңп + АЧДПпв

Жанама әдіспен ақша агымдарын есептеу және талдау үшін 
ақпарат көздері ретінде ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп 
саналады[27,6.392].

Жанама әдіс талдамалық көзқарас түрғысынанартықшылықгы, 
себебі алынған пайданың ақша қаражатының шамасының 
өзгерісімен өзара байланысын анықгауға мүмкіндік береді. Жанама 
әдіспен ақша ағымын есептеу таза пайда көрсеткішінен сәйкесінше 
шоттар бойынша нақты ақша қаражатының қозғалысын 
бейнелемейтін баптарға сәйкес түзетулермен бірге жүргізіледі.

Сонымен, әдіс кәсіпорынньщ қаржылық нәтижесі мен таза ақша 
ағымы арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Түзетушілік 
процедуралар қатарының көмегімен кәсіпорынның қаржылық 
нәтижесі (таза пайда немесе задал) операциялық қызметтен таза 
ақша ағымы шамасына өзгереді.

Өзін өзі тексеру сұрақтары:
1. Ақша қаражаты деп нені түсінеді?
2. Ақша қаражаты туралы есеп не береді?
3. Жанама әдіс барысында қандай жетісктіктер бар?
4. Ақша қаражаты қозғалысы барысында қандай әдістер 

колданылады?
5. Инвестциялық қызмет қүрамына не кіреді?

229



Тақырып 6.
ҮЙЫМНЫҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫН ТАЛДАУ

1.1 Үйымның кірістері мен шығыстарын талдау
1.2 Рентабельділікті факторлық талдау
Өзін-өзі тексеру сұрақтары

6.1 Ұйымиың кірістері мен шығыстарын талдау

Пайда, бізге белгілі, кәсіпорындар дамуын өзін өзі 
қаржыландырумен меніпікиелерінің табыстар көзі болып табылады. 
Ерекше көзқарасты алынған пайданы тарату мен оны пайдалану 
барысын талдау тудырады.

Соңғы жылдары пайда мен залал туралы есеп мазмұны 
маңызды өзгерістерге ұшырап, ХҚЕС 1 "Қаржылық есептілікті 
ұсыну" ұсынған есеп форматына сәйкес өзгерді.

Бүл есепте ұйымның қызметінің қаржылық нәтижесі - пайда 
(залал) бейнеленді, ол есепті кезең ішінде ұйымның меншікті 
капиталының қаржылык-шаруашылық қызмет нәтижесінде алынған 
өсіңкілігін (азаюын) білдіреді. Экономикалық мазмұны бойынша 
пайда - бұл кәсіпкердің салынған капиталдан алған таза пайдасы. 
Есептеу бойынша пайда шаруашылық қызметгі жүзеге асыру 
үдерісінде жиынтық табыс пен жиынтық шығындар арасындағы 
айырмашылықты білдіреді. Үлкен экономикалық сөздікте бүл 
үғымға келесі анықтаманы береді: "Пайда - шаруашылық қызметтің 
қаржылық нәтижелерінің жалпылама көрсеткіші; шаруашылық 
қызметтен түскен түсім мен осы қызметке кеткен шығындар сомасы 
арасындағы айырмашылық ретінде анықталады" [42]. Оның 
экономикалық мағынасы келесіде жатыр:

- үйымның ағымдық және үзақмерзімді дамуының негізгі ішкі 
көзі;

- үйымның нарықтық қүнының артуының басты көзі;
- үйымның несие қабілетгілігінің және бәсеке қабілеттілігінің 

индикаторы;
- меншік иесінің басты мүддесі, себебі ол капитал мен бизнестің 

арту мүмкіндігін камтамасыз етеді;
- үйымның мемлекет алдында өз міндеттемелерін орындау 

кепілі, қоғамның әлеуметтік қажетгілктерін қанағаттандыру көзі.
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Кәсіпорынның табыстылығы абсолютті және қатысты 
көрсеткіштермен сипатгалады. табыстылықтың абсолютгі 
көрсеткіші - бұл табыстар немесе пайда сомалары. Арнайы шетел 
әдебиетінде "табыс" ұғымы келесі түрде анықгалады: "Табыстар - 
бұл есепті кезең ішінде қаржының кірісі нысанында немесе 
активтердің құнының артуы немесе пассивтердің қысқаруы 
түріндегі экономикалық олжаның артуы, бұл капитал артуына 
әкеледі, тек акционерлер есебінен қамтамасыз етілетін өсімді 
қоспағанда".

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің 
экономикалық мақсатгылығы табыс алу жолымен анықталады. 
Кәсіпорын табыстылығы абсолютгі және қатысты көрсеткіштермен 
сипатталады.

Табыстылықтың көрсеткіштерін талдау міндеттеріне жатады:
- таза табысты қалыптастырудың құрамдас элементтерін 

зерттеу;
- табыстылықтъщ абсолютгі көрсеткіштерінің жоспарының 

орындалуын бағалау;
- табысқа ықпал етуші факторлардың ықпалын анықтау және 

сандық өлшеу;
табысты таратудың бағыттарын, пропорцияларын, 

тенденцияларын зерттеу;
- табыстың арту резервтерін анықтау;
- кәсіпорынның дамьпу перспективаларын ескере отырып, 

табысты тиімді пайдалану бойынша нұсқауларды өндеу;
- табыстылықгың (рентабельділік) әр түрлі коэффициентгерін 

және олардың деңгейіне ықпал етупіі факторларды зертгеу.
Табыстылықтың бірінші абсолютгі көрсеткіші ретінде өнімді 

(жұмыс, қызмет) өткізуден алынған табыс саналады. Ол ҚҚС, 
акциздер мен т.б. салықтар мен міндетгі төлемдерді, сол сияқты 
қайтарылған тауарлар құнын, сатьпі алушыға жасалынған сату 
жеңілдіктерін, баға жеңілдіктерін шегеріп тастап бейнеленеді.

Табыстылықтың екінші абсолютті көрсеткіші ретінде жалпы 
табыс саналады. Ол өнімді (жұмыс, қызмет) өткізуден алынған 
табыс пен сатылған өнімнің (жұмыс, қызмет) негізгі қызмет 
нәтижесіндегі өндірістік өзіндік құны арасындағы айырмашылық 
ретінде анықталады. Ол аралық пайда көрсеткіші ретінде мәнге ие 
есептік талдамалық көрсеткіш болып табылады.
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Жалпы пайданың алынған түсімнен және жалпы пайданың 
маржасынан тәуелділігін сандық бағалау үшін келесі формула 
қолданылады:

nB = DN*^- (3.65)

мүндағы: Пв - жалпы пайда шамасы;
Dn - сатылған өнімнен және қызметті көрсетуден түскен табыс; 
П* „- жалпы паиданың сатылған өнімнен және қызметті 

көрсетуден түскен табысқа қатынасын сипаттайтын коэффициент, 
яғни жалпы пайда маржасы.

Жалпы пайданың сатылған өнімнен және қызметгі көрсетуден 
түскен табыстың өзгерісі ықпалынан өзгерісін келесі формуламен 
беруге болады:

дпв=(а"-^)*^, (3.66)

мүндағы, Df жәнеБ) - есепті және алдыңғы жылға сатылған 
өнімнен және қызметті көрсетуден түскен табыс.

Жалпы табысқа ықпал етуші маңызды фактор ретінде өндірістік 
құн саналады, сондықтан оның төмендеуі оның шамасына 
әжептәуір ықпал егеді.

Талдаудың келесі қадамы ұйымның жалпы пайдасының 
жоспардан немесе алдыцғы жылдан ауытқуына ықпал еткен 
себептерді анықтау болып табылады.

Жалпы пайданың бизнес-жоспармен немесе алдыңғы жылмен 
салыстырғанда өзгерісіне келесі факторлар ықпале етеді:

1) сатылған өнмінің өндірістік өзіндік қүны;
2) өнім бірлігінің бағасы;
3) сатылған өнімнің көлемі (саны);
4) сатылған өнім қүрамындаты қүрылымдық қозғалыстар.
Жалпы пайдажан кейінгі келесі көрсеткіш жалғаспалы 

қызметтен кезең ішінде алынған пайда (задал) саналады. Ол келесі 
формула бойынша анықталады:
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П^нрд = (nB+D't,+Dnp) - (PN+PA+P4,+Pnp+D(n/y)), (3.67)

мүндағы: ГТ - жалпы пайды;
D* - қаржыландырудан табыстар;
Dnp - бөгде табыстар;
PN - сатылған өнімге және көрсетілген қызметке шығындар;
РА -әкімшілік шығындар;
Рпр - бөгде шығындар;
D(n/y) — үлестік қатысу әдісі бойынша ескерілетін ұйымиың 

пайдасы (залал) үлесі.

Экономикалық есептеулерде және қаржылық таладуда оны 
күраушы элементтері айрықшаланатын баска да пайда 
көрсеткіштері қолданылады. Мысалы, сатылған өнімнен және 
көрсетілген қызметтен түскен табыс (түсім) пен ауыспалы 
шығындар арасындағы айырмашылық маржиналды пайда деп 
аталады, ал жалғаспалы қызметтен кезең ішінде алынған пайда 
(залал) мен тоқтатылған қызметтен пайда (залал) арасындағы 
айырмашылық салық салғанға дейінгі пайда (залал) немесе 
"экономикалық пайда" деп аталады [43]. Осы көрсеткіштен 
корпоративті табыс салығын және азшылық үлесін шегере отырып, 
кезең ішіндегі қорытынды дейінгі пайданы (залал) аламыз.

Таза пайданың көрсеткіші - қарастырылатын қаржылық есептІң 
маңызды көрсеткіштерінің бірі. Таза пайданы қолдану бағыттары 
ұйыммен жеке анықталады. Оның есебінен резервтер құрылады, 
дивидендтер төленеді, жүмыскерлерге акционерлік жиналыспен 
бекітілген үлесте әлеуметтік төлемдер жасалады, қайырымдық және 
г.б. мақсаттарға аударымдар жасалады. оның негізінде әр түрлі 
рейтингтер қалыптасады және қаржылық таладушылардың 
есептеулері жасалады, оның шамасынан акция курстары мен 
қарапайым мен арнайы акциялар бойынша төленетін дивиденттер 
шамасы байланысты.

Акционерлік қоғамның таза пайдасы оның табыстары мен 
шығындары арасындағы,пайдаға салықгы шегергеннен кейінгі, 
айырмашылық ретінде анықталады.

Табыстылықтың келесі абсолютті көрсеткіші ретінде негізгі 
қызметтен табыс саналады. Ол салдолық қаржылық нәтиже және 
жалпы табыс пен кезең шығындары арасындағы айырмашылық 
ретінде анықталады:
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Д° = ДВ-РП

Табыстылықтың қатьісты көрсеткіштері бұл кәсіпорын 
қызметінің тиімділігін сипаттаушы табыстылық (рентабельділік) 
көрсеткіштері. Ол нарықтық эконмоика жағдайында оның 
қаржылық өміршеңдігін анықтайды, қаржыландыру көздерін тарту 
және оларды табысты қолдану қабілетін анықтайды.

