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АЛҒЫ СӚЗ 

 
Қазақстандық дамудың жаңа кезеңі - жан-жақты жаңғырту жолы, 

экономикалық тҧрлаулы ӛсуін басқару, сапалық жаңа табыстарға жету ӛндіруші 

сектордың тиімділігін арттыру, ӛңірлік және жаһандық экономикадағы 
еліміздің жаңа роліне сәйкес осы заманғы инфрақҧрылымды дамыту, 

«парасатты экономиканың» негізін қалыптастыру, жаңа технологияларды, 
идеялар мен кӛзқарастарды пайдалану, инновациялық экономиканы дамыту 

болса, ғаламды жайлаған кризис еліміздің экономикасының 
диверсификациялануын алдыңғы орынға қойды 

Алда тҧрған мақсатқа қол жеткізу ҥшін Қазақстан халқының алдында осы 
заманғы білім беру мен кәсіптік қайта даярлауды жаңа деңгейге кӛтеру міндеті 

тҧр. 
Осы мәселелелерді шешуде, экономикалық ғылымның, оның ішінде 

микроэкономиканың қоғамдық ғылымдардың жҥйесінде ролі аса маңызды, 
ҥйткені ол әлеуметтік-экономикалық прогресстің шешуші двигателі және 

байлықтың ӛсуінің басты факторы қоғамдық ҧдайы ӛсуді зерттейді.  
Микроэкономика студенттерге, ҥй шаруашылығы, кәсіпорындар мен 

корпорациялардың экономикасы қалай қызмет жасайды және дамиды, сонымен 

қатар басқарудың тиімді шешімдерін  қабылдау туралы білім береді.  
Ҧсынылып отырған «Микроэкономика, дәріс  курсы» оқу қҧралында 

мемлекеттік стандартқа сәйкес, оқу әдістемелері негізінде микроэкономиканың 
теориялық мәні мен мазмҧнына кӛбірек кӛңіл бӛлінген, сҧрақтар мен тестілер 

сияқты әдістемелік қҧралдар ҧсынылған. 
Сондай-ақ, микроэкономиканың барлық сҧрақтарын кең кӛлемде 

қамтымай, сҧрыпталып ең маңыздылары ғана талданды. Еңбекте экономикалық 
қҧбылыстар мен процестерді талдаудың графикалық, кестелік тҥрлері кеңінен 

қолданылған. 
Оқу қҧралын дайындауда әлемдік, оның ішінде Қазақстан, Ресей 

авторларының материалдары пайдаланылды. 
Ҧсынылып отырған оқу қҧралы, еліміздің жоғары оқу орындарында 

«Микроэкономика» пәнінен мемлекеттік тілде қолданылып жҥрген 

оқулықтарға қосымша болатынына кәміл сенеді. 
Еңбектері оқу қҧралына негіз болған авторларға шексіз алғысымызды 

айта отырып, оқырмандардың әділ сын мен ескертпелерін, ҧсыныстарын қабыл 
аламыз. 
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ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР 

 
АР – орташа ӛнім 
АҒС – орташа тҧрақты шығындар 

AVC – орташа айнымалы шығындар 
ATC – орташа жалпы шығындар 

C – ақша қаражаты жҧмсауының шекті қҧны 
CQ – ӛндірілген ӛнімге кеткен шығын 

CP – толық ӛзіндік қҧн 
D – сҧраныс 

ED –сҧраныс икемділігінің коэффициенті 
ES – ҧсыныс икемділігінің коэффициенті 

e – сҧраныс икемділігі 
f – функция 

FC – тҧрақты шығындар 
i – қарыз пайызының нарықтық ставкасы 

K – капитал саны 
М – материал, зат саны 
L – еңбек саны 

LAC – ҧзақ мерзімді орта шығындар қисығы 
LMC – ҧзақ уақыт кезеңіндегі шекті шығындар қисығы 

LRMC – ҧзақ мерзімді шекті шығындар 
MFC – тҧрақты шекті шығындар 

MC – шекті шығындар 
MEB – шекті сыртқы пайдалылық 

MEC – шекті сыртқы шығындар 
MIC – қорға шекті шығын 

MP – шекті ӛнім 
MPC – шекті жеке шығындар 

MPP – қорлардың шекті табысы 
MR – шекті табыс 
MRP – ӛндіріс қорларының шекті ӛнімі 

MRS – алмастырудың шекті нормасы 
MRT – ӛзгертудің шекті нормасы 

MSB – шекті қоғамдық пайдалылық 
AMSC – шекті ӛзгермелі шығындар 

MVC – шекті ӛзгермелі шығындар 
P – баға 

Pj – j жылғы жылдық рента 
PQ – жалпы тҥсім 

PU – дисконтты қҧн 
Q – ӛнімнің саны 

R – капитал қҧнының шекті салымы 
r – инвестицияның қайтарылымының шекті нормасы 
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s – ҧсыныс 

t – уақыт 
TC – жалпы шығындар 
TEB – жалпы сыртқы пайдалылық 

TFC – жалпы сыртқы шығындар 
TP – жалпы ӛнім 

TR – жалпы тҥсім 
VC – ӛзгермелі шығындар 

ω – еңбек ақының сомалық нарықтық ставкасы 
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 1  ТАҚЫРЫП.  МИКРОЭКОНОМИКА  МӘНІ ЖӘНЕ                                                    

             МИКРОЭКОНОМИКАЛЫҚ  ТАЛДАУДЫҢ  ӘДІСТЕМЕСІ 
 

Дәріс жоспары: 

1. Микроэкономика пәні, объектілер, зерттеу әдістері 
2. Ресурстардың шектеулілігі және оларды таңдау қажеттілігі 

 
1.1 Микроэкономика пәні, объектілер, зерттеу әдістері 

Микроэкономика пәні. Микроэкономика адамдардың ӛзара 
экономикалық іс әрекетін зерттеп және олардың жалпы шаруашылық қызметі 

заңдылықтарын белгілейтін экономикалық теорияның бір бӛлігі.  
Микроэкономика әр тҥрлі агенттердің мінез қҧлқын зерттеудің негізінде, 

шешім қабылдайтын ғылым. Оның қҧрамдас проблемалары болып 
табылатындар: 

- баға мен нақтылы ӛндірілген және тҧтынылған игіліктердің кӛлемі;  
- жеке нарықтар жағдайы; 

- қорлардың балама мақсаттарға бӛлінуі. 
Микроэкономика салыстырмалы бағаларды, яғни жекеленген игіліктердің 

салыстырмалы бағаларын зерттейді, ҥйткені абсолютті бағаның деңгейін 

экономика анықтайды. 
Микроэкономиканың тікелей пәні шектеулі қорларды (ресурстар) 

нәтижелі пайдалануға байланысты экономикалық қарым қатынастар; жекелеген 
экономика агенттерінің экономикалық таңдаудың мҥмкіншілігі жағдайында 

шешім қабылдауы болып табылады. 
Микроэкономикада келесі сҧрақтарды зерттеуге аса кӛңіл бӛлінеді: 

- Адамдардың институттары мен қоғамдық қҧрылымдарға пара-пар 
экономикалық мінез-қҧлқы, іс-әрекеті. Шешуші институттарға нарық, меншік, 

мемлекет жатады; 
- Экономикалық агенттердің шешім қабылдауы мен оны орындаудағы 

экономикалық іс-әрекеттер; 
- Игіліктердің сиректігі және шектеулілігі жағдайында балама 

варианттардың бірін таңдау проблемасы; 

Микроэкономика мынадай алғы шарттарға сҥйенеді: 
- Экономикалық атомизм – микроэкономика ӛзінің зейінін 

экономикалық агенттердің экономикалық қызметте шешімдер қабылдауын 
және осы іске асыруын кӛрсетеді.  

- Экономикалық ҧтымдылық (рационализм) – тҥпкі мәні экономикалық 
субъектілердің ӛз қызметтерінен тҥсетін тиімділігін анықтап, соған жету ҥшін 

кеткен шығындарды есептеп, нәтижесінде осы кӛрсеткіштерді бір-бірімен 
салыстыра  отырып ӛз пайдасын ең жоғары деңгейге жеткізе білу.  

Микроэкономикадағы экономикалық бірліктердің ең негізгі мақсаты 
қорлардың шектеулі жағдайында экономикалық таңдауды іске асыру.  

Қай қоғамда болмасын, қорлардың шектеулілігі, келесі сҧрақтарды шешу 
мақсатында болжам жасауға итермелейді: 
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- нені және қанша ӛндіру; 

- таңдаған игілік тҥрлерін қалай ӛндіру; 
- ӛндірілгендерді кім пайдаланады; 
- қорлардың қаншасын ағымдағы тҧтынуға, қаншасын болашақта  

пайдалану; 
Қазіргі заманғы микроэкономика осы кӛрсетілген тӛрт сҧрақтардың қалай 

шешілуін зерттейді.  
Микроэкономика жеке бағалар қозғалысы туралы тҥсінік береді және 

нарық механизмі сияқты кҥрделі жҥйемен  де байланысады. Ол шығын, 
нәтижелер, пайдалылық, қҧн және баға, оның ішінде олардың ӛндіріс 

процессінде, нарықтағы алмасу актілерінде қаншалықты қалыптасуы 
проблемаларын қарастырады. 

Микроэкономика негізін австриялық мектеп, олардың ӛкілдері  
К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баварк қалады. 

Микроэкономиканың дамуына ағылшын экономистері А. Маршалл,   А. 
Пигу, Дж. Хикс, американдық экономист Дж. Б. Кларк, италияндық экономист 

В. Парето, Швейцариялық экономист Л. Вальрас т.б. зор ҥлес қосты. 
Микроэкономикалық талдау айқын модификациялық ӛзгерістерге 

ҧшырады, оның ішінде экономикалық нысанды (объект) кеңейтті. 

Микроэкономиканың нысаны – бҧл адамдардың экономикалық іс 
әрекеттері, оларды жҥргізу барысында пайда болатын және ӛздеріне сәйкес 

институттар мен олардың жҥйелерінде шешетін жалпы экономикалық 
проблемалар. 

Микроэкономиканың нысанына жататындар: жеке тҧлға, ҥй 
шаруашылығы, фирмалар, ӛндіріс қорларының бірінші иесі, ел ішіндегі және 

сыртқы фирмалармен байланысты ірі корпорациялар және экономиканың 
салалары.  

Микроэкономика әдістері. Кейбір экономикалық субъектілердің іс-
әрекетін тҥсіндіретін әдістемеге байланысты микроэкономикалық теория оң 

және нормативті болып бӛлінеді. Экономикалық субъектілер – бҧл экономикада 
жеке қызмет атқаратын кез-келген бірліктер. Мҧндай бірліктер адамдар, 
сонымен қатар олардың тобы, қоғамдастықтар болуы мҥмкін. Кез-келген 

қоғамдастық микроэкономикада субъект болып қарастырылмайды. Ол ҥшін 
адамдардың белгілі тобы бірігіп, қызмет істеп, алдарына қойылған 

мақсаттарына бірге жетуі мҥмкін. 
Оң талдау мен нормативті талдау тҥсініктерін ғылым айналымына      А. 

Смит кіргізген.  
Оң микроэкономика деректер мен сол деректердің байланыстарын 

зерттейді және не бар, болмаса мҥмкін деген сҧрақтарға жауап береді. 
Нормативті микроэкономика іс шаралардың рецептерін ҧсынады, 

экономиканың қолайлы, болмаса қолайсыз жағдайларын анықтайды және не 
болу керек? деген сҧраққа жауап береді. 

Микроэкономиканың оң және нормативтіге бӛлінуі микроэкономикалық 
теорияның әдістемелік басталуы болып табылады. 
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Экономикалық қҧбылыс және процестерді оң тәсіл жолымен 

зерттейтіндерге жататындар микроэкономика жаратылыстану ғылымдары 
сияқты «Таза» ғылым деп есептеп, қҧбылыстарды жаратылыстану ғылымын 
зерттеу әдістерімен талдау керектігін айтады. Олардың ойынша мақсат 

экономикалық қҧбылыстарды, ӛмірдегі нақтылығымен кӛрсету керек. 
Оң микроэкономикалық теорияның нақты шындықты зерттейтін негізгі 

әдістері мыналар: 
1. Шекті немесе маржиналдық талдау, оның мәні экономикалық қҧбылыс 

аяқталғанымен ғана емес (жалпы, орташа ӛлшемдерді зерттеу), сонымен қатар 
ӛзгермелі кҥйінде де зерттеледі. 

2. Функциялдық талдау, мынадай жҥйелі зерттеуді 
қарастырады:алдымен қҧбылыстың әдеттегі сапасы анықталады, соңынан 

алдындағы анықталған сапамен факторлар ӛзара байланысының әдісі – 
функция анықталады. Мӛлшер егер, ол басқа бір фактордың әсерінен ӛз 

маңызын ӛзгертсе ауыспалы қҧбылыс болып есептелінеді. Мысалы, У, Х-тің 
қызметі (функциясы) былай жазылады: 

У=f(X) мҧндағы, У – функция, ал Х – функция (қызметі) дәлелі.  
3. Тепе теңдік әдістемесі микроэкономика ондағы салыстырмалы 

тҧрақтылық жағдайын зерттейтінін, яғни осындай жағдайдың ӛзгеруіне ішкі 

бетбҧрыстың жоқ болуын білдіреді. Егер сыртқы жағдайдың сәл ғана ӛзгеруіне 
сәйкес экономиканың ахуалы елеулі ӛзгерсе онда тепе-теңдік тҧрақсыз деп 

аталады. 
Егер сыртқы ӛзгерістер әсер еткенде, жҥйенің ӛзінде бҧрынғы қалыпты 

орнына келтіретін, кҥш болса, ондай тепе-теңдік тҧрақты делінеді. 
4. Тексеру әдісі теориясы, бҧған сәйкес, теория жартылай, болмаса 

қосымша іс жҥзінде дәлелденуі керек. Егер теория фактлермен бір пікірге 
келмесе, теорияны жақсарту болмаса қабылдамай және жаңасын тудыру қажет. 

Оңшылдар, экономикада не және қалай болып жатқанын тҥсіндіру керек, бірақ 
субъективті баға берудің керегі жоқ  деп санайды. 

Нормативті әдісті жақтаушылар экономикалық қҧбылыстар мен 
процестердің моделін жасауды кең қолданады, яғни тану объектісін зерттеу 
тікелей модельдеу жолымен іске асырылады.  

Микроэкономикада идеалды модель жасау басым, оның ӛзі белгі моделі 
және интуитивті (сезгіштік) болып бӛлінеді.  

Белгі моделі формула мен графикті пайдаланады, ҥйткені олар қысқаша 
және кӛрнекі, тҥсінікті болады. 

Сонымен қатар микроэкономикада оңтайлы (оптимизационный) және 
тепе теңдік модельдер қолданылады. 