Табыстылық көрсеткіштерінің үш тобы белгілі:
1. жалпы активтер мен олардың жекелеген элементтері;
2. өнім;
3. ақша қаражатының таза кірісі негізінде есеп телетін 

табыстылық көрсеткіштері.
Кәсіпорын мүлкінің (активтерінің) тиімділігінің жалпылама 

көрсеткіш терінің бірі ретінде таза табыстың жалпы активтерге 
(авансталған капиталға) қатынасын сипатгайтын табыстылық 
(пайдалылық) коэффициенті саналады. Активтердің табыстылық 
деңгейін капиталды қолданудың альтернативті жолдарымен, 
мысалы, кәсіпорындармен алынған, сол тәуекел деңгейіне 
ұшыраған табыспенсалыстыру керек.

Табыстылық коэффициенті қолданылады:
- басқару тиімділігі көрсеткіші ретінде;
- кәсіпорынның инвестициялау үшін жеткілікті табысты таба 

алу қабілетін өлшеуші ретінде;
- табысты болжамдау әдісі ретінде;
- шешімдер қабылдау мен бақылау құралы ретінде.
Жалпы активтердің табыстылық деңгейі келесі формуламен 

есептеледі:

Да = Таза табыс / Жалпы активтер (авансталған капитал) (3.69)

Қаржылық көрсеткіштердің өзгерісімен байланысты 
табысты әрі қарай арттыруды жақсартуға көңіл аудару керек, 
яғниталдау нәтижелерін ғана емес, сонымен қатар 
кәсіпорынның есеп саясатының келесідей аспектілерін де көңілге 
алу керек:

- активтер мен міндеттемелерді бағалау әдістері;
- активтер мен міндеттемелерге түгендеу жүргізу тәртібі;

(3.68)
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- бухгалтерлік есеп жүргізу тәсілдері (негізгі қүралдармен 
материалдық емес активтердің амортизациясы әдіртері, 
материалдық-өндірістік қорларды бағалау, тауарларды, өнімді, 
жүмыс пен қызметті сатудан пайданы тану);

- енім өндірісіне шығындарды оңтайландыру;
- оңтайлы баға саясаты және т.б.
Пайданың әрбір мәнін талдау кәсіпорын басшылығы, 

акционерлер мен кредиторлар үшін маңызды мәнге ие. кәсіпорын 
басшылығы үшін осындай талдау кәсіпоры дамуының 
перспективаларын анықтауға мүмкіндік береді, себебі пайда күрделі 
салымдарды қаржыландыру мен айналым қүралдарын толтыру көзі 
ретінде қызмет етеді. Қүрылтайшылар мен акционерлерге ол 
берілген кәсіпорынға салған капиталдан табыс алу көзі ретінде 
қызмет етеді. Кредиторларға ұқсас талдау шаруашылық 
субъектісіне берілген несиелер мен займдарды өтеу, оның ішінде 
пайыздарды төлеу мүмкіндігін береді.

6.2 Рентабельділікті факторлық талдау

Үйымның қызметінің экономикалық тиімділігі пайданың 
абсоліотті көрсеткііпімен мазмұндалады. Үйымның жұмысынын 
экономикалық тиімділігі қагысты көрсеткіштермен - рентабельділік 
көрсеткіштер жүйесімен немесе үйымның пайдалылық 
көрсеткіштері жүйесімен сипатталады.

Рентабельділік көрсеткіштері ұйым пайдалылығын әр түрлі 
позициядан өлшейді және нарықгық айырбастың, экономикалық 
үдерістің қатысушылардың мүдделеріне сәйкес топталады. 
Рентабельділік көрсеткіштері ұйымның пайдасын қалыіггастырудың 
факторлық ортасының маңызды сипаттамалары ретінде 
саналатындықтан, олар салыстырмалы талдау мен ұйымның 
қаржылық жағдайды бағалаудың міндетгі элементтері болып 
саналады. Рентабельділіктің қатысты көрсеткіштері ұйым 
кызметінің нәтижелілігін бірқатар жылдарға сипаттайды.

Рентабельділіктің көрсеткіштерінің үш тобын ажыратады:
а) жзлпы (жиынтық) активтердің (авансталған, жиынтық 

капитал) және олардың жекелеген элементтердің;
б) өнім;
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в) ақша қаражатының негізніде есетелген ретабельіділк 
көрсеткіштері.

Ұйым мүлкінің тиімділігі шараларының анағұрлым дұрыс, 
танылған және кеңінен қолданылатын көрсеткіиггерінің бірі ретінде 
активтердің рентабельділігі саналады. Бұл көрсеткішті сол сияқты 
пайда нормасы деп атайды.

Селезнева Н.Н. мен Ионова А.Ф. бірінші көрсеткішті негізгі деп 
санайды, ал екіншісі - қосымша деп санайды. "Активтердің 
рентабельділігін есептеу үшін таза пайданы қолдану, - деп жазады 
олар, - адекватты емес, себебі активтер тек қана ішкі міндеттерді 
шешу үшін жеткілікті болып қоймай, сол сияқты ұйымның 
мемлекет алдындағы міндеттемелерін орындау үшін жеткілікті 
пайданы генерациялау керек". Бұл көрсеткішті қалай есептесек те 
оны капиталды қолданудың альтернативті жолдарымен, мысалы 
тәуекелдің сол деңгейіне үшыраған ұйыммен алынағн пайдамен 
салыстырған абзал.

Активтердің (жиынтық капитал) рентабельділігі деңгейі 
ұйымда инвестициялық шешімдерді қабылдауда, сол сияқты 
шаруашылық қызметгі және оның нәтижелерін қаржылық 
жоспарлау, үйлестіру, бағалау мен бақылауда маңызды рөл 
атқарады. Жақсы басқарылған үйым оның әрбір орталығы бойынша 
пайданың қалыптасу барысын қатаң бақылауды жүзеге асырады 
және бөлімше басшыларын осы нәтижелер негізінде сәйкесінше 
мадақтайды. Активтерге немесе жобаларға жаңа қаражатты салу 
қажеттілігін бағалау барысында олардан күтілетін пайда есептеледі 
және осы есептеулер шешімдер қабылдау үшін негіз болып 
саналады.

Жалпы активтердің рентабельділігі деңгейі келесі формула 
бойынша анықталады:

ЧП
Ра = оа (3'70)

мүндағы: ЧП - таза пайда,
А- жалпы активтердің орташа жылдық құны.

Талдамалық әдебиетге осы көрсеткіш деңгейінің өзгерісіне ықпал 
етуші факгорларға және олардық ықпальш есегггеулерге қатысты екі
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көзқарас кезедеседі. Дәстұрлі көзқарас ретінде факторларды сандық 
және сапалық деп белу саналады. Сандық факторға мұнда жыл басы 
мен аяғына ұйымның орташа жылдық құнын қосып екіге белу 
жатады, сапалыққа - ұйымның таза пайдасы жатады.

Таза пайданы қалыптастыруда маңызды рөлді ұйымның 
іскерлік белсенділігі көрсеткіштерін анықтайтын негізгі 
көрсеткіштердің бірі ретінде саналатын өнімді сатудан және 
қызметгер көрсетуден табыс атқарады. Сондыктан, екінші 
көзқарасты ұстанатын мамандар жалпы активтердің рентабельділігі 
деңгейінің өзгерісі біріншІ тәртіптегі факторлар болып саналатын 
келесі факторлар ықпалынан жүреді:

1) сатылған өнімнің және көрсетілген қызметтер 
рентабельділігі деңгейі;

2) жалпы активтердің айналымдылығы.
Осы көрсеткіштердің арасындағы өз ара байланыс келесі 

түргеие:
Жалпы активтердің рентабельділік деңгейі = сатылған өніммен 

көрсетілген қызметгердің рентабельділігі деңгейі*активтердің 
айналымдылығы.

Расында:

Таза пай да

Жалпыактивтердідорта 
шажылдыққұны

Таза пай да
_________________________х
Өнімдісатуданжәнеқызмет 

керсетудентабыс

Өнімді сатудан және 
қызмет көрсетуден 

________табыс________  (3.71) 
Жалпыактивтердінорта 

шажылдыққұны

Басқаша айтқанда, активтерге салынған қаражаттың әрбір 
тенгесінен алынған ұйымның таза пайдасы сатылған өнімнің және 
көрсетілген қызметтің рентабельділігінен байланысты, ұйым 
активтерінің айналымдылығы жылдамдығынан байланысты.

Формула жалпы активтердің рентабельділігі деңгейін 
жоғарылату жолдарын көрсетеді: сатылған өнімнің және 
көрсетілген қызметтің төменгі рентабельділігі барысында жалпы 
активтердің және олардың элементтерінің айналымдылығын 
жеделдетуге ұмтылу керек, және керісінше, қандай-да бір 
себептермен анықталатын ұйымның төменгі іскерлік белсенділігі 
өнім өндірісіне шығындардың төмендеуімен немесе өнімге бағалар 
арутымен, яғни сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің 
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рентабельділігі деңгейін жоғарылатумен ғана компенсациялануы 
мүмкін.

Сонымен, жалпы активтердің рентабельділігі деңгейі үйымның 
өзінің қаржылық-шаруашылық қызметін қаншалықты тиімді және 
рентабельді жүргізетінін көрсетеді.

Тәжірибеде кеңінен қысқамерзімді активтердің реніабельділігі 
сияқты көрсеткіш қолданылады. Ол қысқамерзімді активтерге 
салынған бір тенгеден ұйым қанша таза пайда алатынын көрсетеді:

Рк.а=^, (3.72)

мұндағы IIе- таза пайда;
Ка - қысқамерзімді активтердің орташа шамасы.

Тәжірибеде қаржылық инвестициялардың рентабельділігі 
сияқты көрсеткіш те қолданылады. Ол құнды қағаздар бойынша 
және біріккен кәсіпорындардың үлестік қатысуынан алынған 
табыстардың қаржылық инвестициялардың орташа қүнынан 
қатынасымен анықгалады:

Құнды қағаздар бойынша табыс + Біріккен 
Қаржылық кәсіпорынның үлестік қатысуынан алынған

инвестициялардың = _ __________________табыс______________ _____ (3.73)
рентабельділігі Ұзақмерзімді және қысқамерзімді қаржылық

инвестицияның орташа жылдық шамасы

Қаржылық инвестициялардың рентабельділік деңгейі ұйым 
инвестициялық қызметін қаншалықты тиімді жүргізетінін көрсетеді.

Нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттерде осы 
көрсеткішпен қатар басқа да көрсеткіш қолданылады - ол ұйымга 
инвестицияланған қаражаттың қолдану тиімділігін бейнелейді және 
инвестицияларды басқару "шеберлігін" бағалауды мазмүндайды. Ол 
келесі формуламен анықталады:

7ТГ
Р" = Ск + D°

мүндағы: Ри- инвестицияларрентабельділігі;
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ті - таза пайда;
Ск- меншікті капиталдың орташа шамасы;
D°- ұзақмерзімді міндеттемелердің орташа шамасы.

Өнім бірлігінің рентабельділігі бұйымның сату бағасы мен 
толық өзіндік құны арасындағы айырмаіпылықты бұйым бірлігінің 
толық өзіндік құнынан қатынасы арқылы анықталады:

р; = (3.75)

мұндағы: р° - жекелеген бұйымдардың рентабельділігі;
Р - бұйым бірлігінің бағасы;
S - бұйым бірлігінің толық өзіндік құны.