Оңтайлы модель жекелеген экономикалық агенттерді зерттеуге 
пайдаланылады. Мҧндай модельдердің негізгі жҧмысшы категориясы (грек. 

Kategoria – белгі) шекті пайдалылық, шекті ӛнім, шекті табыс болып табылады. 
Тепе-теңдік моделі экономикалық агенттердің ӛзара қарым-қатынасын 

зерттегенде қолданылады. Бҧл моделдер экономика агенттерінің қарым-
қатынасы моделдерінің жалпы класының дербес жағдайын білдіреді. Тепе-
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теңдік моделдері арқылы экономикалық жҥйенің тепе-теңдік және тепе-

теңсіздік жағдайын зерттейді. Микроэкономикалық теорияда тепе-теңдік 
моделдері аса маңызға ие, ҥйткені экономикалық агенттер ӛзінің шаруашылық 
қызметтерін, тек егер олар барлық тҧтынатын қорлармен игіліктер бағалары 

туралы анық ақпаратқа ие болғанда ғана нәтижелі атқарады. Әрбір 
экономикалық агенттің мҧндай ақпаратқа қолы жете бермеуіне байланысты 

баға тҥзу факторларын зерттеудің ҧтымды әдісі, тепе-теңдік жағдайдың болу 
мҥмкіндігі және бір нақты бағаның сәл-пәл ӛзгеруі болып табылады. 

Экономикалық модельдеуде компьютерлік модельдеу маңызды мәнге ие, 
ҥйткені ол теориялық және практикалық тапсырмаларды шешуде кең 

қолданылады. 
Микроэкономикалық теория мемлекеттің жекелеген рынок, яки салалар 

алдына нақты тапсырма қою және сол міндеттерге жету ҥшін, нарықты 
реттеудің айқын инструменттерін қолдану саясатын жасаудың негізін қҧрайды. 

Микроэкономикада, макроэкономикада да бір ғана қҧрал, тек ғылымның 
әр қайсысы экономиқалық қҧбылысты және процестерді ӛздеріне сәйкес әр 

тҥрлі кӛзқараспен зертейді. Макроэкономика – ел экономикасын бір тҧтас 
зерттесе, микроэкономика – қоғамдық ӛнім қҧрамын және оны ҥлестеруді 
қарастырады. Экономикалық  білім ҥшін меңгерушілерге экономикалық 

теорияның екі жағы да бағалы. Америкалық экономист Пол Самуэльсон 
экономиксты оқып ізденушілерге ҥндеуінде, «Сіздер жарым жартылай 

білімдісіздер, егер сіз тек бір білімді ғана меңгерсеңіздер, бірақ теорияның 
басқа бӛлімі туралы тҥсінігіңіз болмайды», деп ескертеді. 

 
 1.2 Ресурстардың шектеулігі және оларды таңдау қажетілігі 

Ресуртардың шектеулі болуына байланысты экономистер оларды ҥнемдеу 
мен иімді орналастырулардың ең жақсы тәсілдерін іздестіру барысында 

тӛмендегідей негізгі ҥш іргелі мәселені қарастырады: 
1. «Не ӛндіреміз?» - Қандай тауарлар мен қызметтерді ӛндіремізжәне 

қандай кӛлемде? 

2. «Қалай ӛндіреміз?» - Қандай шектеулі ресуртар мен ӛндірістік 

технологияны пайдаланамыз? 

3. «Кім ҥшін ӛндіреміз». 

Әрбір экономикалық іс-әрекет белгілі бір ӛзіне сай қажеттілікті 
анықтаудан басталады. Әрине қажеттілікке шек болмайды. Белгілі бір уақыт 

аралығындағы қажеттілігімізді уақытша қанағаттандырғанда, ол басқа жаңа 
қажеттілік туғызып кҥрделене, тереңдей тҥсетіні сӛзсіз. Сондықтан қажеттілік 

мәселесі кӛбінесе тҧрақты болады.  
Екіншіден, адамдар қажеттілігін қанағаттандыратын қорлар (ресурстар) 

мен технологиялар әрқашанда шектеулі болады. Ӛйткені табиғатта кездесетін 
игіліктер әр тҥрлі мӛлшерде кездеседі, кейбіреуі басқаларға қарағанда ӛте аз 

болады. Сонымен қатар адамзат қолымен жасалатын игіліктер тҥрінің қор 
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мӛлшеріне ғана еғмес, сонымен қатар оны толықтырып отыру мҥмкіндігіне 

байланысты.  
Қорлардың толықтыру мҥмкіндіктеріне байланысты игіліктер, қайта 

ӛндірілетін және қайта ӛндірілмейтін тҥрлерге бӛлінеді. Әр тҥрлі игіліктердің 

кӛлемдері мен қорларын толықтыру деңгейі олардың бір-бірімен  
салыстырмалы шектеулігін кӛрсетеді және игіліктердін сиректік категориясы 

деп аталады. 
Қажеттілікке байланысты игіліктердің жетіспеуін, шектеулі болуын игілік 

тапшылығы категориясы арқылы тҥсіндіріледі. Игіліктердің шектеулігі  (соның 
ішінде ресурстар мен технологияның) адамдардың экономикалық 

қызметтерінде қолданатын барлық игіліктерге тән қасиет. 
Сан тҥрлі қажеттіліктерді шектеулі игіліктер мен қанағаттаңдыру мҥмкін 

емес. Сондықтан, кез келген экономикалық іс әрекет, қарастырып отырған 
уакыттағы қанағаттандырылатын басқа қажеттілікті таңдап алу болып 

есептеледі. Мҧндай уақытта басқа қалған қажеттіліктерді қанағаттандырудан 
бас тарту керек. 

Ҥнемдеу проблемасы – берілген экономикалық субъектінің берілген 
қажеттілікті қанағаттандыруға игіліктерді қарастырып және шектеп жҧмсауы, 
соның нәтижесінде басқа да қажеттіліктерге осы игілікті жеткізеді.  

Баламалық қажеттіліктерді шектеулі игіліктермен қанағаттандыру 
экономикалық іс әрекеттер ретінде шығындарсыз орындалмайды. Олар: ақпарат 

алуға, шешім қабылдауға, берілген шарттарды жҥзеге асыруды қамтамасыз 
етуге кететін шығындар және әр тҥрлі институтциялық жҥйеде әр тҥрлі 

формада болады. 
Экономикалық субъект әр баламалық нҧсқаларды қолданатын қорлардың 

тиімділігін бағалап, нәтижесінде пайдасы ең жоғары деңгейде болатын 
баламалық нҧсқаны таңдап алады. 

Балама шығын – жҥзеге аспаған балама мҥмкіндіктердің ең жақсысынан 
тҥсетін пайда. 

Экономикалық таңдау кезінде балама шығындарды есептеу 
микроэкономикалық талдаудың маңызды принциптерінің бірі. Балама 
шығындарды ӛндіріс мҥмкіндіктерінің қисығы арқылы кӛрсетуге болады.  
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 1.1 сурет. Ӛндіріс  мҥмкіндіктерінің шектеуі 

 

Суретте, Е1 нҥктесінде Б игілігі – Б1 мӛлшерде болады. Е2 нҥктесінде А 

игілігін ӛндіруші А2 шамасына дейін кӛбейту  туралы шешім қабылданды 
десек, сонда Б игілігінің саны Б2 – ге дейін азаяды. 

(А2-А1) – А игілігінің  қосымша саны, ал (Б2-Б1)  баламалық немесе 
балама шығындар. 

Балама шығындардың ӛсуі қолданылып отырған қорлардың 
(ресурстардың) ӛзіндік ерекшелеріне де байланысты болады. ӛзіндік 

ерекшеліктері бар экономикалық қорлар басқа балама ӛндірісте белгілі бір 
мӛлшерде және байымды тҥрде ғана қолданылады. Қорлардың шектеулі және 

ӛзіндік ерекшеліктері болуына байланысты, балама ӛнімдердің кез келген бір 
тҥрін ӛндіруді жоғарлатқан кезде балама шығындар әрдайым ӛседі. 

 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Экономикалық теорияның басқа экономикалық және әлеуметтік пәндермен 

байланысы 
2. Мемлекет экономикалық субъект болып табылады ма? 

3. Ресурстардың шектеулілігі немен сипатталады? 
4. Микроэкономикалық талдаудың  әдістері 

5. Микроэкономика пәнінің зерттеу объектілері 
 

Тест сҧрақтары: 
1.Тҧтынушылар мен ӛндірушілердің экономикалық қызметтерінің                                                        

обьектісі : 
а) баға; 
б) тҧтыну; 

в) игіліктер;  
г) тҥсім. 

2.Тӛменде келтірілгендердің қайсысын микроэкономика ғылымы зерттемейді: 
а) жетілген және жетілмеген  бәсеке нарығын. 

б) баға, сҧраныс және ҧсынысты. 
в) ақша табиғатын, мәнін және атқаратын қызметін. 

г) жеке тҧтынушылардың іс-әрекетін. 
3. Микроэкономика  нені  оқытады? 

а) жеке   тҧтынушының  тҧрысын  ғана; 
б) аумақтық  бірліктің  экономикасын  ғана; 

в) аз  уақыттағы  экономикалық  қҧбылыстарды  ғана; 
г) экономикалық  кооперацияның  проблемасын.   

4. Осы  модельдердің  қайсысы  микроэкономикаға  жатпайды? 
а) фирманың  моделі; 
б) инфляцияның  моделі; 

в) тҧтынушының  моделі; 
г) нарықтық  тепе-теңдіктің  моделі; 
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5. Микроэкономика  зерттейді? 

а) нарықтық баға белгілеуді; 
б) ақша-несие саясатын; 
в) жҧмыссыздық проблемасын; 

г) экономикалық  тҧрақтандыруды ; 
 

 
2 ТАҚЫРЫП.  НАРЫҚТАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҤЙЕ 

   ЖӘНЕ НАРЫҚ ТЕТІГІ 
 

Дәріс жоспары: 
1. Нарық және оның қызмет ету тетігі; 

2. Сҧраныс, сҧраныс қисығы, сҧраныс заңы; 
3. Ҧсыныс, ҧсыныс қисығы, ҧсыныс заңы; 

4. Сҧраныс пен ҧсыныстың қарым-қатынасы. Нарықтағы тепе-тендік; 
5. Икемділік туралы тҥсінік; 

6. Сҧраныстың бағалық икемділігі; 
7. Сҧраныстың табыстық икемділігі; 
8. Сҧраныстың қиылысқан бағалық икемділігі;  

9. Ҧсыныстың бағалық икемділігі. 
 

2.1 Нарық және оның қызмет ету тетігі 
  Нарық – бҧл:  

а) сатып алу-сату жӛніндегі экономикалық қатынастардың жиынтығы. 
б) тауар – ақша қатынастар жҥйесінің орталық элементтерінің бірі 

в) шаруашылық механизмінің базалық элементі 
г) нарық экономикасы қызыметінің реттеушісі 

Нарықтың пайда болуының алғы шарттары: 
а) еңбектің қоғамдық бӛлінуі 

б) ӛндірістік қҧрал мен ӛнімге жекеменшік  
Нарықтың негізгі элементтері: сҧраныс, ҧсыныс, бәсекелестік, баға.              
Нарықтың айырықша белгілері: оралымдылығы, нәтижелігі, тепе-тендікке 

ҧмтылуы. 
Нарықтың ҧтымды қызметінің алғы шарттары: 

а) нарыққа кіру мен нарықтан шығуға еркін болуы  
б) еркін қордың бар болуы және оларды пайдалану 

в) нарық ақпаратына еркін жету 
г) ӛндіріс пен баға тҥзілулігіне монополияның болмауы. 

Баға  тҥзуілуінің және бәсекелестіктің характері ҧстанымы негізінде мынадай  
нарық моделдері айырықшаланады: 

- жетілген бәсекелестік нарығы (сатушылар және сатып алушылар 
санының кӛптігі жағдайында); 

- монополды бәсекелес нарығы ( бір ғана сатушы); 
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- олигополия (грек. oliges –аздаған және poleo-сатамын) нарығы 

(сатушылар аз және сатып алушылар саны кӛп); 
- олигопсония (грек. сӛзі oliges –аз санды және opsonia – сатып алу) 

нарығы  (сатушы да сатып алушы да аз); 

- дуополия нарығы  (екі сатушы және сатып алушы); 
- жеке сатып алушының  (монопсония) нарығы. Сатушы кӛп және сатып 

алушы біреу; 
- монополиялық бәсекелестік нарығы (сатушы және сатып алушы саны 

кӛп). 
  Сату, сатып алу объектілеріне байланысты нарық тҥрлері: 

- тауарлар нарығы; 
- қызмет кӛрсету нарығы; 

- капитал нарығы; 
- еңбек нарығы; 

- ақпарат нарығы (ғылыми техникалық  зерттеулер). 
Шекара және кӛлемі кӛзқарасы тҧрғысынан нарық жергілікті  (село, қала, аудан 

шектігінде) ҥлттық  (ішкі нарық), әлемдік  (сыртқы нарық) болып бӛлінеді.  
Нарық субъектілері: заңды тҧлғалар  (фирма, мекеме, кәсіподақ) адамдар, 

мемлекет. 

Дамыған нарыққа, дамыған инфра қҧрылым сәйкес келеді, олардың 
негізгі элементтері: банк жҥйесі, қамсыздандыру жҥйесі, ақпараттық жҥйе. 

Нарықтың артықшылықтары: 
- қоғамдағы шектелген қорларды нәтижелі бӛлу және пайдалануға ықпал 

етеді; 
- тауар мен қызмет кӛрсетудің жетіспеушілігін тез, жеткілікті толтыруға 

қабілетті; 
- жаңа, жоғары ӛнімді техника мен технологияны зерттеу және ӛндіріске 

ендіруге ықпал етеді; 
- экономикалық қызметті әкімшілік мәжбҥрінсіз бағыттайды; 

- еркін экономикалық таңдауға ықпал етеді. 
Нарық кемшіліктері: 

- жҧмыссыздық пен инфляцияны жоя алмайды; 

- қоғамды әлеуметік қорғауды қамтамасыз ете алмайды. 
- экономиканың тиімді қҧрылымын қамтамасыз ете алмайды; 

- қоғамның байлар мен кедейлерге бӛліну, әлеуметтік әділетсіздігінің 
туындауын тоқтатын механизмді иемденбейді. 