Өнім бірлігінің рентабельділігі жекелеген бұйымдардың 
өндірісі мен өткізілуінің жалпы рентабельділікке, сатылған өнімнің 
қалыптасқан құрылымы жағдайында, ықпалын анықтауға, сонымен 
қатар сату құрылымының оңтайлылығын бағалауға мүмкіндік 
береді. Бұл көрсеткіш коммерциялық құпия болып саналады және 
басқарушылық талдау жүргізу барысында қолданылады.

Және тағы бір негізгі қызметтің рентабельділігі маңызды 
көрсеткіші - сатылған өнім мен көрсетілген қызметгің 
рентабельділігі. Ол сатылған өнім мен көрсетілген қызметтің бір 
тенгесіне келетін таза пайда шамасын көрсетеді. Ол келесі 
формуламен анықталады:

pN=^> (з-76)

мұндағы pN_ сатылған өнім рентабельділігі;
я - таза пайда;
Дм- сатылған өнім мен көрсетілген қызметтен түскен табыс.

Жалпы барлық өнімдердің және жекелеген оның түрлерінің 
өнім рентабельділігі өнімнің қандай-да бір түрлерінің өндірісінің 
пайдалылығын (залалдығын) салыстырмалы талдаудың маңызды 
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көрсеткіші болып саналады, әсіресе өнімнің кең ассортиментін 
өңдеуші кәсіпорындар үшін.

Өнім рентабельділігінің халықаралық көрсеткіші ретінде сату 
көлемінің рентабельділігі саналады:

(3.77)

Ақша қаражатының 
таза кірісі

тт----- —------------- (3.78)Меншікп капитал

мұндағыр; - сату көлемінің рентабельділігі;
Пв - жалпы пайда;
Дм- сатылған өнім мен көрсетілген қызметтен түскен табыс.

Бүл көрсеткіш жоғарыда толығырақ қарастырлды.
Рентабельділік көрсеткіштерінің үшінші тобы ақша 

қаражытының кіріс ағымы негізіңде есептеледі:
Мысалы,

Ақша Ақша
қаражатының таза қаражатының таза

______кірісі______  ______ кірісі_____
Сату көлемі Аванстапған

капитал

Бүл көрсеткіштер ұйымның кредигорлар, қарыз берушілер, 
акционерлер алдында қолма қол ақшамен өз міндетгемелерін 
орындай алу мүмкіндіктерін көрсетеді. Қолма қол ақша кірісі 
негізінде есептелінген рентабельділік нарықтық экономикасы 
дамыған елдерде кеңінен қолданылады. Ол басқаларына қарағанда 
артықшылықты. Себебі ашқа қаражаты ағымдарымен операциялар 
өндірістің интенсивті типінің маңызды белгісі, ұйымның 
экономикасы мен қаржылық жағдайының саулығының белгісі 
болып саналады.

Сонымен, ұйымның бізбен рентабельділігінің негізгі 
көрсеткіштеріқарастырылды және олардың деңгейінің өзгерісіне 
ықпал етуші факторлар талданды. Бұл барлық көрсеткіштер ұйым 
қызметінің белгілі бір аспектілерін толық сипаттайды, сол уақытта 
олар өзара байланысты, өндірістік-қаржылық және басқарушылық 
үдерістердің әр түрлі жакдары арасындағы объективті 
байланыстарды бейнелейді. Теңгерімділік және басқару 
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шешімдердің негізделуі көбіне осындай өзара байланыстарды 
есепке алу деңгейінен және әдісінен байланысты. Осы өзара 
байланыстарды бейнелейтін үлгілерді қүрастыру дәне қолдану 
ұйымдағы өндірістік-қаржылық қызметгің жекелеген сфераларында 
менеджмент деңгейін маңызды көтереді.

Өзін өзі тексеру сұрақтары:
1. Нарықтық экономика жағдайында табыс қандай рөлатқарады?
2. Табыстылық көрсеткіштерін талдау міндеттеріне не кіреді?
3. Табыстылықтың абсолкпті көрсеткіштерін талдау қүрамына 

қандай көрсеткіштер кіреді?
4. Жалпы пайдаға ықпалету үшін негізгі факторларды атаңдар?
5. Қаржылық нәтижелер қүрылымын талдау барысында қандай 

әдіс қолданылады?
6. Таза пайда қандай мақсаттарға қолданылады?
7. Рентабельділікгің қандай көрсеткіштері қаржылық- 

шаруашылық қызметгі сыртқы талдау үшін анағұрлым пайдалы?
8. Жалпы активтердің рентабельділігіні ңауытқуына 

факторлардың ықпалын қалай анықгауға болады?
9. Өнім бірілігінің рентабельділігі қандай формуламен 

анықталады?
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ГЛОССАРИИ

Ассортимент - бүйымның әрбірінің саны көрсетілген 
атауларының тізімі.

Активтер - ақшалай өлшемде мазмүндалатын, өткен кезеңдер 
оқиғалары нәгижесінде қалыптасқан, фирмаға меншік құқыкнда 
тиесілі немесе онымен бақыланатын, болашақта пайда алуды 
қамтамасыз ететін фирманың ресурстары.

Акпараттық есептілік- кәсіпорынның басшылығын 
бөлімшелерде жүретін оқиғалар туралы ақпараттайды, сұрау 
бойынша кұралады.

Ақпарат - пән туралы білімін ұлғайтатын фактілер, деректер, 
бақылаулар.

Бухгалтерлік баланс активтері -үйым акгивтері берілген 
баланстың бір бөлігі.

Талдау (гректіңапаіувів- белу, тарату) жекені қүрамдас 
бөліктерге белу үдерістерін білдіреді.

Қаржылық түрақтылықтын абсолютті көрсеткіштері — 
қорлар мен шығындарды оларды қалыптастыру көздерімен 
қамтамасыз ету деңгейін сипаттаушы көрсеткіштер.

Ұзақмерзімді активтер — үйыммен бір жылдан жоғары 
уақытта қолданатын құралдары. Бүл термин үзақмерзімді сипаттағы 
материалдық, материалдық емес, қаржылық активтерге қатысты 
қолданылады.

Өтімді активтер - бүл мобильді төлем қүралдары, олар 
арқылы кредиторлармен төлем мерзімі басталғанда немесе жедел 
талап ету бойынша тез төлем жасауға болады.

Монетарлық активтер- ақша қаражатының белгіленген 
немесе беліглі бір сомалары түрінде алынуға тиісті ақшалай 
қаржылары мен активтері.

Материалдық емес активтер- коммерциялық (несиеліктен 
басқа) үйымдардың меншік қүқында түрған, шаруашылық жүргізу, 
оперативті басқаруында түрған, заттай нысаны жоқ, бірақ 
шаруашылық қызметке ақгысатын активтері.

Тік талдау- көрсеткіштердің динамикасын бағалау үшін 
қорытынды деректерде әр түрлі көрсеткіштердің үлес салмақтарын 
анықтауды жорамалдайды, бұл зерттелуші көрсеткітерді аныктауға 
және болжамдауға мүмкіндік береді.
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Көлденең талдау - есептіліктің әрбір позициясын алдыңғы 
кезеңмен салыстыруды білдіреді. Абсолютті баланстың 
көрсеткіштері қатысты өсу (кему) қарқындарымен толықгырылады.

Шаруаніылық субъектініц мүліктік жағдайын талдау- 
оның активтерінің құнын бағалау, мүліктің құрыпымын және 
динамикасын зертгеу.

Шаруашылық субъектініц активтерін (мүлкін)
қалыптастыру көздерін талдау - пассивтер құрылымын бағалау, 
мүлікке салынған меншікті мен қарыздық қаражат қатынасын 
бағалау.

Операциялық талдау- шығындарды өндіріс көлемі мен 
пайдамен өзара байланыста талдау әдісі.

Тренд талдау - есептіліктің әрбір позициясын алдыңғы 
кезеңдермен тізбектік әдіспен, яғни алдыңғы кезеңмен салыстыру 
және трендті анықгау, яғни кездейсоқ ықпалдардан және жекелеген 
кезеңдердің жеке ерекшеліктерінен тазартылған көрсеткііптің 
динамкиасының негізгі тенденциясын анықгау.

Бухгалтерлік баланс - есепі кезең соңына сәтгі деректердің 
жиыны және есепті кезең ішінде кәсіпорын қаражатын адекватгы 
бейнелемейді.

Қайтарымсыз шығындар -бүрын қабылданған шешім 
нәтижесінде па йда болған өткен кезең шығындары.

Бухгалтерлік үлгі - жиынтық табыс пен шығындардың өндіріс 
көлемі өзгерісінен сызықтық тәуелділігі сызбасы.

Жүктелген шыгындар - шешімдер қабылдау барысында 
ескерілетін шығындар, бірақ болашақта олар болмауы да мүмкін. 
Олар ресурстардың шектеулі жағдайында пайда болады.

Жүктелгенұсталымдар - бұл қорларға инвестициялар.
Тік талдау - қорытынды қаржылық көрсеткіштердің 

қүрылымын, есептіліктің әрбір позициясының ықпалын анықтай 
отырып, нәтижеге ықпалын анықгау.

Топтастыру - барлық экономикалық зерттеулердің ажырамас 
бөлігі.

Дедукция - бұл зерттеу жалпы фактілерден жекеге, 
нәтижелерден себептерге қарай жүзеге асырылатын тәсіл.

Директ-костинг - басқару есебі жүйесі, ол дайын бүйымдар 
түрлері бойынша тікелей шығындарды жалпылайды; жанама 
шығындары есеітгі кезеңнің қаржылық нәтижелерімен өтеледі.
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Шығындар мен қорлар- қорларды сатып алумен, сақтаумен 
және таусылуымен байланысты шығындар, үсталымдар мен 
залалдар.

Өндіріске шығындар - кәсіпорынның ақшалай нысанда 
мазмүндапған өнім өндірісі мен сатуға жүмсалған шығындары 
жиынтығы.

Қорларды күтуге шығындар - қорларды сатып алумен және 
сақтаумен байланысты шығындар.

Индукция - логикалық индукция көмегімен себептік 
байланыстарды зерттеу тәсілі зерттеу жекеден жалпыға карай 
жүргізуді, жеке факторлардан жалпыға, себептерден нәтижелерге 
қарай жүруді білдіреді.

Инвестициялык қызмет - ҚР зандарымен реттелетін 
экономикалық потенциалды сақтау мен дамытуға бағытталған 
кәсіпорыннын қызметінің түрі.

Инкрементті шығындар мен табыстар - өнімнің қосымша 
партиясын дайындау жағдайында пайда болатын қосымша 
шығындар мен табыстар.

Несиеқабілеттілік-бүл несиені алу қүқы мен мүмкіндігі.
Өнім сапасы - өнімнің белгілі бір қажетгіліктерін олардың 

тағайындалуына сәйкес қанағаттандыратын қасиеттері жиынтығы.
Калькуляциялау - өнім шығысына, жүмыстар, қызметтер 

көлеміне өндіріс шығындарының кешенді экономикалық есептеулер 
жүйесі болып табылады.

Капитал — есеп-талдамалық тәжірибеде капитал деп 
қаржылардың жиынтық көздерін түсінеді және оларды меншікті 
және қарыздық капиталға бөледі.

Қарыздық капитал- кәсіпорынның үшінші түлғалар 
алдындағы қысқамерзімді және үзақмерзімді міндеггемелері.

Инвестициялық капитал- меншікті капитал плюс 
үзақмерзімді міндеттемелер, яғни ұзақмерзімді уақьітқа 
үзақмерзімді жобаларға салынған капитал.

Бақыланатын іпығындар - басқару субъектілерінің 
кәсіпорынға жүмыс жасаушы түлғалар жағынан бақылануы.

Жанама піығындар - өнімнің бірнеше тұрлерінің өндірісі 
үшін жалпы сипатқа ие және өзіндік құнға жанама жолмен 
енгізіледі.
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Қатерлі («өлі») нүкте- кәсіпорын сатылған өнімнен түскен 
түсімге тең шығындарға ие болатын сату көлемі.

Қысқамерзімді қаржылық инвестициялар - бір жылға 
дейінгі баска ұйымдардың табысты активтеріне (құнды қағаздарға) 
инвестициялар, қаржылық инвестиция объектісі ретінде сатып 
алынған вексельдерге, сол сияқты мемлекеттік кұнды қағаздарға 
инвестициялар.

Қатерлі қаржылық жағдай- ақша қаражаты, қысқамерзімді 
құнды қағаздары мен дебиторлық қарызы кредиторлық қарызды 
және мерзімі өткен ссудаларды өтемейтін жағдайы.

Бағамдағы айырмашылық - бір валютаның белгілі бір бірлік 
санын басқа валютаға валюталық айырбас бағамдарын қолдана 
отырып ауыстыру барысында пайда болған айырмашылық.

Леверидж- фактор, оның өзгерісі бірқатар нәтижелік 
көрсеткіштердің маңызды өзгерісіне әкелуі мүмкін. Отандық 
әдебиегге кейде "тұтқа" термині қолданылады.

Материал қайтарымдылығы -өндірілген өнімнің құнының 
материалдық шығындар сомасына қатынасымен анықталады.

Материалсыйымдылығы - материалдық шығындар 
сомасының өндірілген өнім құнынан қатынасымен есептеледі.

Маржиналдық талдау -бұлсату көлемінің, өзіндік құнның, 
пайданың өзара себепті-салдарлы байланысы негізінде және 
шығындарды тұрақтьг мен ауыспалы деп белу негізінде бизнесте 
басқару шепіімдерінің тиімділігін бағалау мен негіздеу әдісі.

Маржиналдық шығындар мен табыстар - өнім бірлігіне 
шаққандағы қосымша шығындар.

Маржиналдық табыс әдісі - өнімді сатудан түсім мен 
ауыспалы шығындар арасындағы айырмашылыққа негізделген 
теңдеу әдісінің бір түрі.

Номенклатура - ТМД территориясында әрекет етуші 
өнеркәсіптің өнімнің жалпы одақтық жіктемесінде өнімнің сәйкес 
түрлері үшін бекітілген кодтарды көрсете отырып бұйымдар 
атаулары тізімі.

Тіркеме шығындар — өндіріске қызмет көрсетумен және 
басқарумен, кәсіпорынды басқарумен байланысты кешенді 
шығындар.
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Негізгі капитал — бул жылжымайтын мүлікке, акцияларға, 
пайдалы қазба қорларына ұзақмерзімді мақсатгарда салынған 
қаржылар, біріккен кәсіпорындар және т.с.с.; мобильді емес, 
ұзақуақытқа айналымнан шығарылған қаржылар, бастапқы құны 
төмендетілген, капиталдың жалпы құнына қалдық құны бойынша 
енеді.

Айналым капитал -бул анағұрлым мобильді, айналымда 
турақты болатын қаражат; олар кәсіпорын пайда тапқанша 
жылдамырақ айналады.

Айналым қорлары - жорамалданатын талаптарды 
қанағатгандыру үшін қоймаға жеткізілетін қорлар. Қолда бар 
қорлардың жалпы саны мен сақгандыру қорлары арасындағы 
айырмапіылықты береді.

Кәсіпорынның өндірістік қуаты деп - техника, 
технологияның өндірісті ұйымдастырудың мәреленген деңгейі 
немесе қол жеткен деңгейі барысында өнімнің максималды 
мүмкінді шығысын білдіреді.

Төлемқабілеттілік -алынған несиені өзуақытылықайтаруға 
мүмкіндік беретін кәсіпорынның қаржылық жағдайын сиаптгайды.

Ауыспалы шығындар — өндіріс деңгейінен (көлемінен) 
тікелей байланыста болатын шығындар.

Өндірістік цикл - өнімді дайындау үшін қажетгі уақыт.
Ырғақтылық -жоспармен қарастырылған көлемде және 

ассортиментте сәйкес өнімнің бірқалыпты шығысы.
Материалға релевантты шығындар- қорларды сақтаумен 

дәне тапсырысты орындаумен байланысты болашақ піығындар.
Релевантты өндіріс шығындары - шешімнің іандаған 

нұсқасынан байланысты өзгеріп отыратын болашақ шығындар.
Сату рентабельділігі- кезең ішінде жалғаспалы қызметген 

алынған пайданың сатылған өнім мен көрсетілген қызметген түскен 
табысқа қатынасы; өнім бағасындағы пайда (маржа) үлесін 
бейнелейді, есепті кезеңдегі ұйымның операциялық қызметінің 
тиімділігін сипатгайды.

Өндіріс рентабельділігі- кезең ішінде жалғаспалы қызметтен 
алынған пайданың өнім өндірісі мен өткізуі шығындарына 
қатынасы; ұйымның шығындар деңгейін бақылау қабілетін және 
бағаны қүру саясатының тиімділігін сипаттайды.
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Меншікті капитал рентабелділігі- ұйымның таза пайдасының 
оның меншікті капиталға қатынасы - салынған қаржыға капитал 
иесінің табыстылығын бейнелейді.

Синтез - талдауға кері көрсеткіш, синтез - біріктіру.
Өнім құрылымы - Бұл жалпы өнім шығысындағы жекелеген 

бүйымдардың үлес салмақтары қатынасы.
Салыстырмалы талдау - фирманың, еншілес фирмалардың, 

цехтар бөлімшелерінің жекелеген көрсеткішгері бойынша 
есептіліктің жиынтық көрсеткіштерін ішкішаруашылық талдау, сол 
сиякты берілген фирманың көрсеткіштерін бәсекелестердің 
көрсеткіштерімен шаруашылық аралық талдау.

Өзіндік қүн - ақшалай мағынада қолданылған ресурстардың 
шамасы.

Сақтандыру қорлары — келесі тапсырысты алу сәтіне 
қоймадаматериал қалдығы.

Тренд талдау - есептіліктің әрбір позициясын бірқатар 
алдыңғы кезендермен салыстыру және трендті анықтау, яғни 
кездейсоқ ықпалдардан тазартылған көрсеткіштің динамикасының 
негізгі тенденциясы және жекелеген кезендердің дербес 
ерекшеліктері.

Еңбек сыйымдылығы - өнім бірлігіне немесе дайындалған 
өнімнің бүкіл көлеміне жүмыс уақыт шығындары.

Залалсыздық нүктесі -бүл жекелеген уақыт кезеңі ішінде 
берілген баға барысында сатудың физикалық көлемі деңгейі, оның 
есебінен кәсіпорын шығындарды жабады.

Материалдық қорларды басқару - әкімшілік қызмет, мақсаты 
- шығындардың жалпы жылдық сомасын минимумға дейін жеткізу; 
жоспарлы басқару және тікелей басқару (есеп, бақылау, нақгы 
қорларды және оларды күту шығындарын реттеу).

Факторлық талдау - бүл нәтижелік көрсеткішке жекелеген 
факторлардың ықпалын зертгеудің детерминациялық немесе 
стохастикалық тәсілдері көмегімен талдау.

Қаржылық түрақтылық - бүл кәсіпорынның тұрақгы 
төлемқабілеттілігін кепілдейтін оның шотгарының белгілі бір 
жағдайы.

Қор кайтарымы - тауарлық өнімніңнегізгі қорлардың орташа 
жылдық қүнына қатынасымен анықталады.

Қор сыйымдылығы- қор қайтарымына кері көрсеткіш.

251



Шығындардың панда болу орталығы - кәсіпорынның 
құрылымдықбөлімшелерінің оқшаулануы, мұнда өндірісі 
шығындарын жоспарлау, нормалау мен есепке алуды үйымдастыру 
мүмкіндігі болады.

Пайда болатын шығындар үшін жауаптылық 
орталықдары - менеджерлермен басқарылатын кәсіпорынның 
құрылымдық бөлімшелерінің оқшаулануы, мұнда бір есептік 
үдерісте шығындардың пайда болу орталығы мен менеджердің 
жауаптылығын біріктіру мүмкіндігі болады.

Сатып алулар циклы - сатып алынатын материалды алу үшін 
талап етілетін уақьгг.

Экономикалық- математикалық талдау - экономикалық 
міндетті шешудің анағүрлым оңгайлы нүсқасы, қолда бар 
ресурстарды анағұрлым толық қолдану есебінен өнідірістің 
тиімділігін жоғарылату резервтері анықталады.

Экономикалық талдау- кәсіпорынның және оның 
қүрылымдық бөлімшелерінің өндірістік-шаруашылық қызметінің 
нәтижелерін жоспар, есеп, есептілік көрсеткіштері, ақпараттың 
басқа көздері негізінде зерттеуіпі ғылым.
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ТЕСТТЕР

1. Ақпаратпен қамтамасыз ету бойынша талдау қандай 
түрлерге бөлінеді

A) Ішкі және сыртқы
B) Кешендік және тақырыптық
C) Оперативтік және тактикалық
Д) Салалық және салааралық
Е) Жаппай және ішінара

2. Қамту дәрежесі бойынша талдау қандай түрлерге бөлінеді
A) Оперативтік және тактикалық
B) Салалық және салааралық
C) Жаппай және ішінара
Д) Ішкі және сыртқы
Е) Кешендік және тақырыптық

3. Сала бойынша талдау қандай түрлерге
А) Жаппай және ішінара
С) Кешендік және тақырыптық
Д) Оперативтік және тактикалық
Е) Салалық және салааралық

4. Мазмұны бойынша талдау қандай түрлерге бөлінеді
A) Ішкі және сыртқы
B) Кешендік және тақырыптық
C) Оперативтік және тактикалық
Д) Салалық және салааралық
Е) Жаппай және ішінара

5. Талдау жүйесіне байланысты қандай түрлерге бөлінеді?
A) Кешеңдік және тақырыптық
B) Оперативтік және тактикалық
C) Салалық және салааралық
Д) өндірістік және қаржылық
Е) Ішкі және сыртқы
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6. Қүбылысты сипаттау қасиеті бойынша факторлар 
қандай түрлерге бөлінеді?

A) Тұрақты және уақытша
B) Сандық және сапалық
C) Экстенсивті және интенсивті
Д) Тәуелді және тәуелсіз
Е) Экстреналдық және интерналдық

7. Кәсіпорын активтерініц қүны қалай анықталады?
A) Баланс акгивінің екі бөлімінің қорытындысының 

қосындысы, яғни баланс валютасы
B) Негізгі құралдар+ өндірістік қорлар (материалдар) + 

аяқіалмаған өндіріс / Актив құны, баланс валютасы
C) Ағымдық активтер/Баланс валютасы
D) Ағымдық активтер/Ұзақ мерзімді активтер
E) Қалдық құны бойынша негізгі құралдар/Баланс валютасы

8. Өндірістік мақсаттағы мүлік коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Баланс активінің екі бөлімінің қорытындысының 
қосындысы, яғни баланс валютасы

B) Негізгі құралдар+ өндірістік қорлар (материалдар) + 
аяқгалмаған өвдіріс / Актив құны, баланс валютасы

C) Ағымдық активтер/Баланс валютасы
D) Ағымдық акгивтер/¥зақ мерзімді активтер
E) Қалдық кұны бойынша негізгі құралдар/Баланс валютасы

9. Негізгі құралдардың актив бөлігініц үлесі қалай 
анықталады?