Америкалық экономистер, экономика профессоры Роберт Кейлбронер және 
Массачусет институтының жанындағы менеджер мектебінің деканы, Лестер 

Туроу, жазады: « Нарық ыждахатты байларға қызмет жасайды, бірақ 
кедейлерге қызмет етуге асықпайды. Ол ӛзімен бірге аномалия әкеледі: 

салтанатты тҧрғын ҥй артықшылығын және арзан ҥйдің тапшылығын, 
соңғысына, біріншісімен салыстырғанда қоғамның зәрулілігі бірнеше есе артық 

болса да. Ол қорларды және адамдар куатын, аса дәулетті кластың арасында 
ӛтімді, салтанаттың есейіп кӛбеюіне бағыттайды. Есесіне кедейлердің аса 
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маңызды қажеттіліктерін қанағаттандырылмайды. Бҧл жәй экономикалық 

кемістік емес, бҧл моральдік (имандылық) кемістік. Нарықтық  экономика 
аморальдіктің  (имансыздық) мҥмкіндігін тудырады. Осыны әрқашан есте ҧстау 
керек.»

1
 

Микроэкономикада халық шаруашылығының әр тҥрлі салаларында 
қызмет ететін бәсекелестікте және бәсекелестік емес те нарық талданады.  

Нарық қызметінде баға шешуші роль атқарады. Олар ақпараттық және 
реттеушілік қызметтер, нарыққа тиісті игіліктерді, және нарық сыртындағы 

игіліктерді  (тҧтынудың қоғамдық қоры т.б.)   бӛлу қызметі.  
Баға тауар қҧнынының кӛрінісі. Тауардың баға мӛлшерлері: а) тауардың 

қҧнымен, б) ақша затының қҧнымен (алтын), в) сҧраныс пен ҧсыныс 
арақатынасымен (алтын) ӛлшенеді. Сҧраныстың ҧсыныстан артық баға 

мӛлшерінің қҧннан асуына, ал ҧсыныстың сҧраныстан артуы, бағаның қҧннан 
тӛмендеуіне әкеледі. Сҧраныс пен ҧсыныс теңелгенде тепе-теңдік баға 

қалыптасады. Бағада қоғам қызметінің кӛп тҥрлі экономикалық және 
әлеуметтік процестері қайталанады, ол – адамдардың ӛмір сҥру деңгейінің 

кҥйінің және динамикасының кӛрсеткіші.  
Баға әрекеттегі және нақты болып бӛлінеді. Тауардың әрекеттегі бағасы 

оның номинальды бағасын кӛрсетеді. Тауардың нақты салыстырмалы бағасы, 

бағалар кӛрсеткіштерінің жиынтығы, айталық тҧтыну тауарларының баға 
индексіне (ТБИ) сәйкес есептелінетін баға. Микроэкономикада әрекеттегі баға 

емес, салыстырмалы баға жиі пайдаланылады. Бағаның есептеу қызметі 
шаруашылық нәтижесін бағамен бейнелейді. Бағаның ынталандыру қызметі 

ӛндіріс нәтижесіне, ӛндіріске ең жаңа техника мен технологияны ендіру, 
қорларды ҥнемдеу, сақтау, ӛнімнің сомасын жоғарылатуға әсер етеді. Бағаның 

бӛлу (қайта бӛлу) қызметі қосымша қҧннан алынатын салықты және мемлекет 
жҥйесінің әр тҥрлі деңгейіндегі бюджетіне тҥсетін басқа да орталықтанған 

табыс тҥрін есептейді. Бағаның бӛлу қызметі қоғамға әлеуметтік мәселелерді 
шешуге мҥмкіншілік береді.  

«Нарық» және «баға» категориялары тығыз байланысты болады. 
Микроэкономика талдайтын бәсекелестік және   бәсекелестік емес нарықта 
бағаның қалай қалыптасатынын білу қажет. Нарықтық бағаның қалыптасуы – 

бҧл мемлекет тарапынан орталықтанған басшылықтың қатысуынсыз нарық пен 
бағаның синтезі. 

 
2.2 Сҧраныс, сҧраныс қисығы, сҧраныс заңы 

Сҧраныс пен ҧсыныс нарықтық экономиканың ең маңызды       
элементтері. Нарық ӛңдірушінің арасындағы байланыстың ерекше тҥрі, ӛңдіріс 

пен тҧтынушының  арасындағы байланыстылықты қамтамасыз етеді. Бҧл 
байланыстылық сыртқы қҧбылыста сҧраныс пен ҧсыныс арасының сәйкес 

болуы ретінде байқалады. 
Сҧраныс – ақшалай қамтамасыз етілген,  нарықтағы тҧтыныстың ӛңі  

айналған тҥрі, немесе сҧраныс-тӛлем қабілеттілігі бар тҧтыныс. Қҧндық 

                                                 
1
 Хейлбронер Р., Туроу Л. Экономика барлығы ҥшін. Новосібір 1994. 302-бет 
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тҧрғыдан сҧраныс  осы тауарлардың сомасын қҧрайды. Тауардың рыноктық  

бағасы мен сҧраныс кӛлемі арасында ҥнемі белгілі арақатынас  болып,  оны 
графикке тҥсіргенде сҧраныс қисығы  шығады. 

 

Кесте 2.1 
Ірімшікке сҧраныс 

 
1кгірімшік бағасы (теңге ) Сҧраныс кӛлемі (1айға/кг) 

900 3,5 

800 4 

700 4,5 

600 5 

500 5,5 

400 6 

300 6,5 

200 7 

100 7,5 

 
2.1-кестеде тағамның бағасы ӛзгерген кезде (басқа факторлар тҧрақты деп 

ҧйғарғанда) оны сатып алу кӛлемі қалай  ӛзгеретінін кӛрсететін мәліметтер  
келтірілген.  Осыны координаттар ӛсіне тҥсіріп бейнелегенде сҧраныс қисығы 
шығады. 

 
 

Сурет 2.1. Сҧраныс қисығы  

 

Сҧраныс қисығы – тауардың бағасы (Р) мен бір ӛлшемді уақытта 
тҧтынушылар саны  (Q) арасындағы қарама қарсы тәуелділікті кӛрсетеді. 

Сҧраныс заңы: Тауардың бағасы неғҧрлым тӛмендеген сайын 

тҧтынушының сатып алатын  тауарлар  саны кӛбейеді, бағасы кӛтерілгенде 
азаяды. 

Сҧраныс заңының осылай анықтамасын ағылшын экономисі                А. 
Маршалл (1842-1924) берген. 
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Қазіргі батыс экономикалық әдебиеттерінде сҧраныс заңы белгілі бір 

уақыттағы  баға мен игіліктерге сҧраныс кӛлемінің қарама-қарсы тәуелділігі, 
байланыстылығы деп тҥсіндіріледі. 

Рыноктық сҧраным кӛптеген факторлардың әсерімен: баға деңгейі, сатып 

алушылардың ақшалай табысы, рынок кӛлемі, жинақталған мҥлікпен, сатып 
алушылар санымен және олардың талғамы, мемлекеттің экономиқалық саясаты 

тағы басқалармен қалыптасады. Кӛлемнің оны айқындайтын фактордан 
тәуелділігі сҧраным  қызметі деп аталады. Сҧранымның  жай-кҥйіне кӛптеген 

экономикалық сипаттағы (сиректік, бағалық, пайдалылық, жаңалықтық, 
пайдаланудағы ҥнемділік), ҧлттық, аймақтық сипаттағы, кәсіпқойлық ( мода, 

кездейсоқ сатып алу т.б.) демографиялық кәсіпқойлық (толған, атқаратын 
қызметіне, айналысатын тіршілігіне, білім деңгейіне т.т.) дінилік, 

психологиялық сипаттағы факторлар енеді. Сҧранымға осы факторлардың 
кӛмегімен мақсатты бағыт-бағдар жасай, әсер ету арқылы рынокты басқарады. 

Дегенмен, сҧраным мӛлшерінің баға емес детерминатын ӛзгермеген деп 
алсақ, онда бағаға қатынасты сҧраныстың функционалды тәуелділігін мынадай 

формуламен анықтаймыз:                           
                                Q=f(P),                                                               (2.1) 

мҧндағы: Q – сҧраным кӛлемі, Р – игілік бағасы. 

Жоғарыда кӛрсетілген факторлар ӛзгергенде сҧраныс кӛлемі де ӛзгеріп 
отырады. Мҧндай тәуелділікті экономикада жалпы сҧраныс деп атайды. Оны 

былай деп кӛрсетуге болады: 
                                  Qd =f(P.Pа.Pб,…J,T),                                      (2.2) 

мҧндағы: 
Qd – белгілі бір уақыттағы берілген тауарға берілген сҧраныс кӛлемі;   

P.Pа.Pб – берілген тауардың және басқа тауарлардың бағасы; 
J – тҧтынушының табысы; 

T – тҧтынушының талғамы, бағалауы т.б. 
Бағаның ӛсуімен  сҧраныс кӛлемі екі себептен азаяды: 

Біріншісі – алмастыру әсері. Егер игілік бағасы ӛссе, сатып алушы оған 
ҧқсас игілікті  алуға тырысады (сары май орнына  маргарин алу сияқты). 

Екіншісі – табыс әсері.  Баға кӛтерілгенде тҧтынушы ӛзін бҧрынғыға  

қарағанда кедейлене бастағанын сезеді, есесіне пайдаланатын игілік шамасын 
азайтады. Айталық, еттің бағасы екі есе қымбаттаса, онда тҧтынушының нақты 

табысы азаяды,нәтижесінде ет, тағы басқа игіліктерді тҧтыну қысқарады. 
Сҧраныс кӛлемінің ӛзгеруі.  Экономикалық  ӛмір әруақытта қозғалыста 

болуына  байланысты  сҧраныс та ӛзгеріске ҧшырайды.  
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Сурет 2.2. Сҧраныс  (қисығы) сызығының ӛзгеруі 

 
Сҧраныс (қисығы) сызығы ӛзгеруін екі тҥрге бӛледі: 
1. Бағаның ӛзгеруіне сәйкес сатып алынатын игілік кӛлемі ҧлғаяды, ондай 

жағдайда сҧраныс мӛлшерлері ӛседі, сҧраныс сызығы оңға жылжыйды   
(суретте D1 D1). 

2. Бағаның ӛзгеруіне сәйкес сҧраныс бҧрынғыға қарағанда тӛмендейді, 
мҧндай жағдайда сҧраныс сызығы солға қарай ығысады. (суретте D2 D2). 

Сҧраныстың, сҧраныс сызығының бойымен жылжығандағы ӛзгеруін 
ерекше атауға  тҧрады. Сҧраныс сызығының бойындағы бір элемент 

ӛзгергенде, сҧраныс ӛзгереді. 
Айталық, тҧтынушылардың табысы ҧлғайғанда баға ӛзгермесе де 

сҧраныс ҧлғаяды, нәтижесінде сҧраныс сызығы оңға жылжиды. 
Басқа   жағдайлардың    тҧрақтылығында    игіліктер   бағасы тӛмендесе, 

сатып алу мӛлшері ҧлғаяды, ал ҧлғаю сҧранымның  ӛсуімен емес, бағаның 
тӛмендегенінен. Мҧндай ӛзгеріс сҧраныс  сызығының  бойымен жылжитынын 
кӛрсетеді.  ( сҥретте А нҥктесінен  В  болмаса  С  нҥктесіне).  Сҧраныс  

заңының ерекшілігі  Гиффен  парадоксы дап аталады.  Ағылшын экономисі 
және статисі Роберт Гиффен (1837-1910), ХІХ ғасырдың соңында 

Ирландиядағы аштық кезінде, бағасы кӛтерілген  картопқа сҧраныстың недәуір 
ҧлғайғанын аңғарады. Ҥйткені картоп Ирландияда кедейлердің бірден бір 

тамағы болды. Картоп бағасының кӛтерілуі, табысы тӛмен тҧтынушылардың әр 
тҥрлі рациондардан бас  тартып,  тамақтың  ең  арзан  тҥріне  кӛшуінде. 

Сондықтан картопқа басқа қҧнарлы тамақтардан гӛрі ең  арзан ретінде сҧраныс  
кӛлемі ҧлғайғаны. 

Қҧн  заңының ерекшелігінен шығатын кейбір қҧбылыс қайсібір 
жағдайларда  орын алады. Олардың кейбіреуін  қарастырып кӛрейік.  

Баға сапа индикаторы (лат. Ator – кӛрсеткіш). Соңғы тҧтынушы  игіліктің 
сапасын әрқашан дҧрыс бағалай алмайды. Сондықтан игілік бағасын сапа 

индикаторы ретінде бағалайды. Бҧл жағдай игіліктің сапасын жақсартпай-ақ 
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бағасын арттырудың негізін қҧрайды. Шынын айтқанда,  бағаның ӛзі сатып 

алушыларға игіліктердің сапасын жоруға әсер ететіні  байқалады.  Яғни,  әңгіме  
тҧтынушылардың талғамы мен  манипуляция  жасау арқылы сҧраныс кӛлемін 
ӛзгертіп, сҧраныс заңына сенімсіздік  туғызғысы  келетіні.  

Веблен эффектісі.  Ол әлеуметтік  статусы жоғарылардың қымбат  бағалы 
игіліктерге  беделді  сҧранысымен  ерекшеленеді. Мҧндай статусқа, кӛпшілік  

сатып  ала алмайтын  игіліктер ие. Веблен эффектісі сатып алушылар оңға 
еңкейген  (тӛменге және солға қарай) сҧраныс қисығына ие болатын тҧтыну  

теориясындағы  қҧбылыс, ӛйткені олар игіліктерді ӛздерін кӛрсету ҥшін 
пайданалады, яғни, ең  бастысы тҧтынудың  пайдалылығы емес, басқаларға  

артықшылығын  кӛрсету ҥшін. 
Веблен эффектісі сҧраныс кӛлемінің  белгілі игіліктерінің бағасына  

тікелей сәйкестігін кӛрсетеді. Веблен эффектісі, сатып  алынатын игіліктер  
кӛлемі оның  бағасына  қарама-қарсы тәуелділікте болады деген тҧтыну   

теориясына  балама ретінде қарастырылады, яғни  сҧраныс  қисығы еңкейеді.  
Кҥтілген баға  динамикасының  нәтижесі. Игілік бағасы тӛмендегенде  

және  сатып алушылар  мҧндай бағыттың  сақталатынына сенсе, онда бҧл уақыт 
кезеңінде кӛрсетілген игілікке сҧраныс азаюы мҥмкін. Егер игілік бағасы 
керісінше қымбаттаса, онда оған, тек болашақта баға ӛсуі жағдайында сҧраныс 

ҧлғауы мҥмкін. Баға мен сҧраныс кӛлемінің тікелей қарым қатынасының орын 
алуы сезіледі. Бірақ бҧл тек  кӛрінім, солай болғандықтан  нақты ӛмір  

шындығында  тҧтынушылар дәл сол мезгілде қолданыстағы  бағаны кҥтілген 
бағамен салыстырады. Егер әрі қарай тӛмендесе, онда  тҧтынушылар  ағымдағы  

әрекеттегі бағаны салыстырмалы тҥрде барынша  жоғары деп қарастырады  
және сҧранысты азайтады. Егер баға жоғарылайды деп кҥтілсе, онда сатып 

алушылар әрекеттегі бағаны салыстырмалы тҥрде барынша тӛмен санап, 
сҧранысты ҧлғайтады. Яғни, сҧраныс заңы мҧндай жағдайда ӛзінің ролін 

жоғалтпайды.  
 

2.3 Ҧсыныс, ҧсыныс заңы, ҧсыныс қисығы  
Ҧсыныстың ӛзгеруі.   
Ҧсыныс – белгілі сәтте, яки уақыт  мерзімінде  сатуға ҧсыналатын  игілік 

саны (кӛлемі). Ҧсыныс кӛрсетілген игіліктердің нарық бағасы сапасының 
қҧнын білдіреді. 

Ҧсыныстың негізгі  факторы игілік  бағасы  мен бағасыз факторлар.  
Ҧсыныс бағасы – бҧл кӛрсетілген игіліктің белгілі санын сатуға сатушы 

келісетін ең тӛмен баға. 
Игілік бағасы мен ҧсыныс кӛлемінің байланысын ҧсыныс заңы 

бейнелейді.  
Ҧсыныс заңы тҧжырымы: игіліктің бағасы қымбаттаған сайын 

сатушылардың сату ынтасы арта тҥседі.  Тауар ӛндіруші ҧйғарған игіліктің  
саны мен нарықтың баға арасында ҥнемі белгілі арақатынас болып, оны график 

ҧсыныс сызығы (қисығы) делінеді. 
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Кесте 2.2                    

Ҧсыныс кӛлемі 
 

1кг-ң бағасы  

(теңге ) 

Ҧсыныс кӛлемі 

(1айға/тонна) 

900 8 

800 7 

700 6 

600 5 

500 4 

400 3 

300 2 

200 1 

 

 

 
 

Сурет 2.3. Ҧсыныс қисығы 

 
Графикте шығарылған ӛнім кӛлемінің (Q) рыноктың бағаға (Р) тәуелділігі 

кӛрсетілген. Бағаның жоғарылауы ҧсыныс  кӛлімін кӛбейтеді, егер    ҧсыныс 
мӛлшерінің баға емес детерминаты ӛзгеріссіз қалса, тура пропорционалды 

кӛрсетеді: 
Q=f(P) 

 Q – ҧсыныс кӛлімі, Р – тауардың     бағасы     ҧсынысының  мӛлшелері 

алдымен ӛндіріс шығындарына, қолданылатын  ӛндіріс  технологиясының 
сипатына,  дотация мен  салыққа, қолдағы бар тауарлар бағасы мен кәдімгі 

бірін-бірі алмастыра алатын тауарлар бағасына, баға ӛзгеруін кҥтуге,   мемлекет   
саясатына,   сатушылар  санына,   табиғи – климаттық жағдайға т.б. 

байланысты. 
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Жоғарыда кӛрсетілген факторларды ескерсек, ҧсыныс функциясының 

жалпы тҥрін кӛрсетуге болады: 
                              QS = f(P,PAPB,… Pn ,T,K,F)                                 (2.3)  

Мҧндағы: 

QS –ҧсыныс кӛлемі; 
Р – зерттеліп отырған тауардың бағасы; 

PA, PB – осы тауарды ӛндіруіне қолданылатын материалдар мен 
шикізаттар бағасы; 

Pn – бірдей қорлардың кӛмегімен ӛндіруге болатын тауардың бағасы; 
Т – салық мӛлшері; 

К – қолданылатын технология тәсілі; 
F – нарықтағы осы тауарды сатушылар саны. 

Ҧсыныстын ӛзгеруі. Ферма ҧсынатын игіліктер қҧрамын әрқашан 
ӛзгертіп отырады. Ҧсыныс  бағадан  басқа, кез – келген басқа да әсер алатын 

фактор ӛзгергенде ӛзгереді. 
Ҧсыныс сызығы бойымен жылжу – сатушылардың  игілік бағаларының   

ӛзгеруіне, басқа жағдайлардың теңдігіндегі реакциясы; ӛндірушілер  сатқысы  
келетін және сата алатын игіліктердің кӛлемінің ӛзгеруін қайталайды. (2.3- 
суретте ҧсыныс сызығы бойындағы А және В нҥктелеріне жылжуы)  Ҧсыныс 

сызығы бойымен жылжу, ҧсынысқа әсер ететін факторларының 
тҧрақтылығында белгілі игілік  бағасы  ӛзгергенде ,  игілік ҧсыныс кӛлемінің 

ӛзгеруін  кӛрсетеді. 
Ҧсыныс сызығының жылжуы – сатушылардын баға емес факторлардың 

ӛзгеруіне реакциясы, ҧсыныстың характерінің ӛзгеруін кӛрсетеді. Ҧсыныстың 
ӛзгеруі – ӛндірушілердің сатқысы келетін  және  сата  алатын  игіліктер 

кӛлемінің  ӛзгеруін кӛрсетеді. (2.4-суретте S1-S1 яки S2-S2 сызықтары) 

 
 

Сурет 2.4. Ҧсыныс сызығының  ҧсыныс кӛлемі, жылжуы 
 

Ҧсыныс сызығының оңға ығысуы, игілік ҧсынысының ҧлғаюы, ҧсыныс 
сызығының солға қарай ығысуы, игілік ҧсынысының қысқарғанын  кӛрсетеді. 



  

 

 21 
 

Сонымен, бағаға жатпайтын факторлар бағасы ӛзгерсе – ҧсыныс сызығының  

ығысуы,  яғни ҧсыныстың ӛзгеруі. Егер ҧсыныс кӛлемі ӛзгерсе,  берілген 
игіліктің бағасының ӛзгеруіне жауап ретінде – бҧл ҧсыныс  сызығының 
бойымен  жылжуы. 

 
2.4  Сҧраныс  пен  ҧсыныстың   қарым- қатынасы, нарықтағы  тепе – 

теңдік 
Сҧраныс пен ҧсыныстың қарым-қатынасы, тепе-теңдік  баға мен  тепе-

теңдік кӛлемді, яғни  нарықтың тепе-теңдігін тудырады. 
Сҧраныс пен ҧсыныстың қарым-қатынасы – бір мезгілдегі сатушы  мен 

сатып алушыны қанағаттандыратын нарықтық  бағаны қалыптастыратын  
процесс. 

Нарықтық баға – сатушы   мен   сатып    алушылардың   жоспары    бір-
біріне сәйкес келгенде,  сатып алушының сатып  алғысы келетін  игіліктердің 

кӛлемі, ӛндірушілердің ҧсынған кӛлеміне абсолютті сәйкес келеді, нәтижесінде 
тепе-тендік баға туындайды, яғни ҧсыныс кӛлемі сҧраныс кӛлеміне тең болады. 

Нарықтық сҧраныс пен ҧсыныстың тепе-теңдігінде, басқа жағдайлардың  
теңдігі  сақталғанда, бағаның  кӛтерілуіне де, тӛмендеуіне де әсер ететін 
факторлар болмайды. 

Сҧраныс  пен ҧсыныс  сызықтары  бір координаттағы графикке тҥсірсек,( 
2.5-сурет) олардың қарым-қатынасына кӛз жеткіземіз. 

 

 
 

Сурет 2.5. Нарықтағы тепе – теңдік жағдайы 
 

Баға  Pо-ге  тең  болғанда ғана сҧраныс кӛлемі ҧсыныс кӛлеміне  тең  
болады (QS =Qd)  яғни DD және SS  сызықтарының  қиылысу нҥктесі  Е тепе-
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теңдік  жағдайы деп аталады, Pо – теңдестік бағасын, ал  Qо – сҧраныс пен 

ҧсынысқа тең болатын теңдестік кӛлемін кӛрсетеді.  
Нарықтың тепе-теңдігі – нарық  бағасы, не болмаса сатылатын  игіліктер 

кӛлемінің ӛзгеру тенденциясының жоқтығы жағдайы. 

Нарықтың тепе-теңдігі бағаның сҧраныс кӛлемі мен ҧсыныс  кӛлемінің 
тендігіне қол жеткізгенде қалыптасады.  Баға мен сатылатын игілік кӛлемінің 

нарықтық теңдігі сҧраныс пен ҧсыныстың ӛзгеруіне жауап ретінде ӛзгеруі 
мҥмкін. 

Егер  нарықта тауардың бағасы  Р1-ге тең болғанда (Р1<Ро), онда сҧраныс 
кӛлемі ҧсынылып  отырған кӛлемнен кӛп болып (Qd>QS)  нарықта тауар 

жетіспеушілігі (тапшылық) болады. Мҧндай жағдай сатып   алушылардың 
арасында бәсекелестік тудырып, игіліктердің бағасын кӛтеріп жібереді,  

ҧсыныстың кӛлемінің ҧлғаюы бағаның тепе-теңдігіне дейін созылады.  Ең  
тӛменгі  баға  тепе-теңдік бағадан  жоғары болғанда,  ҧсыныс кӛлемінің 

сҧраныс кӛлемінен асуында игіліктердің артықшылығын тудырады  (2.5-сурет).  
Сҧраныс және ҧсыныс сызығы жылжуының  баға  мен игіліктер  кӛлеміне 

әсерінің тӛрт  вариантын атауға болады: 
1. Игіліктерге сҧраныстың ҧлғаюы сҧраныс  сызығының оңға жылжуына 

әкеледі, нәтижесінде теңдік  баға да, игіліктің тепе – теңдік  кӛлемі де ҧлғаяды. 

2. Игіліктерге сҧраныстың азаюы ҧсыныс  сызығының солға  жылжуына 
әкеледі, нәтижесінде тепе – теңдік баға  мен игіліктердің  тепе – теңдік кӛлемі 

азаяды. 
3. Игілік  ҧсынысы  кӛлемі ҧлғайғанда  ҧсыныс  сызығы оңға  қарай  

жылжиды,  нәтижесінде  тепе –тең   баға тӛмендейді  және  тепе – тең игіліктер  
кӛлемі ҧлғаяды. 

4. Игіліктер  ҧсынысың кӛлемі  азайғанда,  ҧсыныс сызығы  солға  қарай  
жылжиды,   нәтижесінде  тепе-тең  баға  кӛтеріледі  және  тепе –тең  игіліктер  

кӛлемі азаяды. 
Сҧраным мен ҧсыныс қатынастары мен  олардың  сызықтарының 

ӛзгеруіне байланысты  тепе – теңдік  нҥктені  әруақытта  табуға болады. 
Бірақ  жоғарыда  аталған  ҧсыныстың  «тӛрт ережесі» әр уақытта іске 

аспайды,  ӛйткені  сҧраныс  сызығының  және ҧсыныс сызығының бір  мезгілде 

жылжуы жиі  болады да,  нақты экономикалық  қҧбылыс  пен  процестерді 
талдауды қиындатады. 

Ғылыми  негізделген  сҧраныс  пен ҧсыныс  талдау  әдісі қажеттілікті  
болжайды:   

 Сызықтарды  жылжытатын сҧраныс пен ҧсыныстың ӛзгеруін, 

сызықтар  бойымен  қозғалысқа әкелетін ҧсыныс пен сҧраныстың  ӛзгеруін  
ажырата  білу  керек  

 Барлық  қалған  жағдайлар  тең  деп есептеледі, ол ҥшін игілік  
бағасының  ӛзгеру  себебінен  және басқа  да факторлардың  ӛзгеруінің  

арасындағы айырмашылықтарды ажырата  алатын  білім  керек. 
Жоғарыда кӛрсетілген нарық әдісі статистикалық, ҥйткені: белгіленген  

уақытқа (жыл, тоқсан, ай) ғана  қолданылады, сондықтан оның уақытқа  сәйкес 



  

 

 23 
 

ӛзгерулері талданбайды. Сҧраныс, ҧсыныс және баға ара қатынастарына уақыт  

әсерін  қоса талдайтын әдіс динамикалық деп аталады.  
Егер  ҧсыныс  әсерінен  сҧраныс  реакциясы  тым  баяу  болды деп   

ҧйғарсақ, онда  экономикалық ғылымда тепе – тендіктің жаңа жағдайының  іске  

асуын  сҧраныс  пен ҧсыныс  функциясының  белгілі  кӛрсеткіштерінің  
арақатынасымен болжайтын «ӛрмекшітҥрі әдісі»  деп аталатын басқа вариант  

пайда болды. 
                        

2.5 Икемділік туралы тҥсінік 
Икемділік – ӛзгермелі кӛлемінің екіншісінің  ӛзгеруіне, біріншінің 

ӛзгеруіне жауап ретінде, сезіну дәрежесі. 
«Икемділік» тҥсінігін экономикалық әдебиетке А. Маршалл  

(Ҧлыбритания) ендірген, оның идеясын Дж. Хикс (Ҧлыбритания), 
П.Самуэльсон (АҚШ) және т.б. әрі қарай дамытқан. 

Таңдаған ӛлшем бірлігіне сәйкес ӛзгермелі экономикалық бірліктің  басқа 
бірінің ӛзгеруін сезіну қабілеттілігін әр тҥрлі әдістермен кӛрсетуге болады. 

Ӛлшем бірлігін біріңғайлау ҥшін пайызбен ӛлшеу әдісі тандалған. Икемділіктің 
сандық ӛлшемін икемділік коэффициенті арқылы кӛрсетеді. 

Икемділік коэффициенті – бҧл бір ӛзгермелі кӛлемнің басқа бірінің бір 

процентке ӛзгеруі нәтижесіндегі проценттік ӛзгеруін білдіретін сандық 
кӛрсеткіш. Икемділік нӛлден шексіздікке дейін ӛзгеруі мҥмкін. 

Икемділік тҥрлері: 
- сҧраныстың бағалық  икемділігі 

- сҧраныстың табыстық икемділігі 
- ҧсыныстың бағалық икемділігі 

- сҧраныстың бағалық қиылысқан икемділігі 
- сҧраныстың нҥктелік икемділігі 

- доғалық сҧраныстың икемділігі 
- баға мен еңбек ақы қатынасы  икемділігі 

- техникалық орын алмастыру икемділігі 
- тҥзу сызық икемділігі. 
Икемділік формулалары (кейіптері). Сҧраныстың бағалық икемділігінің 

негізгі формулалары (кейіптері). 
   - икемді сҧраныс (ЕД >1).  Бағаға қарағанда, сҧраныс кӛлемінің жоғары 

дәрежедегі ӛзгеру  жағдайы. Мысалы, сҧраныс кӛлемінің  1%-ға  ӛсуі, сҧраныс 
кӛлемінің  4%-ға азаюы: 

   - икемсіз  сҧраныс (ЕД 1). Бағаға қарағанда сҧраныс кӛлемінің аз 

мӛлшерде азаю жағдайы. Мысалы, бағаның 1%-ға   ӛсуі, сҧраныстың  тек 0,3 %-
ға ғана азаюына әкеледі: 

 - сҧраныстың бірлік икемділігі (ЕД=1).  Ол баға 1%-ға ӛзгеруіне сҧраныс 
саны да 1%-ға ӛзгеретін жағдай; 

жетілген икемді сҧраныс  (ЕД = ).  Бағаның аз ӛзгергендегі сҧраныс 
кӛлемінің шексіз ӛзгеруі жағдайы. Мҧндай жағдайда сҧраныс қисығы қатал 

кӛлбеу сызық болады; 



  

 

 24 
 

- жетілген икемсіз сҧраныс  (ЕД=0). Баға ӛзгергенде сҧраныс кӛлемі                              

абсолютті тҧрақты. Мҧндай сҧраныс тік сҧраныс сызығы (қисығы) тҥрінде 
кӛрінеді.  