A) Жұмыс машиналары және жабдықгар+Көлік құралдары/ 
Негізгі қүралдар

B) Негізгі құралдардьщ тозу сомасы /Негізгі құралдардың 
бастапқы құны

C) Кезең ішінде келіп түскен жаңа негізгі құралдар құны/Кезең 
соңындағы негізгі құралдар бастапқы қүны

D) Негізгі қүралдардың қалдық қүны/Негізгі қүралдардың 
бастапқы құны

E) Есепті кезеңде есептен шыққан негізгі қүралдардың 
кұны/Кезең басындағы негізгі құралдардың бастапқы құны
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10. Қаржыландыру коэффициент! қалай анықталады?
A) Меншікті капитал/Тартылған капитал
B) Қарыз капиталы/Меншікті капитал
C) (Меншікті капитал + ұзақ мерзімдік

міндетгемелер)/Жиынтық капитал
D) Меншікті капитал/Негізгі капитал
E) ¥зақ мерзімді міндеттемелер/(Меншікті капитал + ¥зақ 

мерзімді міндеттемелер)

Н.Экономикалық қүбылыстардың арасындағы
байланыеты нақты математикалық формуламен сипаттауды не 
деп айтамыз?

A) Бағалау
B) Талдау
C) үлгілеу
D) Ереже
E) Әдіс

12. Берепіек карыз коэффициент! қалай анықталады?
A) Меншікті капитал - Айналымнан тыс активтер
B) Меншікті айналым капиталы/Меншікті капитал
C) Меншікті айналым капиталы/Тауарлар-материалдар қорлар
D) Ағымдық міндеттемелер/Жалпы міндеттемелер
E) (Берешек қарыз + Басқа да пассивтер)/Жалпы 

міндеттемелер

13. Алашақ және берешек қарыз арақатынасы 
коэффициент! халай анықталады?

A) Алашақ карыз/Берешек қарыз
B) (Ақша қаражаттары + құнды қағаздар)/Ағымдық 

міндеттемелер
C) (Ақша қаражаттары + Бағалы қағаздар + Алашақ қарыз + 

басқа да активтер)/Ағымдық міндеттемелер
D) Ағымдық активтер/Ағымдық міндеттемелер
E) Тауарлы-материалды қорлар/Ағымдьиқ активтер
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14. Абсолютті өтімділік коэффициент! калай анықталады?
A) (Ақша қаражаттары + құнды қағаздар)/Ағымдық 

міндеттемелер
B) (Ақша қаражатгары + Бағалы қағаздар + Алашақ қарыз + 

басқа да активтер)/Ағымдық міндеттемелер
C) Ағымдық активтер/Ағымдық міндеттемелер
D) Тауарлы-материалды қорлар/Ағымдық активтер
E) Меншікті айналым қаражаттары/Ағымдық активтер

15. Қандай көрсеткіш кәсіпорынның іскерлік белсенділігін 
бағалау үшін қолданылатын салыстырмалы көрсеткішке 
жатады?

A) Капиталдың жалпы айналым коэффициент!
B) Активтердің табыстылығының коэффициент!
C) Жұмылдыру коэффициент!
D) Тозу коэффициент!
E) Тәуелсіздік коэффициент!

16. Қандай көрсеткіш кәсіпорынныц қаржылық 
тұрақтылығын сипаттайтын салыстырмалы көрсеткішке 
жатады?

A) Тауарлардың айналым ұзақтыгының коэффициент!
B) Жұмылдыру коэффициент!
C) Капиталдың жалпы айналым коэффициент!
D) Активтердің табыстылығының коэффициент!
E) Тозу коэффициент!

17. Қандай көрсеткіш кәсіпорынныц табыстылығын
сипаттайтын салыстырмалы көрсеткішке жатады?

A) Тауарлардың айналым ұзақтығының коэффициент!
B) Жұмылдыру коэффициент!
C) Капиталдың жалпы айналым коэффициент!
D) Активтердің табыстылығының коэффициент!
E) Ағымдық активтер табыстылығы
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18. Меншікті капиталдыц жалпы айналым коэффициент! 
қандай формуламен анықталады?

A) Меншікті айналым капиталының меншікті капиталға 
қатынасы

B) өнімді сатудан түскен табыс пен сатылған өнімнің өзівдік 
құны айырмасы

C) ЗбОкүн мен меншікті капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 
түскен табысқа белу

D) өнімді сатудан түскен табыстың меншікті капиталға 
қатынасы

E) Таза табыстың меншікгі айналым капиталына қатынасы

19. Негізгі капнталдыц айналым коэффициент! қалай 
анықталады?

A) өнімді сатудан түскен табыстың негізгі капиталға қатьінасы
B) 360 күн мен негізгі капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 

түскен табьгсқа белу
C) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа қатынасы
D) өнімді сатудан түскен табыстың ағымдық активтерга 

қатынасы
E) 360 мен ағымдық активтердің орташа шамасы көбейтіндісін 

ағымдық активтерге белу

20. Ағымдық активтердің табыстылыты дегеніміз не?
A) Таза табыстың ұзак мерзімді активтерге қатынасы
B) Таза табыстың баланс валютасына қатынасы
C) Таза табыстың ағымдық активтерге қатынасы
D) Таза табыстың негізгі қорлардың жылдық орташа құнына 

қатынасы
E) Таза табыстың айналым қорларының жылдық орташа кұнына 

қатынасы

21. Негізгі қорлардыц табыстылығы дегеніміз не?
A) Жиынтық табыстың ақшалай түсімге қатынасы
B) Таза табыстың ақшалай түсімге қатынасы
C) Таза табыстың меншікті капиталға қатынасы
D) Таза табыстың негізгі қорлардың жылдық орташа құнына 

қатынасы
E) Таза табыстың айналым корларыныц жылдық орташа құнына 

қатынасы
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22. Кэсіпорынның табыстыльіғын бағалау көрсеткіштеріне 
төмендегінің қайсысы жатады?

А) Қаржыландыру коэффициент
, В) Абсолютті өтімділік коэффициент

C) Кәсіпорын активтерінің қозғалыс коэффициент
D) Маржиналды табыс
E) Айналымдылық коэффициент

23. Активтер табыстылығыныц артуы неге эсер етеді?
A) Таза табыстың өсуіне
B) Таза табыстың кемуіне
C) Баланс валютасының өсуіне
D) ¥зақ мерзімді активтердің өсуіне
E) Агымдық активтердің кемуіне

24. ¥зақ мерзімді активтер габыстылығынын азаюы неге 
эсер етеді?

A) Таза табыстың өсуіне
B) Таза табыстың кемуіне
C) Баланс валютасының өсуіне
Д) ¥зақ мерзімді активтердің өсуіне
Е) Ағымдық активтердің кемуіне

25. Негізгі қорлардың табыстылығынын өсуі неге эсер етеді?
A) Таза табыстың кемуіне
B) Баланс валютасының өсуіне
C) ¥зақ мерзімді активтердің өсуіне
Д) Ағымдық активтердің кемуіне
Е) Негізгі қорлардың жылдық орташа құнының кемуіне

26. Тәуелсіздік коэффициент қандан формуламен
анықталады?

A) Меншікті капиталдың жиынтық капиталына қатынасы
B) Қарыздық капиталдың жиынтық капиталға қатынасы
C) Меншікті капиталдың қарыздық капталға қатынасы
D) Меншікті айналым капиталының меншікті капитаға 

катынасы
E) Меншікті капиталдың негізгі капитаоға қатынасы
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27. Тәуелділік коэффициенті қандай формуламен
анықталады?

A) Меншікті капиталдың жиынтық капиталына қатынасы
B) Қарыздық капиталдың жиынтық капиталға қатынасы
C) Меншікті капиталдың қарыздық капталға қатынасы
D) Меншікті айналым капиталының меншікті капитаға 

қатынасы
E) Меншікті капиталдың негізгі капитаоға қатынасы

28. Қаржыландыру коэффициент! қандай формуламен 
анықталады?

A) Меншікті капиталдың жиынтық капиталына қатынасы
B) Қарыздық капиталдың жиынтық капиталға қатынасы
C) Меншікті капиталдың қарыздық капталға қатынасы
D) Меншікті айналым капиталының меншікті капитаға 

қатынасы
E) Меншікті капиталдың негізгі капитаоға қатынасы

29. Жұмылдыру коэффициент! қандай формуламен
анықталады?

A) Меншікті капиталдың жиынтық капиталына
B) Қарыздық капиталдың жиынтық капитапға қатынасы 

қатынасы
C) Меншікті капиталдың қарыздық капталға қатынасы
D) Меншікті айналым капиталының меншікті капитаға 

қатынасы
E) Меншікті капиталдың негізгі капитаоға қатынасы

30. Қандай көрсеткіш кәсіпорынныц қарыз капиталына 
қаншалықты тәуелсіз екендігін сипаттайды

A) Жұмылдыру коэффициент!
B) Қаржыландыру коэффициент!
C) Тәуелсіздік коэффициент!
D) Инвестицияны отеу коэффициент!
E) ¥зақ мерзімді қарыз капиталының коэффициент!
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31. Қандай көрсеткіш авансталған капиталдың ішіндегі 
қарыз капиталыпнын үлесін білдіреді?

A) Тәуелділік коэффициенте
B) Қаржыландыру коэффициент!
C) Тәуелсіздік коэффициент!
D) Инвестицияны отеу коэффициент!
E) ¥зақ мерзімді қарыз капиталының коэффициент!

32. Активтердін қаншалықты бөлігі меншікті немесе қарыз 
капиталыныц есебінен қаржыландырылатынын көрсететін 
көрсеткіш калай аталады?

A) Тәуелділік коэффициент!
B) Қаржыландыру коэффициент!
C) Тәуелсіздік коэффициент!
D) Инвестицияны отеу коэффициент!
E) ¥зақ мерзімді қарыз капиталыныц коэффициент

33. өндірістік процесті үздіксіз қамтамасыз ету үшін 
қаншалықты меншікті капиталы жүмылдырылғандығын 
сипаттайтын көрсеткііп қалай аталады?

A) Жүмылдыру коэффициент!
B) Қаржыландыру коэффициент!
C) Тәуелсіздік коэффициент!
Д) Инвестицияны отеу коэффициент!
Е) ¥зак мерзімді қарыз капиталыныц коэффициент!

34. Берілгендердің қайсысы қаржылық түрақтылықты 
сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіштерге жатпайды?

A) Жүмылдыру коэффициент!
B) Қаржыландыру коэффициент!
C) Тәуелсіздік коэффициент!
Д) Инвестицияны отеу коэффициент!
Е) Жалпы өтімділік
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ЗЭ.Берілгендердің қайсысы өтімділік сипаттайтын 
көрсеткішке жатпайды?

A) Жалпы өтімділік
B) Абсолюттік өтімділік
C) Шекті өтімділік
Д) Ағымдық өтімділік
Е) Табыстылық

36. Меншікті айналым қаражаттарымен қамтамасыз етілу 
коэффициент! қалай анықталады?