Икемділіктің кӛрсетілген тҥрлері бӛлінуі шартты тҥрде ғана, ӛйткені әр  

тҥрлі  игіліктер, әр тҥрлі икемділік коэффициенттеріне ие.  
Айталық негізгі тамақ ӛнімдері тӛмен сҧраныстың бағалық икемділігіне 

ие. Ал салтанат бҧйымдары, керісінше жоғары сҧраныстың бағалық 
икемділігіне ие. 

Икемділік уақыт, тҧрғындар топтары, тауар-субститут
 

факторларына 

сәйкес ӛзгеруі мҥмкін. 
Икемділік пен  сҧраныс қисығының еңкіштігін тендестіруге болмайды, 

ӛйткені олар әр тҥрлі ҧғым. 

 
 

2.6-сурет. Икемділік және сҧраныс қисығының еңкіштігі әр тҥрлі ҧғым 
 

2.6-суретте, сҧраныс тҥзу сызығының әрбір нҥктесінде еңкіштік бірдей. 
Бірақ сызық ортасынан жоғары икемді сҧраныс, ортасынан тӛмен сҧраныс 

икемсіз. Дәл ортасында орналысқан нҥктеде сҧраныс икемділігі бірге тең.  
Сҧраныс икемділігі туралы, тік және кӛлбеу сызықтарының еңкеюіне 

сәйкес жоруға болады.    
Сҧраныс икемділігінің негізгі тҥрлері: 
- ҧсыныс икемділігі, ҧсыныс кӛлемі, бағаға қарағанда кӛп пайызға  

ӛседі. Бҧл мӛлшер ҧзақ мерзімде болады; 
- ҧсыныс икемсіздігі, бағаға қарағанда аз мӛлшерде ӛзгереді. Бҧл тҥрі  

қысқа мерзімде болады; 
  - абсолютті икемділік ҧзақ мерзімге тиісті. Ҧсыныс сызығы қатаң  

тҥрде кӛлбеу;  
- абсолютті икемсіздік ағымдағы мерзімде болады. Ҧсыныс сызығы  

қатаң тҥрде кӛлбеу.  

                                                 
 Cубститут-(лат.Substitutuo-бірге тҧрғызамын, бірге тағайындайымын)-тауарды, басқа тауармен, ӛзі 

сияқты қасиеті бар тауарлармен айырбастау немесе ӛзгерту.   
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Сҧраныстың қиылысқан икемділігі тҥрлері: 

- оң, игіліктің бірін-бірі алмастыра алатынына сәйкес; 
- теріс игіліктің бірін-бірі толықтыруы жатады; 
- нӛлдік игіліктің бірін-бірі алмастыра, бірін-бірі толықтыра  

алатындарына қатысы жоқ.  
Сҧраныстың табыстық икемділігі тҥрлері: 

- оң, сҧраныс кӛлемі табыстың ҧлғаюына сәйкес кӛбейеді. Бҧл тҥр  
қалыпты тауарларға қатысты, айталық салтанат бҧйымдарына қатысты; 

- теріс, сҧраныс кӛлемі табыстың азаюына сәйкес азаяды. Бҧл тҥрі  
сапасыз игіліктер тҥрінде, ең тӛменгі тауарларға қатысты; 

- нӛлдік, сҧраныс кӛлеміне табыстың ӛзгеруі әсер етеді. Бҧлар бірінші  
қажеттіліктегі тауарлар.     

Икемділікті микроэкономикалық талдауда қолданудың негізгі тҥрлері: 
- тҧтынушы мінез – қҧлқын талдау; 

- фирманың баға саясатын анықтау: 
- фирманың пайданы барынша кӛбейтетін старегиясын және іскер  

кәсіпорындарды анықтау; 
- экономиканы мемлекеттік реттеу шараларын дайындау әсіресе  

тҧрғындарды жҧмыспен қамтамасыз ету саясатын; 

- тҧтынушының шығыны мен сатушы табысының игілік бағасының  
ӛзгеруіне байланысты ӛзгеруін болжау. 

 
2.6 Сҧраныстың бағалық икемділігі 

Сҧраныстың бағалық икемділігі – бағаның ӛзгеруіне сәйкес тауарға 
сҧраныс кӛлемінің ӛзгеруін бағалау. Дәлірек, сҧраныстың бағалық икемділігі – 

бҧл сҧраныс кӛлемінің пайыздық ӛзгеруін, бағаның  пайыздық ӛзгеруіне бӛлу 
нәтижесі. 

Сҧраныстың бағалық икемділігі, сҧранымға әсер ететін басқа 
факторларының тҧрақтылығы жағдайында, тауар бағасының ӛзгеруіне сәйкес , 

сҧраныс кӛлемінің ӛзгеруін сезгіштігін ӛлшеуге пайдаланатын шама (кӛлем). 
Әр тҥрлі тауарлардың сҧраныстық бағалық икемділігі бір-бірінен 

айырмашылығы едәуір. Ең қажетті заттарға сҧраныс (тамақ ӛнімдері, аяқ 

киімдері және т.б.) икемсіз ӛйткені ӛмір сҥруге ең қажетті және бағаның ӛсуіне 
қарамастан оларды тҧтынудан бас тарта алмайсың. Салтанат бҧйымдарының 

керісінше бағалық икемділігі барынша жоғары болады. 
Сҧраныстың бағалық икемділігі мына факторларға байланысты: 

- қолдағы субститут (ауыстырушы) – тауарларға. Неғҧрлым адамның  
ҧқсас қажеттілігін қанағаттандыратын субститут-тауарлар кӛп болған сайын 

икемділік соншалықты жоғары болады: Алмастырылмайтын тауарлар 
сҧранысы (мысалы инсулин ) икемсіз; 

- бағаның ӛзгеруіне уақыттың лайықталуы. Әдетте ҧзақ мерзімді  
кезеңде сҧраныс барынша икемді, ӛйткені уақыт ӛткен соң адамдар 

алмастыратын тауарларды табу мҥмкіншілігіне ие болады. Қысқа мерзімде 
сҧраныс ӛте икемсіз; 
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- ӛнімге бӛлінген тҧтыну  бюджетінің ҥлесі. Ең қажетті тҧтыну  

игілігіне жҧмсалатын бюджеттің азғана ҥлесі, баға ӛскенде олардың тҧтыну 
кӛлеміне елеулі әсер ете алмауы мҥмкін. Мҧндай тауарға мысалы, туалет 
қағазы, тҧз және т.б. кіреді. 

Икемділікті ӛлшеу.  Икемділікті ӛлшеу ҥшін, баға ӛзгергенде сҧраныс 
қаншалықты ӛзгеретінін білу қажет. 

Сҧраныстың  бағалық икемділігінің сандық коэффициентін келесі 
формуламен анықтауға болады: 

Мҧндағы:  Qd –сҧраныс сызығы бойында ӛлшенетін сҧраныс кӛлемі;  

                    Р – тауар бағасы. 
 

Айталық, жаңа компьютер бағасының 1%-ға ӛсуі (басқа жағдайлардың 
тҧрақтылығында) компьютер сатудың жылдық саны 2%-ға кемиді. Мҧндай 

жағдайда сҧраныстың бағалық икемділігі: 

2
%1

%2
 

Сҧраныстың бағалық икемділік кӛлемі теріс кӛрсеткішпен анықталады, 

ӛйткені сҧраныс заңы, қандайда болмасын бағаның ӛзгеруі сҧраныс кӛлемінің 
ӛзгеруіне қарама-қарсы. 

Бағаның сҧраныс икемділігінің кӛлемі нӛлден шексіздікке дейін кемиді.  

 
Сурет 2.7. Икемді сҧраныс 

 

Сҧраныстың бағалық икемділігінің бірнеше тҥрлері болады: 
- икемді сҧраныс, егер икемділіктің абсолюттік мәні (ӛлшемі) 1 мен 

шексіздік арасында ауытқыса (2.7-сурет) 
- бірлік икемділігі, егер икемділіктің абсолюттік мәні (мӛлшері) бірге тең 

болғанда (2.8-сурет).   

Ео=   
сҧраныс кӛлемінің %-дық ӛзгеруі (Qd) 

 бағаның (Р) ӛзгеру %-ы                                                (2.4)   
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Сурет 2.8. Сҧраныстың бірлік икемділігі 

 
- икемсіз сҧраныс,  егер икемділіктің абсолюттік мәні (ӛлшемі) 1-ге дейін 

ӛзгерсе (2.9-сурет). 
 

 
 

Сурет 2.9. Икемсіз сҧраныс 
 

Жоғарыда кӛрсетілген суреттерде сҧраныстың әр тҥрлері кӛрсетілген. 2.7-

суретте бағаның 2 есе азаюы, сҧраныстың 3 есе кӛбеюі, 2.8-суретте бағаның 2 
есе тӛмендеуі, сҧраныстың 2 есе кӛбеюіне, 2.9. суретте бағаның 2 есе қысқаруы, 

сҧраныстың тек 50 %-ға ҧлғаюын кӛрсетеді. 
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г) жетілген икемсіз сҧраныс, егер сҧраныстың бағалық икемділігі нӛлге 

тең болса. 
д) жетілген икемді сҧраныс, егер сҧраныстың бағалық икемділігі 

шексіздікке тең болса.  

 

 
 

Сурет 2.10. Жетілген икемді және жетілген икемсіз сҧраныс  

 
Жетілген икемді сҧраныс – сҧраныс шексіз икемді және бағаның сәл ғана 

ӛзгеруі сҧраныс мӛлшерінің шексіз ҥлкен ӛзгеруін тудырады. Осындай сҧраныс 

2.10-суретте кӛлбеу сызығы (қисығы) мен кӛрсетілген. 
Жетілген икемсіз сҧраныс – бҧл баға ӛзгергенде кӛлемі абсолютті 

ӛзгермейтін сҧраныс. Мҧндай сҧраныс 2.10-суретте тік сызығымен 
бейнеленген. 

Икемділік және тҥсім. Сҧраныстың тауарға бағалық икемділігі, болмаса 
икемсіздігі туралы жалпы тҥсім кӛрсеткіштеріне қарай пікір айтуға болады, 

яғни ақша тҥсімінен, ал тҧтынушы кӛзқарасынан – жалпы жағдайынан. 
Икемділік пен тҥсім шамасының тәуелділігі кӛптеген экономикалық қызмет 

саласының шешуші факторы. 
Жалпы тҥсім бағаның (Р) ӛнім кӛлеміне (Q) кӛбейтуіне тең (QхР); 

1. Егер сҧраныс икемді болса онда бағаның ҧлғаюы жалпы тҥсімді 
кӛбейтеді, ӛйткені игіліктің бір данасына бағаның тҥсуі, бағаның тӛмендеуінен 

туындайтын шығынды толтыруға жеткілікті болып, сату кӛлемінің ҧлғаюын 
қамтамасыз етеді. Басқаша айтқанда икемді сҧраныста бағаның ӛзгеруі жалпы 
тҥсімнің қарама-қарсы бағытта ӛзгеруін тудырады. 

2. Егер сҧраныс икемсіз болса, онда бағаның тӛмендеуі жалпы тҥсімнің 
азаюына әкеледі, онда сату кӛлемі бір дана ӛнім бағасының тӛмендеуі 

нәтижесінде, тҥсімнің азаюын толтыру ҥшін сату кӛлемі жеткіліксіз болады.  



  

 

 29 
 

3. Сҧраныс икемділігі бірге тең болғанда, бағаның тӛмендеуі жалпы 

тҥсім кӛлемін ӛзгертпейді. 
Сҧраныстың бағалық икемділігі коэффициенті тәжірибеде еңбек ақысы 

деңгейін, тҧрғындардың жҧмысбастылығын, акциз салынатын тауарларды 

т.б.анықтауда кең қолданылады. 
 

          2.7 Сҧраныстың табыстық икемділігі 
Сҧраныстың табыстық икемділігі – сҧраныстың табыс ӛзгеруін сезіну 

ӛлшемі, тҧтынушы табысының ӛзгеруі салдарынан қайсы бір игілікке 
сҧраныстың салыстырмалы ӛзгеруін бейнелейді.  

Сҧраныстың табыстық икемділігі мынадай негізгі тҥрінде кӛрінеді: 
- оң, табыстың ҧлғаюы (басқа жағдайлардың тҧрақтылығында)  

сҧраныс кӛлемінің ҧлғаюымен ере жҥретінін болжайды, сҧраныстың табыстық 
икемділігінің оң тҥрі қалыпты тауарларға қарайды, айталық салтанат 

тауарларына; 
- теріс, табыстың ҧлғаюына байланысты сҧраныс кӛлемінің азаюын  

болжайды, яғни табыс пен сатып алу кӛлемінің қарсы арақатынасы ӛмір сҥреді. 
Бҧл икемділік тҥрі сапасыз икемділіктерге кең тараған; 

- нӛлдік, сҧраныс кӛлемі табыс ӛзгеруін сезбейтінін білдіреді. Бҧл  

игіліктердің  тҧтынылуына байланысты емес. Бҧларға жататындар ең қажетті 
тауарлар. 

Сҧраныстың табыстық икемділігі мынадай факторларға байланысты.  
а) қайсыбір болмасын игіліктің жанҧя бюджетіне маныздылығына .  

Жанҧяға қай игілік кӛп керек болса, соған сҧраныс икемділігі аз болады; 
б) кӛрсетілген игілік салтанат бҧйымы, болмаса ең қажетті затқа  

жатуына. Аталған игіліктердің біріншісіне, екіншіге қарағанда икемділік 
жоғары болады;   

в) сҧраныс кертартпалығына. Табыс ҧлғайғанда тҧтынушы барынша 
қымбат игіліктерді тҧтынуға бірден кіріседі.  

Атап ӛту керек, әр тҥрлі табысы бар тҧтынушылар ҥшін, бір тауар 
салтанат бҧйымына да, ең қажетті затқа да айналуы мҥмкін. Игіліктің мҧндай 
бағалануы, егер оның табысы ӛзгерсе, жеке тҧтынушыға да қатысты. 