A) (Ақша қаражаттары + құнды қағаздар)/Ағымдық 
міндеттемелер

B) (Ақша қаражатгары + Бағалы қағаздар + Алашақ қарыз + 
басқа да активтер)/Ағымдық міндеттемелер

C) Ағымдық активтер/Ағымдық міндеттемелер
D) Тауарлы-материалды қорлар/Ағымдық активтер
E) Меншікті айналым қаражаті ары/Ағымдық активтер

37. Маржиналдық табыс қалай анықталады?
A) Өнімді өткізуден түскен түсім (ӨӨТТ) мен айнымалы 

шығындар арасындағы айырма
B) Таза табыс/¥зақ мерзімді активтер

38. Қызмет жасаушы капиталдың айналым коэффициент! 
қалай анықталады?

A) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Меншікті капитал
B) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Негізгі капитал
C) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Перманентті капитал
D) Өнімді өткізуден түскен түсім/ (¥зақ + Қысқа мерзімді 

инвестициялар)
E) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Кезең ішіндегі қызмет 

жасауіпы капиталдың орташа мөлшері

39. Акцияныц құндылығы қалай анықталады?
A) Акцияның нарықтық құны/Бір акцияға шаққандағы таза 

табыс
B) Бір акцияның нарықтық кұны/Бір акцияның баланстық 

құны
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J'..
C) (Акционерлік капитал құны - Артықшылығы бар акциялар 

құны)/Айналымдағы жай акция саны
D) (Таза табыс + Артықшылығы бар акциялар бойынша 

төленетін дивидендтер)/Айналымдағы карапайым акциялардың 
саны

E) Дивидендтер/ Ссудалық пайыз-100

40. Қысқа мерзімді қарыз коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Меншікті капитал - Айналымнан тыс активтер
B) Меншікті айналым капиталы/Меншікті капитал
C) Меншікті айналым капиталы/Тауарлар-материалдар қорлар
D) Ағымдық міндеттемелер/Жалпы міндеттемелер
E) (Берешек карыз + Басқа да пассивтер)/Жалпы 

міндеттемелер

41. Мерзімі бойынша талдау қандай түрлерге бөлінеді?
A) Перспективтік және ретроспективтік
B) Ішкі және сыртқы
C) Кешендік және тақырыптық
Д) Оперативтік және тактикалық
Е) Салалық және салааралық

42. Қандай қасиеті бойынша талдау іпікі және сыртқы 
болып бөлінеді?

A) Ақпаратпен қамтамасыз ету бойынша
B) Қамту дәрежесі бойынша
C) Сала бойышпа
Д) Мазмұны бойынша
Е) Талдау жүйесі бойынша

43. Қандай қасиеті өндірістік және қаржылық болып 
бөлінеді?

A) Мерзімі бойынша
B) Кеңістік бойынша
C) Мазмұны бойынша
Д) Талдау жүйесі бойынша
Е) Қамту дәрежесі бойынша
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44. Қандай қасиеті перспективті және ретроспективті болып 
бөлінеді?

A) Қамту дәрежесі бойынша
B) Мерзімі бойышпа
C) Кеңістік бойынша
Д) Сала бойынша
Е)Мазмүны бойынша

45. Берілген әдістердің ішінде қай әдіс факторлық талдау 
әдісіне жатпайды?

A) Абсолюттік айырма
B) Тізбекті қойылым әдісі
C) Қатысты айырма
Д)Индекстік
Е) Орташа шама

46. Ағымдық активтерді бекіту коэффициент! қалай 
анықталады?

A) өнімді сатудан түскен табыстың ағымдық активтерға 
қатынасы

B) Ағымдық активтердің орташа шамасының өнімді сатудан 
түскен түсімге қатынасы

C) өнімді сатудан түскен табыстың негізгі капиталға қатынасы
D) 360 мен ағымдық активтердің орташа шамасы көбейтіндісін 

ағымдық активтерге бөлу
E) 360 күн мен негізгі капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 

түскен табысқа белу

47. Ағымдық активтердің айналым үзақтығы қалай 
анықталады?

A) өнімді сатудан түскен табыстың ағымдық активтерға 
қатынасы

B) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа 
қатынасы

C) 360 күн мен ағымдық активтердің орташа шамасы 
көбейтіндісін ағымдық активтерге белу

D) 360 күн мен негізгі капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 
түскен табысқа белу

E) 360 күн мен негізгі капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 
түскен табысқа белу
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48. Ағымдық активтердің айналым коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа
қатынасы

B) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа
қатынасы

C) 360 мен ағымдық активтердің орташа шамасы көбейтіндісін 
ағымдық активтерге белу

D) өнімді сатудан түскен табыстың ағымдық активтерға 
қатынасы

E) 360 күн мен негізгі капитал көбейтіндісін өнімді сатудан 
түскен табысқа белу

49. Материалдық айналым қүралдарының айиалым
коэффициент! қалай анықталады?

A) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа
қагынасы

B) Негізгі капиталдың өнімді сатудан түскен табысқа
қатынасы

C) 360 мен ағымдық активтердің орташа шамасы көбейтіндісін 
ағымдық активтерге белу

D) өнімді сатудан түскен табыстың ағымдық активтерға 
катынасы

E) өнімді сатудан түскен табыстың Материалдық айналыс 
қүралдарының орташа қүнына қатынасы

50. Дебиторлық борыштыц айналым коэффициент! қалай 
анықталады?

A) өнімді сатудан түскен табыстың баланс бойынша дайын 
өнімнің орташа шамасына қатынасы

B) өнімді сатудан түскен табыстың дебиторлық борыштың 
орташа шамасына қатынасы

C) 360 күн мен дебиторлық борыштың орташа шамасының 
көбейтіндісін өнімді сатудан түскен табысқа белу

D) өнімді сатудан түскен табыстың кредиторлық борыштың 
орташа шамасына қатынасы

E) өнімді сатудан түскен табыстың Материалдық айналыс 
қүралдарының орташа қүнына қатынасы
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51. Дайын өнімдердіц айналым коэффициент! қалай 
анықталады?

A) өнімді сатудан түскен табыстың кредиторлық борыштың 
орташа шамасына қатынасы

B) өнімді сатудан түскен табыстың Материалдық айналыс 
кұралдарыньщ орташа құнына қатынасы

C) өнімді сатудан түскен табыстың баланс бойынша дайын 
өнімнің орташа шамасына қатынасы

D) өнімді сатудан түскен табыстың дебиторлық борыштың 
орташа шамасына қатынасы

E) 360 күн мен дебиторлық борыштың орташа шамасының 
көбейтіндісін өнімді сатудан түскен табыска бөлу

52. Инвестициялау коэффициент! қандай формуламен 
анықталады?

A) Меншікті капиталдың жиынтық капиталына қатынасы
B) Қарыздық капиталдың жиынтық капиталға қатынасы
C) Меншікті капиталдың қарыздық капталға қатынасы
D) Меншікті айналым капиталының меншікті капитаға 

қатынасы
E) Меншікті капиталдың негізгі капиталға қатынасы

53. Қандай көрсеткіш компания акциясыныц сүраным 
индикаторы ретінде қызмет етеді?

A) Бір акцияға табыс
B) Акция бағалылығы
C) Акцияны котировкалау коэффициенті
Д) Бір акцияның баланстық қүны
Е) Бір акцияның табыстылығы

54. Бір акцияның баланстық құны 1 жай акцияға келетін 
қандай көрсеткіштің қүнын көрсетеді?

A) Таза активтер қүнын
B) Пассивтер құнын
C) Міндеттеме қүнын
Д) Ағымдық актив қүнын
Е) Узақ мерзмімді актив құнын
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55.Алашақ  міндеттемелермен есеп айырысуға қажетті ақша 
қаражаттарының жеткілікті болуын не деп атаймыз?

A) Өтімділік
B) Жұмылдыру
C) Қор қайтарымы
Д) Төлем қабілетгілігі
Е) Сыйымдылық

бб.Активтердің ақша қаражаттарына айналу 
жылдамдығын не деп атаймыз?

A) Өтімділік
B) Жұмылдыру
C) Қор қайтарымы
Д) Төлем қабілетгілігі
Е) Сыйымдылық

57.Қайсысы  қаржылық турақтылықты сипаттайтын 
салыстырмалы көрсеткішке жатады?

A) Жұмылдыру коэффициент!
B) Меншікті капитал табыстылығы
C) Абсолютті өтімділік
Д) Қаржыландыру коэффициенті
Е) Меншікті айналым капиталы

58.Меншікті  айналым капиталы қалай анықталады?
А) Сатудан түскен табыс пен өзіндік құн арасындағы айырмаға

тең
B) Меншікті капитал мен ұзақ мерзімді 

арасындағы айырмаға тең
C) Тұрақгы және айнымалы шығынның 

қосындыға тең
D) Сатылу колем і мен сату бағасының 

көбейтіндіге тең

активтердің

арасындағы

арасындағы

Е) Табыс пен шығынның арасындағы айырмаға тең

59.Капитализациялау  коэффициент! нені көрсетеді?
A) Міндеттемелер түрлері арасындағы пропорцияны
B) Дебиторлық борыш пен кредиторлық борыш арасындағы 

пропорцияны
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C) Салық пен табыс арасындағы пропорцияны
D) Бағалы қағаздар түрлері арасындағы пропорцияны
E) Таза табыс пён агымдылық банк несиелері арасын-дағы

пропорцияны ‘ ' . : ' ' I!

60. Қаржылық талдау үшін ең басты бухгалтерлік ақпарат 
көзіне не жатады?

A) Ведомость
B) Баланс
C) Сату және сатып алу келісім шарты
Д) Толем поручениясы
Е) Несие карточкасы

61. Қандай көрсеткіш кәсіпорын қызметінің тиімділігін 
сипаттайтын қорытындылаушы көрсеткішке жатады?