2.11-суретте ӛнім кӛлемінің (QД), сҧраныстың бағалық икемділігінің әр  
тҥрлі мәнінде табыс кӛлеміне (І) байланыстығы графигі кӛрсетілген.  
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а) 

 
 

б)
 

 
в) 

 
Сурет 2.11. Сҧраныстың табыстық икемділігі: 

а) сапалы икемсіз игіліктер; б) сапалы икемді игіліктер; в) сапасыз игіліктер 
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Икемсіз игіліктерге сҧраныс, ҥй шаруашылығының ең тӛменгі 
табысында ғана, табыс ӛскенде ҧлғаяды, сонан соң белгілі бір деңгейден 

кейін ( І1)  кӛрсетілген игіліктерге сҧраныс азая бастайды  (3.6-сурет (a)). 
Икемді игіліктерге (мысалы, сaлтанат бҧйымдарына) бір деңгейге дейін  

(І2) сҧраныс болмайды, солай болғандықтан ҥй шаруашылығы оларды сатып 
алуға мҥмкіншілігі жоқ, содан кейін табыстың кӛбейюіне сәйкес сҧраныс 

ҧлғаяды  (2.11-сурет  (б)). 
Сапасыз игіліктерге сҧраныс бастапқыда ҧлғаяды, бірақ табыстың бір 

деңгейінен кейін  (І3) қысқара бастайды. 
Сҧраныстың табыстық икемділігі коэффициенті – бҧл, кӛрсетілген 

икемділік тҥрін ӛлшейтін, сҧраныстың табыстық икемділігінің кӛрсеткіші.  
Сҧраныстың табыстық икемділігі коэффициенті – игілікке сҧраныс 

кӛлемінің салыстырмалы ӛзгеруінің тҧтынушы табысының салыстырмалы 
ӛзгеруіне қатысты, ол мына формуламен есептеледі:  

                                       
II

QQ
E

/

/
1                                              (2.5)  

Мҧндаға:  І – тҧтынушы табысы  
   Q – сатып алынған игілік кӛлімі.  

Басқаша: 
Е1 = сҧраныс кӛлемінің % - дық ӛзгеруіне / табыстың  %- дық ӛзгеруі. 

 
Сҧраныстың табыстық икемділігі коэффициенті тҧтыну корзинасын, әр 

тҥрлі табысты адамдардың тҧтыну қҧрылымын, табыс деңгейіндей әр  тҥрлі 
игіліктің тҧтыну дәрежесін т.б. есептегенде пайдаланады. 

Сҧраныстың табыстық икемділігі коэффициентінің мәні кейбір 

тауарларға маңызды, мысалы, бӛлшек сауда кәсіпорны ҥшін, солай 
болғандықтан нарық конъюктурасында пайда болған ӛзгерулерге қалыпты 

әсер ету ҥшін ӛздерінің қорлары мен тапсырмасын реттеуге мҥмкіншілік 
береді. 

 
2.8 Сҧраныстың қиылысқан бағалық икемділігі 

Сҧраныстың қиылысқан бағалық икемділігі, бір игілікке, басқа 
жағдайлардың тҧрақтылығында, басқа игілік бағасының ӛзгеруін кӛрсетеді. 

Сҧраныстың қиылысқан бағалық икемділігінің ҥш тҥрі айырып танылады: 
- оң; 

- теріс; 
- нӛлдік. 
Сҧраныстың қиылысқан бағалық оң икемділігі бірін-бірі алмастыратын 

тауарларға  (субститут – тауарларға) қатысты. Мысалы, сарымай мен 
маргарин алмастыратын тауарларға жатады, олар нарықта бәсекелес. 

Маргарин бағасының кӛтерілуі, маргаринның жаңа бағасына байланысты, 
сары майды арзандататын болғандықтан сары майға сҧраныс та ҧлғаяды. 

Сары майға сҧраныстың ҧлғаюы нәтижесінде, оның сҧраныс қисығы оңға 
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жылжиды және оның бағасы кӛтеріледі. Екі игіліктің бірін-бірі 
айырбастаушылығы жоғары болса, солғҧрым сҧраныстың қиылысқан 

бағалық икемділігі де жоғары болады. 
Сҧраныстың қиылысқан бағалық теріс икемділігі. Ӛзара толықтыратын 

игіліктерге қатысты (ере жҥретін игіліктер). Бҧл игіліктер, бірге 
қолданылады. Мысалы, аяқ киім мен гуталин (крем) бірін-бірі толықтыратын 

тауарлар. Аяқ киімге бағаның ӛсуі, оған сҧранысты азайтады, ӛз керегінде 
гуталинге сҧраныс ҧлғаяды. Сондықтан, сҧраныстың қиылысқан бағалық 

теріс икемділігіне бір игіліктің бағасының кӛтерілуіне байланысты басқа 
игіліктің пайдалануы қысқарады. 

Ӛзара толықтыратын игіліктер кӛп болған сайын, сҧраныстың 
қиылысқан бағалық теріс игіліктің абсолюттік мәні соншалықты жоғары 

болады. 
Нӛлдік қиылысқан бағалық сҧраныс икемділігі ӛзара толықтырылатын 

және бірін-бірі алмастыратындарға жатпайтын игіліктерге қатысты. 
Сҧраныстың қиылысқан бағалық икемділігінің бҧл тҥрі, бір игіліктің 
пайдалануы басқаның бағасына байланысты еместігін кӛрсетеді.  

Қиылысқан бағалық сҧраныс икемділігінің мәні «плюс» икемсіздіктен 
«минус»  икемсіздікке дейін ӛзгеруі мҥмкін. 

Қиылысқан бағалық сҧраныс антимонополиялық саясатты іске 
асырғанда пайдаланады. Қайсыбір фирманың қандайда бір игіліктің 

монополисі еместігін дәлелдеу ҥшін осы фирманың ӛндіретін игілігінің 
қиылысқан бағалық сҧраныс икемділігі бәсекелес басқа фирма игілігімен 

салыстырғанда оң болуын дәйектеу керек.    
Қиылысқан бағаның сҧраныс икемділігіне себебші болуының маңызды 

факторы, тауарлардың табиғи сипатын олардың қолданыста бірін-бірі 
алмастыратын қабілеттілігі болып табылады. Қиылысқан бағаның сҧраныс 

икемділігін білуді жоспарлауға пайдалануға болады. Айталық, табиғи газ 
бағасы кӛтерілуі кҥтілгенде, бҧл ӛнімдер тамақ пісіргенде, жылытуда бірін-
бірі алмастыра алатындықтан электроэнергияға сҧраныс амалсыз ҧлғаяды. 

Қиылысқан бағаның сҧраныс икемділігі ҧзақ мерзімде 0,8 деп ҧйғарсақ, 
ондай жағдайда табиғи газдың бағасы 10 %-ға ҧлғаюы, электроэнергияға 

сҧраныс кӛлімнің 8 %-ға ӛсуіне әкеледі. 
Игіліктің ӛзара алмастырылу ӛлшемі қиылысқан бағаның сҧраныс 

икемділігі кӛрсеткішінің шамасын білдіреді. Егер бір игілік бағасының сәл 
ӛзгеруі басқа игілікке сҧраныс қысқаруын тудырса, онда олар бірін-бірі 

толықтырушы болады. 
Қиылысқан бағаның сҧраныс икемділігі коэффициенті – сҧранылатын 

игілік кӛлемінің пайыздық ӛзгеруінің басқа игілік бағасына пайыздық 
қатынасын білдіретін кӛрсеткіш. Бҧл коэффициент мына формуламен 

анықталады: 
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Қиылысқан бағаның сҧраныс икемділігі коэффициенті бағаның тек 
азғана ӛзгеруінде игіліктің ӛзара алмастырылу және бірін-бірі толықтырылу 

оң сипаттау мақсатында қолданылуы мҥмкін. Бағаның ҥлкен ӛзгеруінде 
табыс нәтижесінің әсері айқындалып, екі игілікке сҧраныстың ӛзгеруін 

тудырады. Мысалы, егер нан бағасы екі есеге арзандаса, онда нанды ғана 
емес, басқа игіліктерді пайдалану кӛлемі ҧлғаюы ықтимал. Бҧл вариант 

игіліктердің бірін-бірі толықтырылуы ретінде бағалануы мҥмкін болғанымен, 
заңсыздық болады. 

Батыс дерек кӛзінің бағалауынша сарымайдың маргаринге икемділік 
коэффициенті 0,67-ге тең. Осының нәтижесінде, қарама-қарсы вариантқа 

қарағанда, тҧтынушы сары май бағасының ӛзгергенінде маргаринге 
сҧраныстың недәуір ӛзгеруін сезінеді. Сондықтан, қиылысқан бағаның 

сҧраныс икемділігі коэффициенті ӛзара алмасатын игіліктер шығаратын 
нәтижелерге басқа игілік бағасының ӛзгеруін кҥткен кезде ӛндіретін бір 

игілік тҥрінің кӛлемін азды-кӛпті дҧрыс белгілеуге мҥмкіншілік туады. 
 
 

2.9 Ҧсыныстың бағалық икемділігі 
Ҧсыныстың бағалық икемділігі – тауар бағасының ӛзгеруіне ҧсыныс 

ықпалын сезіну дәрежесінің кӛрсеткіші, ол мынадай формуламен есептеледі: 
 

Еs= 
ҧсыныс кӛлемі пайыздық ӛзгеруі 

         Баға ӛзгеруінің пайызы                                   (2.7) 
 

 Ҧсыныстың бағалық икемділігін есептеу әдісі, сҧраныстың икемділігі 
әдісімен бірдей, айырмашылығы, ҧсыныстың икемділігі оң болады, ӛйткені 

ҧсыныс қисығы «жоғарыға кӛтеріледі». Сондықтан ҧсыныстың икемділігі 
белгісін шартты тҥрде ӛзгертудің қажеті жоқ. Ҧсыныстың икемділігі оң 

болуының мәні жоғары баға ӛндірушілерді ӛнім кӛлемін ҧлғайтуға 
интермелейді.  

Ҧсыныстың икемділігінің негізгі факторы уақыт болып табылады, 
ӛйткені ол тауар бағасының ӛзгеруін ӛндірушілердің сезінуіне мҥмкіншілік  

береді. 
Ҥш уақытша кезеңді бӛледі:    
- ағымдағы кезең – ағымда, ӛндірушілер баға деңгейінің ӛзгеруіне  

бейімделе алмайтын уақыт кезеңі; 
- қысқа кезең – ағымда, ӛндірушілер баға деңгейінің ӛзгеруіне толық  

дәрежелі бейімделе алмайтын уақыт кезеңі; 
- ҧзақ кезең - ӛндірушілер баға деңгейінің ӛзгеруіне толық беймделе  

алатын уақыт кезеңі.  
Ҧсыныстың бағалық икемділігінің мынадай тҥрлері ажыратылады: 

- икемді ҧсыныс – икемділік  бірден кӛп болғанда (Еs>1) бағаға  
қарағанда ҧсыныс мӛлшелері аз пайызға ӛзгереді. Ҧсыныстың икемділігінің 

бҧл тҥрі ҧзақ мерзімді кезеңге тән. 
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- Икемсіз ҧсыныс – икемділік бірден аз (Еs <1) болғанда, бағаға  
қарағанда ҧсыныс мӛлшерлері аз пайызға ӛзгереді. Ҧсыныстың икемділігінің 

бҧл тҥрі қысқа мерзімге қатысты. 
- Ҧсыныстың абсолютті (жетілген) – икемділігі, бағаның аз  

ӛзгергенінде (Еs =1), ҧсыныс мӛлшелерінің шексіз ӛзгеруі орын алады. 
Ҧсыныс икемділігінің бҧл тҥрі ҧзақ мерзімді кезеңге тән, ҧсыныс қисығы 

қатаң кӛлбеу болады. 
- Ҧсыныстың абсолютті  икемсіздігі – ҧсыныс мӛлшерлері нӛлге тең  

(Еs=0), болғанда орын алады, яғни баға ӛзгергенде ҧсыныс мӛлшерлері 
абсолютті ӛзгермейді. Бҧл тҥр ағымдағы кезеңге тән, ал ҧсыныс қисығы 

қатаң тік болады. 

 
а) икемді ҧсыныс 

 
 

б) икемсіз ҧсыныс  
 

Сурет 2.12. (а, б) Ҧсыныстың бағалық икемділігі  
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Сҧраныстың бағалық икемділігі және икемсіздігі  2.12-суретте 

кӛрсетілген. «Сҧраныстың икемділігі» тҥсінігін қажетті игіліктерді ӛндіргенде 
сияқты қҧбылмалы пайыз ставкасы, жалақы деңгейі, шикізат пен полуфабрикат 
бағасы сияқтыларға қолдануға болады. 

Айту керек, ӛндіріс тауарларының кӛпшілігі ҥшін сҧраныстың бағалық 
икемділігі шикізат бағасына теріс, ӛйткені басқа жағдайларының 

тҧрақтылығында ӛндірілетін ӛнімнің қысқаруын тудыратын шикізатқа бағаның 
кӛтерілуі фирма шығынының ҧлғаюына әкеледі.  

Ҧсыныс икемділігі кӛптеген факторларға байланысты: 
а) ҧзақ сақтау мҥмкіндігі мен сақтау қҧны. Ҧзақ сақталынбайтын,  

болмаса ҧзақ сақтау қымбатқа тҥсетін тауар тӛмен ҧсынысқа ие; 
б) ӛндіріс пайызының ерекшелігі. Тауар ӛндіруші баға кӛтерілгенде  

ӛнім шығаруды ҧлғайта алатын, болмаса ҧлғайтатын, не болмаса баға 
тӛмендегенде басқа тауар ӛндіретін жағдайда, ҧсыныс кӛрсетілген тауарға 

икемді болады; 
в) уақыт факторы. Ӛндіруші бағаның ӛзгеруін тез сезіне алмайды,  

солай болғандықтан қосымша жҧмыскерлерді жҧмысқа алуға, ӛндіріс 
қҧралдарын сатып алуға (ӛнім шығаруды ҧлғайтқанда), болмаса қызметкерлер 
санын қысқарту, банк қарыздарын (ӛнім кӛлемін азайтқанда) тӛлеу қажет. 

Қысқа мерзімде ҧсыныстың сҧранысқа (баға) ҧлғаюы, тек қолдағы бар ӛндіріс 
куатын интенсивті

2
 пайдаланғанда ғана мҥмкін болады. Алайда мҧндай 

интенсивтілік нарықтық ҧсынысты тек салыстырмалы кішігірім шамаға 
ҧлғайтуы мҥмкін. Сонымен, ҧзақ мерзімде сҧраныстың бағалық икемділігі 

едәуір мазмҧнды; 
г) Басқа игіліктердің, оның ішінде қорлардың да бағасы. Әңгіме  

ҧсыныстың қиылысқан икемділігі туралы болып отыр; 
д) еңбек, материалдық, табиғи қорларды пайдалануды жетілдіру  

дәрежесі. Егер бҧл қорлар жоқ болса онда икемділік ҧсынысының реакциясы 
ӛте тӛмен. 

Ҧсыныс қисығы – игілік ҧсынысын сипаттайтын, ҧсынылатын игіліктер 
саны мен тепе-тең бағаның арақатынасын кӛрсететін сызық. 

Ҧсыныс қисығының жылжуы ҧсыныстың ӛзгеруін білдіреді. Ҧсыныстың 

ҧлғаюы ҧсыныс қисығының оңға жылжуына азаюы- ҧсыныс қисығының солға 
жылжуына сәйкес келеді (2.13-сурет). 

Ҧсыныс S1 және S2 қисықтарының: А нҥктесінде теңесуі,  S1 қисығы  S2 

қисығымен салыстырғанда тым (шалқайған) және ҥлкен икемділікке ие болады. 

Ҧсыныс қисығын  талдау кәсіпкер табысы, ҧсыныс икемділіг інің қайсы 
бір мағынасы болмасын, РА тауарының тепе-тең бағасының тӛмендегенінде 

тӛмендеп және ӛскенінде ҧлғаятынын дәлелдейді.  
Сҧраныс қисығы қарама-қарсы байланыстылықты кӛрсетеді; кәсіпкер 

табысты сҧраныстың икемділігінінде тепе-тең (РА) тӛмендеуінде ҧлғаятыны 
және сҧраныстың икемсізділігінінде қысқаратыны кӛзге тҥседі 3.8-суретте 

                                                 
2
 интенсивті – фр. Intensif –лат. Intrensio-куш салу, нығайту – уақыт бір өлшемінде 

шығарлатын өнім санын көрсетеді.  



  

 

 36 
 

кӛрсетілгендей, икемді ҧсыныста табыс тепе-теңдік бағаның ӛсу барысында 

икемсіздік ҧсынысқа қарағанда тезірек ҧлғаяды. Мысалы, тепе-тең баға Р1  

 
Сурет 2.13. Ҧсыныс, ҧсыныс икемділігі қисықтары 

 

мәніне дейін кӛтерілсе, онда тепе-тең В1 нҥктесінде кәсіпкер табысы  Р1хQВ1-ді 
қҧрайды, С1 нҥктесінде кәсіпкер табысы Р1хQС1-ге тең. QВ1>QС1 болғандықтан 

икемді ҧсыныс S1 қисығындағы  В1 нҥктесіндегі табыс С нҥктесіндегіден 
жоғары. Бірақ, барынша жоғары ҧсыныс икемділігінде, егер тепе-тең баға 

тӛмендегенде ғана кәсіпкер табысы барынша жоғары қарқынмен тӛмендейді 
(С2 мен В2 нҥктелерін салыстырамыз). 

Бҧдан, неге сҧраныстың ӛзгеруі нәтижесінде игілік бағасының тӛмендеуі 
кішігірім ӛндірушілердің банкротқа ҧшырауына себепші болады деген сҧрақ 

жауабы - ӛйткені ірі фирмалар игіліктерімен салыстырғанда, олардың 
игіліктерінің  ҧсынысы барынша икемді.  

Жоғардағы айтылғандарды қорытындылағандағы тҧжырымдар: 

1. Кез-келген игіліктер нарығында екі ағын әрекет етеді: игіліктердің  
белгілі кӛлеміне ҧсыныс тудыратын игілік тҧтынушылар және әр тҥрлі 

игіліктер кӛлемін ҧсынатын игілік ӛндірушілер. 
2. Ҧсыналатын игіліктер кӛлемі бірнеше факторларға байланысты,  

оның негізгісі – игілік бағасы. 
3. Игілік ҧсынысын, ҧсыныс қисығы бейнелейді. 

4. Ҧсыныс қисығының кӛрінген  жылжуы ҧсыныстың ӛзгергенін  
кӛрсетеді. Ҧсыныстың ҧлғаюы ҧсыныс қисығының оңға жылжуына сәйкес 

келеді, ал ҧсыныстың қысқаруы – солға жылжытады. 
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Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1. Сҧранысқа әсер ететін факторлар 
2. Сҧраныс қисығының орын ауыстыруы нені білдіреді?  
3. Ҧсынысқа әсер ететін факторлар 

4. Ҧсыныс қисығының орын ауыстыруы нені білдіреді?  
5. Гиффен парадоксы 

6. Икемділік тҥсінігінің экономикалық мәні 
7.Ҧсыныстың баға икемділігіне қандай факторлар әсер етед? 

8. Нарықтық тепе-теңдік қалай орнайды? 
9. Тепе-тең баға қалай қалыптасады? 

10. Нарықта артықшылық немесе тапшылық қалай орнайды? 
 

Тест сҧрақтары: 
1. Сҧраныстың  заңына  сәйкес: 

а)  тҧтынушылардың  табысы  ӛссе, тауардың  ҧсынысы  кӛбейеді;  
б)  бағаның  кӛтерілуі  сатушының  пайдасын  кӛбейтеді;  

в)  тауардың  бағасының  кӛтерілуі, сатушының  пайдасын тӛмендетеді; 
г)  баға тӛмендеген сайын  оған сҧраныс арта тҥседі 
2. Ҧсыныс  қисығының  жоғары не тӛмен жылжуы  мына  ӛзгеріске  сәйкес: 

а)  таламға  және  қалауға; 
б) тауардың  бағасына; 

в) пайданың  мӛлшерінің  ӛзгеруіне; 
г) технологияға. 

3. Тепе-теңдіктен  жоғары  бағаның  тағайындалуы, мынаны  кӛрсетеді: 
а) дифицит  және  санақты; 

б) экономиканың  тез  дамуын; 
в) артық  тауарды; 

г) экономикалық  тиімділікті  ҧлғайтады. 
4. Тауардың бағасы арзандаса, онда сҧраныс қисығы қалай ӛзгереді: 

а) сҧраныс қисығы оңға орын ауыстырады; 
б) сҧраныс қисығы солға орын  ауыстырады; 
в) сҧраныс қисығы жоғары жылжиды; 

г) сҧраныс қисығы тӛмен жылжиды. 
5. Бірін-бірі алмастыратын тауарлардың қиылысқан икемділігінің мәні: 

а) нӛлден ҥлкен; 
б) нӛлден кіші; 

в) нӛлге тең; 
г) қиылысқан икемділік бірін-бірі алмастыратын тауарларды қарастырмайды. 

 
Есептер: 

Есеп 1. Студенттер асханасында тҥскі асқа деген сҧраныс пен ҧсыныс келесі 
теңдеулермен берілген: 

       Qd=240000-100Р 
       Qs=100000+250Р 
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Табу керек: 

а) тепе-тең бағамен тепе-тең кӛлемді 
б) егер тҥскі астың бағасы 300 теңге болса, асханада сатылатын  
    тҥскі астың кӛлемі қалай ӛзгереді? 

 
Шешілуі: Тепе-тең бағаны анықтаймыз. Тепе-теңдік жағдайында сҧраныс пен 

ҧсыеыс тең деп алсақ, онда: 
       Qd (P)= Qs(P) 

       24000-10Р=10000+25Р 
       14000=350Р 

       Р=400 
Енді, тепе-тең кӛлемді анықтаймыз, берілген функциялардың кез-келгеніне 

тепе-тең бағаның мәнін қою арқылы: 
       Q=24000-10Р  

       Q=24000- (10*400) 
       Q=20000  

б) ) егер тҥскі астың бағасы 300 теңге болса, асханада сатылатын  тҥскі асқа 
деген сҧраныс ӛседі. Мҧндай жағдайда асхана тҥскі астың келесі кӛлемін ҧсына 
алады: 

        Q(300) =24000-10Р 
        Q=24000- (10*300) 

        Q=21000  
 

Есеп 2. Функциялар:  Qd  =200–2Р; 
                                    Qs  = 2Р+20. 

             Анықтау керек:  Ро - ? 
                                         Qo – ? 

            Шешілуі:  Нарықтағы тепе тең баға мен  кӛлемді анықтау ҥшін         Qd  
= Qs деп қарастырамыз. Соның нәтижесінде Теңдіктің екінші жағы    да тең деп 

қарастырылады, яғни: 
                                              200–2Р = 2Р+20 
                                                        Р = 45 

                                                        Ро = 45 
        Енді табылған тепе тең бағаның мәнін сҧраныс пен ҧсыныс    

функцияларының орнына қойып, тепе тең колемнің мәнін анықтаймыз. 
                 Qd  =200–2Р                                   Qs  = 2Р+20. 

                  Qd = 110;                                        Qs  = 110. 
                                              Qo = 110       

  
 Есеп 3. Кестеде мәліметтер берілген. 

2.1-кесте. 
 

Р 16 37 40 

Q 12 8 6 
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Баға бойынша нҥктелік сҧраныс икемділігін анықта. Бҧл есепті шығару 

ҥшін сҧраныстың нҥктелік икемділігінің формуласын еске тҥсіру қажет.  
 

Есеп 4. Нарықта 3 тҧтынушы бар делік. Тҧтынушылардың сары майға деген 

сҧранысы тӛмендегі кестеде кӛрсетілген: 
2.2-кесте. 

 

Р 1- тҧтынушы 2- тҧтынушы 3- тҧтынушы 

30 170 120 60 

40 140 100 50 

50 110 80 40 

60 100 60 30 

70 90 40 20 

 
Бҧл кестедегі мәліметтер бойынша: 

- әрбір тҧтынушының жеке сҧраныс қисығын сал; 
- нарықтық сҧраныс кестесін толтыр; 

- нарықтық сҧраныс қисығын сал. 
 

Есеп 5.Алмҧрттың сҧраныс функциясы Qd  =90–0,5Р; Егер сҧраныстың баға 
бойынша икемділігі – 0,5 болса, алмҧрттың бағасы неге тең ? 
 

 
3 ТАҚЫРЫП. ТҦТЫНУШЫ ӘРЕКЕТІНІҢ  ТЕОРИЯСЫ 

 
Дәріс жоспары:  

1. Тҧтынушылар талғамы және пайдалылық. 
2. Шекті пайдалылықтың кардиналистік (сандық) теориясы. Госсен заңы. 

3. Пайдалылықтық ординалистік (реттілік) теориясы, тҧтынушыны бюджеттік 
шектеу, тҧтынушы теңдігі. 

4. Табыс ӛзгеруіне тҧтынушының реакциясы. 
5. Баға ӛзгеруіне тҧтынушының реакциясы. 

 
         3.1 Тҧтынушылар талғамы және пайдалылық 

Нарықта тҧтынушының алдында ҥш сҧрақ туындайды: 
1.Не сатып алу керек? 
2.Қанша тҧрады? 

3.Сатып алуға ақша жете ме? 
 Бҧл сҧрақтардың жауаптары тауардың пайдалылығына және бағасына, 

сондай-ақ тҧтынушының табысына тәуелді. Осы категорияларды оқып-білу 
тҧтынушының таңдауы теориясының мазмҧнын қҧрайды. 

Талғам – қайсы бір тҧтынушының игілікті талдауына әсер ететін фактор. 
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Тҧтыну теориясындағы игілік – тҧтынушының бейнеленген қажеттілігін 

қамтамасыз ететін тҧтынудың кез-келген объектісі (нысанасы) игілік, әдетте 
белгіленген қҧрамда пайдаланады. 

Игілік қҧрамы – қазіргі уақыт мерзіміндегі тҧтылатын нақты игіліктер 

тҥрінің белгілі кӛлемінің жиынтығы. 
Сатып алу ҥшін  тҧтынушы игілікті таңдауда бар мҥмкіншілік жағдайды 

ең ҧтымды нәтижеге, жеке адамның қажеттілігін қанағаттандырудың ӛлшемін 
білдіретін, яғни пайдалылыққа қол жеткізуге тырысады. 

Әр тҧтынушының ӛзіне қажетті игіліктерді таңдағанда ӛзіне тән талғамы 
болады, бірақ оның кӛңілі толуына бюджетінің шектеулігі мҥмкіндік бермейді. 

Мҧндай жағдайда тҧтынушы не істейді, қандай таңдау барынша пайдалылық 
әкеледі? 

Тҧтыну теориясында таңдаудың мынадай болжау аксиомалары бар: 
1. Тҧтынушы толық реттеу аксиомасы. Бҧл аксиома бойынша тҧтынушы 

тҧтыну туралы шешімді және оны іске асыруды ӛз мойнына алады. 
2. Тҧтынушы талғамының ӛтпелі (транзитивті) аксиомасы. Белгілі 

шешім қабылдап және оны іске асыру ҥшін, тҧтынушы жҥйелі тҥрде талғамын 
бір игілікпен оның жиынтығынан екіншілеріне ауыстырып отыруы керек. 
Ӛтпелі дегеніміз, егер тҧтынушы В игілігінің орнына А игілігін таңдаса, ал С 

игілігінің орнына В игілігін таңдаса, онда тҧтынушы С игілігінің орнына А 
игілігін таңдайды. Ӛтпелілік туралы бҧл болжам талғамның ҧтымдылығына 

(бір пікірге келу) кепілділік береді.  
3. Тойымды тҧтыну аксиомасы, тҧтынушылар кез келген игіліктің әр 

уақытта аз болғанынан, мол болғанын қалайтынын айтады (қысқасы, 
молшылық әрқашан жақсы). 

Бҧл аксиомаға игілікке қарама-қайшылық, пайдалалықты жоққа шығару 
сәйкес келеді. Ӛйткені кӛрсетілген тҧтынушының байлық деңгейі тӛмендейді. 

Айталық, ауаны ластау, тҧтынушы пайдалылығын тӛмендетеді. 
Бҧл ҥш болжамдар пайдалылық қызметін анықтау ҥшін қажет. Олар 

тҧтыну талғамын тҥсіндірмейді, оларды тек белгілейді. Кӛрсетілген әрбір 
тҧтынушының талғамының ерекшеліктерін немқҧрайлық қисық сызықтары 
арқылы кӛрсетуге болады. 

Пайдалылық қызметі – мҧнда тҧтынушы қол жеткізетін, тҧтылатын 
игіліктер кӛлемі мен пайдалылық деңгейінің қатнасы, яғни тҧтынушы талғамын 

кӛрсетеді. 
Пайдалылық қызметі – бҧл ӛз жӛнінде тҧтыну таңдауының, тҧтынушы 

игілік жиынтығын таңдауға қажеттілікті қанағаттандыратын деңгейге дейін 
реттеу процесін білдіретін тҧтынушының мақсатты іс-әрекеті. Пайдалылық 

қызметі субъектінің игілікті пайдалануда, яғни қайсыбір әрекетті орындағанда 
қанағаттану ӛлшемін кӛрсетеді. 