A) Маржинальдық табыс
B) Жалпы өндіріс шығындары
C) Таза табыс
Д) Негізгі емес қызметтен түскен табыс
Е) Сатылатын тауардың өзіндік құны

62. Берілгендердің қансысы сапалық факторға жатады?
A) өнімнің өзіндік құны
B) өндіріс көлемі
C) Сатылу көлемі
Д) Жұмысшылар саны
Е) Материалдар саны

63. Жалпы өтімділік коэффициентінің мәні не?
A) Жақын арада ағымдық міндеттемелердің қаншалықты 

бөлігі өтелетінін сипаттайды
B) Ағымдық міндетгемелердің қаншалықты бөлігі берешектер 

борышы есебінен өтелетінін сипаттайды
C) Ақша қаражатының келіп түсуі мен міндеттемелердің отелу 

жылдамдығын сипаттайды
D) Ағымдық активтер есебінен ағымдық міндеттемелердің 

өтелуін сипаттайды
E) Қаржылық тұрақгылыққа жету үшін қаншалықты меншікті 

айналым капиталы керек екендігін сипаттайды
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64. Абсолюттік өтімділік коэффициентінің мәні не?
A) Қаржылық тұрақтылыққа жету үшін қаншалықты меншікті 

айналым капиталы керек екендігін сипаттайды
B) Ақша қаражатының келіп түсуі мен міндетгемелердің өтелу 

жылдамдығын сипаттайды
C) Ағымдық активтер есебінен ағымдық міндеттемелердің 

өтелуін сипаттайды
D) Жақын арада ағымдық міндеттемелердің қаншалықты 

бөлігі өтелетінін сипаттайды
E) Ағымдық міндеттемелердіп қаншалықты бөлігі берешектер 

борышы есебінен өтелетінін сипаттайды

65. Шекті өтімділік коэффициентініц мәні не?
A) Қаржылық тұрақтылыққа жету үшін қаншалықты меншікті 

айналым капиталы керек екендігін сипаттайды
B) Ағымдық міндеттемелердің қаншалықгы бөлігі берешектер 

борышы есебінен өтелетінін сипаттайды
C) Ақша қаражатының келіп түсуі мен міндеттемелердің өтелу 

жылдамдығын сипаттайды
D) Ағымдық активтер есебінен ағымдық міндеттемелердің 

өтелуін сипаттайды
E) Жақын арада ағымдық міндеттемелердің қаншалықгы 

бөлігі өтелетінін сипаттайды

66. Ағымдық өтімділік коэффициентінің мәні не?
A) Ағымдық активтер есебінен ағымдық міндетгемелердің 

өтелуін сипаттайды
B) Жақын арада ағымдық міндеттемелердің қаншалықты 

бөлігі өтелетінін сипаттайды
C) Қаржылық тұрақгылыққа жету үшін қаншалықты меншікті 

айналым капиталы керек екендігін сипаттайды
D) Ағымдық міндетгемелердің қаншалықты бөлігі берешектер 

борышы есебінен өтелетінін сипаттайды
E) Ақша қаражатының келіп түсуі мен міндеттемелердің өтелу 

жылдамдығын сипаттайды
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67. Кәсіпорын акнвтерінің қозғалыс коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Баланс активінің екі бөлімінің корытындысының 
қосындысы. яғни баланс валютасы

B) Негізгі құралдар+ өндірістік қорлар (материалдар) + 
аяқталмаған өндіріс / Актив құны, баланс валютасы

C) Ағымдық активтер/Баланс валютасы
D) Ағымдық акгивтер/¥зақ мерзімді активтер
E) Қалдық құны бойынша негізгі құралдар/Баланс валютасы

68. Негізгі құралдардың тозу коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Жұмыс машиналары және жабдықтар+Көлік 
құралдары/Негізгі құралдар

B) Негізгі құралдардың тозу сомасы /Негізгі құралдардың 
бастапқы құны

C) Кезең ішінде келіп түскен жаңа негізгі құралдар құны/Кезең 
соңындағы негізгі құралдар бастапқы құны

D) Негізгі құралдардың қалдық құны/Негізгі құралдардың 
бастапқы құны

E) Есегггі кезеңде есептен шыққан негізгі құралдардың 
құны/Кезең басындағы негізгі құралдардың бастапқы құны

69. Қарыз және меншікті құралдардың арақатынасы қалай 
анықталады?

A) Меншікті капитал/Тартылған капитал
B) Қарыз капиталы/Меншікті капитал
C) (Меншікті капитал + ұзақ мерзімдік 

міндеттемелер)/Жиынтық капитал
D) Меншікті капитал/Негізгі капитал
E) ¥зақ мерзімді міндеттемелер/(Меншікті капитал + ¥зақ 

мерзімді міндеттемелер)

70. Қарыз каражатын ұзақ мерзімге тарту коэффициент! 
қалай анықталады?

A) Меншікті капитал/Тартылған капитал
B) Қарыз капиталы/Меншікті капитал
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C) (Меншікп капитал + ұзақ мерзімдік 
міндеттемелер)/Жиынтық капитал

D) Меншікті капитал/Негізгі капитал
E) ¥зақ мерзімді міндетгемелер/(Меншікті капитал + ¥зақ 

мерзімді міндеттемелер)

71. Жедел өтімділік немесе аралық жабу коэффициент! 
қалай анықталады?

A) (Ақша қаражаттары + құнды қағаздар)/Ағымдық 
міндеттемелер

B) (Ақша қаражаттары + Бағалы қағаздар + Алашақ қарыз + 
басқа да активтер)/Ағымдық міндеттемелер

C) Ағымдық активтер/Ағымдық міндеттемелер
D) Тауарлы-материалды қорлар/Ағьгмдық активтер
E) Меншікті айналым қаражаттары/Ағымдық активтер

72. Тауарлы-материалды қорлардың ағымдық 
активтеріндегі үлесі қалай анықталады?

A) (Ақша қаражаттары + құнды қағаздар)/Ағымдық 
міңцетгемелер

B) (Ақша қаражатгары + Бағалы қағаздар + Алашақ қарыз + 
басқа да активтер)/Ағымдық міндеттемелер

C) Ағымдық активтер/Ағымдық міндеттемелер
D) Тауарлы-материалды қорлар/Ағымдық активтер
E) Меншікті айналым қаражаттары/Ағымдық активтер

73. Меншікті капитаддың айналымдылық коэффициент! 
қалай анықталады?

A) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Меншікті капитал
B) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Негізгі капитал
C) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Перманентгі капитал
D) Өнімді өткізуден түскен түсім/ (Үзақ + Қысқа мерзімді 

инвестициялар)
E) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Кезең ішіндегі қызмет 

жасаушы капиталдың орташа мөлшері

270



74. Инвестицияланған капитал айналымының
коэффициенті калай анықталады?

A) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Меншікті капитал
B) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Негізгі капитал
C) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Перманентті капитал
D) Өнімді өткізуден түскен түсім/ (¥зақ + Қысқа мерзімді 

инвестициялар)
E) Өнімді өткізуден түскен түсім/ Кезең ішіндегі қызмет 

жасаушы капиталдың орташа мөлшері

75. Инвестицияларды өтеу коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Меншікті капитал/Тартылған капитал
B) Қарыз капиталы/Менпіікті капитал
C) (Меншікті капитал + үзақ мерзімдік 

міндеттемелер)/Жиынтьіқ капитал
D) Меншікті капитал/Негізгі капитал
E) ¥зақ мерзімді міндеттемелер/(Менішкті капитал + Ұзақ 

мерзімді міндеттемелер)

76. Айналым қорларының табыстылығы дегеніміз не?
A) Жиынтық табыстың ақшалай түсімге қатынасы
B) Таза табыстың ақшалай түсімге қатынасы
C) Таза табыстың меншікті капиталға қатынасы
D) Таза табыстың негізгі қорлардың жылдық орташа қүнына 

қатынасы
E) Таза табыстың айналым қорларыньщ орташа жылдық 

күнына қатынасы

77. Негізгі күралдардың жарамдылық коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Жүмыс машиналары және жабдықтар+Көлік 
қүралдары/Негізгі қүралдар

B) Негізгі қүралдардың тозу сомасы /Негізгі құралдардың 
бастапқы қүны

C) Кезең ішінде келіп түскен жаңа негізгі қүралдар қүны/Кезең 
соңындағы негізгі қүралдар бастапқы қүны

D) Негізгі қүралдардың қалдық қүны/Негізгі қүралдардың 
бастапқы қүны

E) Есепті кезеңде есептен шыққан негізгі қүралдардың 
қүны/Кезең басындағы негізгі құралдардың бастапқы қүны
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78. Акция котировкасыныц коэффициент! қалай 
анықталады?

A) Акцияның нарықтық құны/Бір акцияға шаққандағы таза 
табыс

B) Бір акцияның нарықтық құны/Бір акцияның баланстық 
құны

C) (Акционерлік капитал құны - Артықшылығы бар акциялар 
құны)/Айналымдағы жай акция саны

D) (Таза табыс + Артықшылығы бар акциялар бойынша 
төленетін дивидендтер)/Айналымдағы қарапайым акциялардың 
саны

E) Дивидендтер/ Саудалық пайыз-100

79. Маневрлілік коэффициент! қалай анықталады?
A) Меншікті капитал - Айналымнан тыс активтер
B) Меншікті айналым капиталы/Меншікті капитал
C) Меншікті айналым капиталы/Тауарлар-материалдар қорлар
D) Ағымдық міндеттемелер/Жалпы міндеттемелер
E) (Берешек қарыз + Басқа да пассивтер)/Жалпы 

міндеттемелер

80. Менпіікті айналым капиталы қалай анықталады?
A) Меншікті капитал - Айналымнан тыс активтер
B) Меншікті айналым капиталы/Меншікті капитал
C) Меншікті айналым капиталы/Тауарлар-материалдар қорлар
D) Ағымдық міндеттемелер/Жалпы міндеттемелер
E) (Берешек қарыз + Басқа да пассивтер)/Жалпы 

міндеттемелер
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ӨЗІІІД1К ЖҮМЫС ҮШШ МАТЕРИАЛДАР

Есептер тізбектік қойылымдар тәсілі, абсолютті айырмашылық, 
интегралдық, индекстік тәсілдермен шешіледі. Мұнда өндірістік 
факторлардың өнім көлеміне ықпалын анықтау, өнімді арттырудың 
мұмкінді резервін анықгау, көрсеткіштердің алдыңғы кезевдермен 
салыстырғанда арту (кему) қарқындарын бағалау беріледі.

1. Өндірілген өнім көлеміне жұмысшылардың орташатізімдік 
саны мен орташажылдық өнімділігінің ықпапын тізбектік қойылым 
әдісімен анықтаңдар.
№ Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 

кезең
Есепті 
кезең

1. Өнім көлемі мың тенге 1250,0 1200,0
2. Орташа айлыкты есептеу үшін кабылдан- 

ған жұмысшылардың орта шатізімдік 
саны

адам 323 325

3. 1 жұмысшының орташажылдық 
өнімділігі

мың тенге

2. Өндірілген өнім көлеміне жұмысшыларды ңоргашатізімдік 
санымен орташа жылды қөнімділігінің ықпалынин декстік әдіспен 
анықгандар.

№ Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 
кезең

Есепті 
кезең

1.
2.

Өнім көлемі мыңіеніе 21018.0 21508,0
Орташа айлыкты есептеу үшін қабылдан- 
ған жұмысшылардьгң орташа тізімдік саны

адам 400 410

3. 1 жұмысшының орташажылдық 
өнімділігі

мың тенге

3. Өндірілген өнім көлемін енегізгі қызметгүрінің персоналының 
орташа тізімдік саны мен орташа жылдық өнімділігінің ықпалын 
абсолютті айырмаіпылық әдісімен анықгандар.

Көрсеткіштер Өлш. 
бірл.

Алдыңғы 
кезең

Есепті 
кезең

Өнім көлемі мың 
тенге

1700.0 1780.0

Негізгіқызметтүрінің персоналының 
орташатізімдіксаны

адам 248 250

1 жұмыскердің орташажылдық өнімділігі мың
тенге
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4.Өндірілген  өйім көлеміне жұмысшылардың орташа тізімдік 
саны мен орташа жылдық өнімділігінің ықпалынин декстік әдіспен 
анықтандар.

Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 
кезең

Есепті 
кезең

Өнім көлемі мың тенге 15810.0 15629,0
Орташа айлықты есептеуүшін кабылданған 
жұмысшылардың орташа тізімдік саны

адам 344 345

1 жұмысшының орташажылдықөнімділігі мың тенге

5. Өндірілген өнім көлеміне жұмысшылардың орташа тізімдік 
санымен орташа жылдық өнімділігінің ықпалыни нтегралдық 
әдіспен анық тандар.

Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 
кезең

Есепті 
кезең

Өнім көлемі мың тенге 3055,0 3035,0
Орташа айлыкты есептеуүшін қабылданған 
жұмысшылардың орта шатізімдік саны

адам 45 20

1 жұмысшының орташажылдық өнімділігі мың тенге

6. Өндірілгенөнім көлеміне жұмысшылардың орташа тізімдік 
саны, істелінген күндер санымен орташа күндік өнімділігінің 
ықпалын тізбектік қойылым әдісімен анықтаңдар.

Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 
кезең

Есепті 
кезең

Өнім көлемі мың тенге 4500,0 4200,0
Орташа айлықты есептеу үшін қабылданған 
жұмысшылардың орташа тізімдік саны

адам 34 38

Істелінген күндер саны күндер 234 238
1 жұмысшының орташакүндік өнімділігі мың тенге

7. ЕА Қөзгерісіненегізгі қызмет түрінің персоналының орташа 
жылдық санымен орташа еңбек ақының ықпалынтіз бектік 
қойылым әдісіменесептеңдер.
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Көрсеткіштер Өлш. бірл. Алдыңғы 
кезең

Есепті
кезең

Өнім көлемі мың тенге 320555,0 350088,0
Негізгіқызметтүрінің персоналының 
орташатізімдіксаны

адам 98 110

Негізгіқызметгүрінің персоналының ЕАҚ мың тенге 200045 202060
Негізгіқызметтүрінің персоналының бір 
жұмыскерінің орташажылдық енбек ақы

мың тенге

8. Жұм салу нормасымен бағалардың материалдық 
шығындарды ңартуына (азаюына) ықпалын абсолютті 
айырмашылық тәсілімен анықтаңдар. Нақты өнімшығысы - 25300 
бірлік.

№ Көрсеткіштер Өлш. 
бірл.

Алдыңғы 
кезең

Есепті
кезең

1. Өнім бірлігіне материал жұмсалымы (Нр) кг 2,0 2,5
2. Өнім бірлігінің өзіндік құны тг 125 121
3. Материаддарға шығындар сомасы тг

9. Өндірілген өнім көлеміне орташа сағатгық өнімділіктің 
ықпалын абсолютті айырмашылық тәсілімен анықтавдар.

№ Корсеткіштер Өлш. 
бірл.

Алдыңғы
кезең

Есепті 
кезең

1. Өнім көлемі мың
тенге

30665,0 32550,0

2. Орташа айлыкты есептеуүшін қабылдан-ған 
жұмысшылардың орташатізімдік саны

адам 471 450

3. Істелінген күндер саны күндер 300 290
4. Жұмыс күн ұзақгығы сағат 7,8 7,5
5. 1 жұмысшының орташасағаттық өнімділігі мың

тенге

10. ЕА Қөзгерісіне жұмысшылардың орта шатізімдік санымен 
орташа еңбек ақыны ңықпалын абсолютгі айырмашылық әдісімен 
анықгаңдар.



I
№ Көрсеткіпггер Өлш. 

бірл.
Алдыңғы

кезең
Есепті 
кезең

1. Өнім көлемі мың 
тенге

7900,0 8500,0

2. Негізгі қызмет түрінің персоналының орташа 
тізімдік саны

адам 35 40

3. Негізгіқызметтүрінің персоналының ЕАҚ мың 
тенге

3250,0 3300,0

4. Негізгі қызімет түрінің персоналынын I 
жұмыскерінің орташа жылдық еңбек акысы

мың
тенге

Тапсырма: «Фармацея» АҚ маркетинг бөлімімен
дайындалған ампицилинді сату болжамы негізінде бір айға баға мен 
сату көлемін байланыстыратын сұраныс функциясы құрылды. 
Кәсіпорынның өндіріс көлемі айына 3000 мың флакон мөлшерінде 
жоспарланды. Өткізудің жоспарлы бағасы мың флаконға 1100 тенге 
құрды.

Талап етіледі: Сұраныс функциясын құрындар.

Тапсырма: КәсіпорынА мен Б өнімдерін өндіреді.Екі өнімнің 
шығысы үшін залалсыздық нүктесін анықтау керек.

Кесте 1. Есептеу үшін бастапқы деректер

№ Бап атауы Өнім А Өнім Б
1. Баға, тенге 30000 20000
2. Өнімбірлігінеауыспалышығыңдар, тенге 14000 10000
3. Табыс, тенге (маржиналдық табыс) 16000 10000
4. Сату көлеміне үлесі, % 60 40
5. Тұракты шығындар, тенге 80000000

Талап етіледі:
1. Кесте 1 келтірілген бастап кыдеректер негізінде өнім 

бірлігіне келетінжи ынтық салмақталған табысты (ВД) анықтандар.
2. Залалсыздық нүктесін аныктаңдар.

Тапсырма. Кәсіпорын үш түрлі өнім шығарады - А, Б, В. Әрбір 
өнімнің жылдық сату көлемі, әрбір өнім бойынша жылдык 
ауыспалы шығындар, сол сияқгы жылдық жалпы (түракды) 
шығындар белгілі.
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Кесте 1. Есептеу үшін бастапкы деректер

№ Бап атауы А Б В Барлығы
1. Сату көлемі, мың тенге 40000 70000 30000 140000
2. Сату көлеміндегі үлесі, % 28,6 50, 21,4 100
3. Ауыспалы шығындар, мың тенге 16000 35000 8000 59000
4. Табыс (маржиналдық табыс), мың тенге 24000 35000 22000 81000
5. Сату көлемінен табыс деңгейі, % 60 50 73,3 57,9
6. Түрақты шығындар, мың тенге 30000

Талап етіледі:
1. Құндық мағынада барлық өнімдер үшін жалпылама 

залалсызды қнүктесін (ОТБ) табывдар.
2. Өнімнің әрбір түрі үшін залалсыздьгқ нүктесін анықтавдар.

Тапсырма-Доремис Компани 3,2 млн тенге сома сына 
активтерге ие, олардың ішінде ақша қаражатымен нарықгық құнды 
қағаздар 2 млн тенгені құрды. Жылдық сату көлемі 10 млн тенге, 
жалпы таза пайда (пайыздарды төлегенгедейін) 12% -ға тең. 
Бизнестің циклдық сипатына байланысты компания өтімділік 
деңгейін қолайсыз жағдайлар үшін резервтік қор кұРУ үшін 
арттыруды көздейді.

Қолда бар 0,2 млн тенгенің орнына 0,5 және 0,8 млн тенге 
деңгейлері қарастырылды. Өтімділіктің жаңа деңгейлеріне акциялар 
шығару көмегімен қаржыландыру есебінен қол жеткізіледі.

а) өтімділіктің деңгейлерінің үш нұсқасының әрбірі үшін 
активтердің айналымдылығын, капитал кайтарымдылығын, жалпы 
таза пайданы анықгандар.

б) егер өтімділіктің жаңа деңгейлеріне қол жеткізу үшін 
үзақмерзімді қарыздарды жылдық 15%-дан тартуға мәжбүр болған 
жағдайда, осы екі жаңа стратегия барысында салықгарды төлегенге 
дейінгі пайыздарды төлеуге шығындар қандай?

Тапсырма.Сева компаниясы дивидендтерді акция үшін 10 
тенге мөлшерінде акцияның 200 тенге бағасы барысында төленді.

а) Егер дивидендтер 12% түрақгы артуы күтіледі, 
дивидендтерді капитализациялау үлгісі шеңберінде меншікті 
капиталға фирманың қажетгі пайдасы немесе күтілетін пайдасы 
неге тең болады?
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б) Дивидендтердің 20% артуы бес жыл ішінде жэне 
жылына10% мөлшерде келесі жылдары күтіледі деп осы 
тапсырманы орындавдар.

Тапсырма.Клуб компаниясының түрақты шығындары жылына 
3 млн тенге құрды, оның ішінде жарнаманы қосқанда. Ауыспалы 
шығындары 0,28 л бояуға 1,75 тенге тең, ал орташа бағасы 0,28 л -2 
тенгеге тең.

а) жартылай пинтта (0,28 л) долларда залалсыздық жылдық 
нүктесі қандай?

б) ауыспалы шығындарды 1,68-ден 0,28 л төмендету барысында 
заласыздық нүктесімен не болады?

в) егер тұрақты шығындар жылына 3,75 млн-ға дейін өссе, 
залалсыздық нүктесі мәні қалай өзгереді?

Тапсырма. "Айжан" ЖШСбалансы мен қаржылық нәтижелері 
туралы есебі келесі жағдайды көрсетеді:

- алуға шоттар 15419
- жабдықтаушылар 1200
- кредиторлар 6645
- сатудан түсім 57079
Тікелей шығындар 35510
Фирма саясаты:
-дебиторлық қарыздың инкассациясы 10 күн
- жабдық таушылар мен кредиторларға толем мерзімі 80 күн

Дебиторлық қарыздың айналым мерзімін, кредиторлық 
қарыздың айналым мерзімін, дебиторлық қарыздыңайналым 
коэффициентін анықгандар.

Тапсырма.«Март» ЖШС қаржылық есептер ікелесі ақпаратты 
мазмүндайды:

-тазатабыс 7901
- тозу 4045
- несиебойыншатөлем + келесіжылғапайыздар 2058
- дивидендтер 3974
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Несиелерді өтеу коэффициента есептендер.

Тапсырма.«Турку» 'ЖШС қаржылық есептерінен келесіні 
көреміз:

- ағымдықміндеттемелер 21369
- ұзақмерзімдіміндеттемелер 16346
- меншіктікапитал 23526

Төлем қабілеттілік коэффициента есептеңдер, қорытынды 
жасавдар.

Тапсырма.Келесі деректерді қарай отырып, өтімді ақша 
ағымын есептеңдер:

Жыл соңына ұзақ мерзімді несиелер 12500 тенге
Жыл басына ұзақ мерзімді несиелер 16250 тенге
Жыл соңына қысқа мерзімді несиемен қарыз 20760 тенге 
Жыл басына қысқа мерзімді несиемен қарыз 17260 тенге 
Жыл соңына ақша қаражаты 3800 тенге
Жыл басына ақша қаражаты 3450 тенге

Тапсырма. « Туран» ЖШС қаржылық құжаттарына көреміз:

- таза табыс 7091
- сатудан түсім
- жалпы активтер

57079
61241

Сату рентабельділігін, активтердің табыстылығын есептеңдер, 
қорытынды жасаңдар.

Тапсырма.лАйжан» ЖШС кәсіпорны үшін келесі бар:
- таза табыс7091
- айналым капиталы 9086
Активтерді пайдалану тиімділігі коэффициенттерін: айналым 

капиталы табыстылығын есепгендер және ол нені көрсетеді?
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Аманова Г.Д., Садуақасова К.Ж.

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

Оку хуралы

Пішімі 60x100 1/16
Тығыздығы 80 гр./м2. Қағаздың ақгығы 95%. 

Қағазы офсеттік. РИЗО басылымы.
Көлемі 280 бет. Шартты баспа табағы 17.5 

«Эпиграф» баспасында басылымға 
дайындалды және басып шығарылды 
ҚР, Алматы, Байтұрсынұлы к., 22. 
тел.: 8 (727) 233 83 89,233 83 43, 
233 80 45,233 80 42 
e-mail: epigrafl2@mail.ru
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