Пайдалылық – әркімге тиісті жекеше тҥсінік, ӛйткені ол біреуге пайдалы 
кӛрінгенмен, басқаға пайдасыз болуы мҥмкін. Пайдалылық игіліктің тҧтыну 

қасиеттері және тҧтыну процесінің ӛзіне кім, қалай ӛзінің қажеттілігінің 
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қанағаттануына байланысты. Пайдалылықтың ӛзі нақты игіліктің кӛбеюіне 

және азаюына сәйкес ӛзгереді. Біріншісінде ол азаяды, екіншісінде – ҧлғаяды. 
Пайдалылық жалпы және шекті болып бӛлінеді. Жалпы пайдалылық – 

тҧтынушылардың нақты игіліктердің жиынтығын пайдаланғандағы 

қанағаттану. 
Шекті пайдалылық – қанағаттану (пайдалылық) дәрежесінің ӛсуі, не 

болмаса игіліктің қосымша бірлігін белгілі уақыт аралығында пайдалану. Шекті 
пайдалылық дегеніміз игіліктің қосымша бірлігін сатып алғандығы, жалпы 

пайдалылықтың ҧлғаюына тең пайдалылық. Мысалы, егер кісі 2 порция 
балмҧздақ жеп, ҥшінші, тӛртіншісін жегенде жалпы пайдалылық  ҧлғаяды, 

бірақ тӛртінші порциясын шекті пайдалылығы, ҥшінші порцияның шекті 
пайдалылығынан тым жоғары болмайды. Мҧның мысалын, 3.1 және 3.2 

суреттердегі жалпы және шекті пайдалылық  сызықтарынан аңғаруға болады. 

 
 

Сурет 3.1. Жалпы пайдалылық 

 

 
 

Сурет 3.2.  Шекті пайдалылық 
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Штрихталған тік бҧрыштар, әр-бір келесі игілік бірлігін тҧтынғандағы 

қосымша пайдалылықты кӛрсетеді. 
3.1 суретте жалпы пайдалылық қаркыны кемиді, ӛйткені шекті 

пайдалылық мӛлшері азаяды. Шекті пайдалылықтың басты  қызметі жалпы 

пайдалылықтың басты қисығының еңкеюімен кӛрінеді. 
 

3.2 Пайдалылықтың сандық теориясы. Госсен заңы. 
Сандық (кардиналистік) пайдалылық – тҧтынушының игілікті 

пайдаланудан алатын абсолютті ӛлшеммен субъективті ӛлшенетін 
пайдалылық (яки қанағаттану). Яғни, тҧтынушының пайдаланған игіліктің 

пайдалығының кӛлемін дәл ӛлшеуге болады. 
Сандық пайдалылық теориясын ХІХ ғасырдың соңғы ҥшінші 

жартысында бір-біріне байланыссыз У. Джевонс (1835-1882), К. Менгер 
(1840-1921) және И.Л. Вальрас (1834-1910) ҧсынған. Мҧндай теорияның 

негізіне әр тҥрлі игіліктердін пайдалылығын ӛлшеудің мҥмкіндігін болжау 
жатады. Бҧл теорияны А. Маршалл қолдады. 

Экономистер пайдалылықты шартты бірлік – ютилмен ӛлшеуге болады 
деп есептейді. 

Бҧл теорияға сәйкес игіліктің қҧны (қҧндылығы) еңбек шығынымен 

емес, берілген игілікпен қанағаттандырылатын қажеттіліктің 
маңыздылығымен анықталады және игіліктің субъективті пайдалылығы 

игіліктің сиректігі дәрежесі мен онымен қажеттіліктің қанығуының 
дәрежесіне байланысты. 

Пайдалылықты сандық тҧрғыдан талдау, игілік пайдалылығын ютилмен 
әділ (объективті) ӛлшеу қарастырылмайды, ӛйткені бір игілік бір тҧтынушыға 

ҥлкен қҧндылықты білдірсе, ол басқаға ешқандай қҧндылық болып 
есептелмеуі мҥмкін.  

Бҧл ой, шекті пайдалылық тәуелсіз субъектілерді субъекті бағалауға 
қоғамдық тепе-тең әсер етуші ретінде сҧранысқа шешуші ықпал ететін дәстҥр 

екенін дәлелдей отырып, экономикалық теорияның тҧтынушылардың мінез-
қҧлқын зерттеуін кӛздейді. 

Кардиналистік (сандық) теория тҧтынушының кез-келген игіліктің, 

оның жиынтығы пайдалылығын ютилмен сандық баға беруге болады деген 
қағидаға сҥйеніп жалпы пайдалылық теориясын былай кӛрсетеді:  

                              TU=F(Qa, Qb,…Qz),  
Мҧндағы: 

TU – игіліктер жиынтығының жалпы пайдалылығы. 
Qa, Qb,…Qz  - бір мезгілдегі тҧтынылған игіліктерінің кӛлемі. 

 
Пайдалылықтың сандық теориясын пайдалана отырып, жалпы 

пайдалылықты ғана емес, сонымен қатар, шекті пайдалылықты да анықтауға 
болады. 

Пайдалылықтың ақша бірлігімен ӛлшемін, кӛрсетілген игіліктің 
бағалығы деп аталады. Әр тҥрлі игіліктің бағалығы, пайдалылықтан 
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айырмашылығы сандық жағынан салыстырмалы, ҥйткені біркелкі ақша 

бірлігімен ӛлшенуі. Шекті бағалылық кӛрсетілген игіліктер санының жалпы 
бағалығына тең. Кӛрсетілген игіліктің қҧны – игілік бірлігінің нарықтық 
бағасын оның санына кӛбейту арқылы анықталады. 

Бағалылық (ҧтымдылық  қҧнынан артық, ӛйткені тҧтынушы игіліктің 
бҧдан бҧрынғы бірліктеріне, сатып алғандағы бағамен салыстырғанда жоғары 

баға беруге дайын). Жалпы бағалылықтың шығындар шамасынан ең жоғары 
артуы, шекті бағалылықтың бағаға тең нҥктесіне жетеді. 

Игіліктің қӛбі шекті пайдалылықтың кему (азаю) қасиетіне тән, осыған 
сәйкес қайсібір игілікті неғҧрлым кӛп пайдаланған сайын игілікті тҧтынудың 

ӛсу бірлігімен салыстырғанда, пайдалылығының ӛсуі тӛмендейді. Бҧл 
кӛрсетілген игіліктің сҧраныс қисығы теріс еңкіш болатынын тҥсіндіреді.  

 

 
 

Сурет 3.3.  Шекті пайдалылықтың кемуі 
3.1  суретте кӛрсетілгендей аш адамға алғашқы жеген бір жапырақ 

нанның пайдалылығы Qa ӛте жоғары, бірақ қарны тоя бастаған сайын келесі 
бір жапырақ нанның рахаты азая бастайды: бесінші бір жапырақ нан: Q e – 

қосымша пайдалылық әкеледі. Пайдалылықтың кему принципі (заңы) кӛбіне  
неміс экономисі Г.Госсеннің (1810-1859) бірінші заңы деп аталады. Аталған 

заң екі жағдайды тҧжырымдайды. 
1. игіліктің келесі бірлігінің пайдалылығының кемуі, игілікті ҥзіліссіз 

пайдаланғанда онымен толық қаныққандықты кӛрсетеді. 
2. игіліктің алғашқы бірліктерінің пайдалылығының кемуі тҧтынуды 

қайталану актісінде кӛрінеді.  

Шекті пайдалылықтың кему заңы, бір игіліктің жаңа ӛлшемін тҧтыну 
барысында, оның жалпы пайдалылығы баяу ҧлғаятынын кӛрсетеді.  

Госсеннің екінші заңы - қайсыбір игілікті сатып алғанда жҧмсалған ең 
соңғы ақша бірлігінен тҥсетін пайдалылық, қандай бір болмасын игілікке 

жҧмсалмасын, бірдей болады. 
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     3.3  Пайдалылықтың ординалистік (реттік) теориясы. Тҧтынушыны 

бюджеттік шектеу. Тҧтынушы тепе - теңдігі 
Ординалистік (реттілік) пайдалылығы – тҧтынушы шкала бойынша 

ӛлшеніп пайдаланған игіліктен алатын субъективті пайдалылық, яки қанағат. 

Ординалистік (реттілік) пайдалылық теориясы кардиналистік  (сандық) 
пайдалылық теориясына балама. 

Пайдалылықтың ординалистік (реттілік) теориясын ағылшын экономист 
және статисті Ф. Эджуорт (1945-1926), итало-швейцар социологы және 

экономисті В.Парето (1843-1923), америка экономисті және статисті И.Фишер  
(1807-1947) ҧсынған. Р.Аллен мен Дж.Хикстің ХХғ. 20-шы жылдардағы 

еңбектерінен кейін бҧл теория аяқталған тҥрге еніп және осы кҥні ең кӛп 
тараған. 

Бҧл теорияға сәйкес шекті пайдалылықты ӛлшеу мҥмкін емес, тҧтынушы 
жекелеген игілік пайдалылығын емес, игілік жиынтығының пайдалылығын 

ӛлшейді. Ӛлшеуге тек игілік жиынтығын ҧнату реттігі ғана мҥмкіндік береді. 
Пайдалылықтың ординалистік (реттілік) теориясының критериі (ӛлшемі) 

тҧтынушының игіліктерді ӛздерінің ҧнату ретін болжау. Тҧтынушы игіліктер 
жиынтығын қанағаттануының деңгейіне сәйкес жҥйелейді. Мысалы: 1-ші игілік 
жиынтығы оны ең жоғарғы дәрежеге қанғаттандырады, 2-ші жиынтық одан 

аздау қанағаттандырады т.т. яғни, осылай жҥйелеу тҧтынушылардың игілік 
жиынтығын ҧнатуының кӛрінісін береді. Бірақ ол игілік  жиынтығын 

қанағаттандыруының айырмашылығын кӛрсетпейді. Басқаша айтқанда 
тәжрибеде тҧтынушы игіліктер жиынтығының қайсыбірін таңдай алғанымен, 

оның екіншісінен қаншалықты жақсы екенін ажырата алмайды. Тҧтынушының 
ҧнату жҥйесін графикте немқҧрайлылық қисық сызығы арқылы анықтауға 

болады. Немқҧрайлылық қисық сызығы тҧтынушының пайдалылығына 
немқҧрайлы қарайтын игіліктер жиынтығын кӛрсетеді. 

 
Сурет 3.4. Немқҧрайлылық қисық сызығы  

 

3.4-суретте тік ӛсіне киімдер саны, кӛлбеу ӛсіне тамақ кӛлемі 
жатқызылған. Әр нҥктесі киім мен тамақтың мҥмкін болар комбинациясын 
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кӛрсететін А, В, С нҥктелерін қосу арқылы U қисық сызығы шығады, 

кӛрсетілген ҥш жиынтыққа тҧтынушы немқҧрайлы қарайтын, немқҧрайлы 
қисық сызығы деп аталады, яғни тҧтынушы 10 ӛлшемді тамақтан бас тартып 
және 20 ӛлшемді киімді алғанда, игіліктің А жиынтығынан В жиынтығына 

ауысқанда ол ӛзін не артық не кем сезінбейді. Немқҧрайлы қисығы мынадай 
қасиеттерге ие: 

1. Немқҧрайлы қисық сызығынан оң жақта және жоғары орналасқан 
басқа қисық сызығы тҧтынушы ҥшін қажеттірек.  

2. Немқҧрайлы қисығы әрқашан теріс еңкіш, ӛйткені ҧтымды әрекет 
жасаушы тҧтынушы аз игіліктен, кӛп игілік жиынтығын қалайды. 

3. Алмастыру шекті нормасының азаюы себепті, немқҧрайлы қисығы 
әр уақытта ойыс формасында болады. 

4. Немқҧрайлы қисығы ешуақытта бір-бірімен қиылыспайды және 
әдетте игіліктің басқа игілікке алмасуының шекті нормасының азаюын 

кӛрсетеді. 
5. Координаттар бастауына жақын орналасқан игіліктер жиынтығынан, 

координаттардан алыс орналасқан игіліктер жиынтығы жоғары бағаланады. 
Алмастырудың шекті нормасы (MRS) – тҧтынушы, басқа игіліктің 

қосымша бір ӛлшемін алу ҥшін, қайсыбір игіліктің қанша ӛлшемінен бас 

тартуын кӛрсетеді. Басқаша айтқанда, бҧл екі игіліктің шекті 
пайдалылығының қатынасы. 

Алмастырудың шекті нормасы бір игілікті екінші игіліктің әрбір 
ӛлшеміне алмастыру тілегін ӛлшейді, мҧнда пайдалылықты таппайды да 

және жоғалтпайды. Алмастырудың шекті нормасы, ӛз қажеттілігін 
қанағаттандыру  ҥшін бір игіліктің екінші игілікке ҧту не болмаса ҧтылусыз 

алмастыру сәйкестігінің нормасын кӛрсетеді. 
Алмастырудың шекті нормасының мәні әрқашан теріс, ҥйткені 

иемденген игілік санының ҧлғаюы, екінші игіліктің азаюына әкеледі, яғни 
әртҥрлі белгіде болады. Немқҧрайлық қисығы координаттар басталуына 

қарай тӛменге дӛңес болғандықтан, алмастыру шекті нормасы бір игіліктің 
орнына басқа игілікті пайдаланғанда кӛбінесе азаяды. Бҧл қҧбылыс 
алмастырудың шекті нормасының азаюы деп аталады. 

 

 
  

Сурет 3.5. Алмастырудың шекті нормасының немқҧрайлы қисығы бойымен азаюы 
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3.5-суреті тҧтыну тауарлары А жиынтығынан В жиынтығына 
жылжығанда, тҧтынушы бір ӛлшем тамақ алу ҥшін, 6 ӛлшем киімнен бас 
тартуға әзір, т.т. екенін кӛрсетеді. Сонымен адам киімді кӛп, тамақты аз 

тҧтынғанда, ол тамақ ӛнімі ҥшін, киімнен солғҧрым кӛбірек бас тартуға дайын. 
Бюджеттік тежеу, тҧтынушылар қолындағы белгілі табыс пен белгілі 

бағада сатып ала алатын игіліктің барлық қҧрамын кӛрсетеді. Бюджеттік тежеу 
жалпы шығынның табысқа тең болуын нҧсқайды, табыстың ҧлғаюы, болмаса 

азаюы бюджеттік сызығының жылжуын тудырады. Бюджеттік сызық (бюджетті 
тежеу сызығы) – нҥктелері игілік жиынтығын сатып алғанда белгіленген табыс 

толық жҧмсалатынын кӛрсететін тҥзу. Бюджеттік сызық координаттар 
ӛстерімен, қолдағы табысқа белгілі бағада сатып алынатын барынша мҥмкін 

болар игіліктер санын кӛрсететін нҥктелерде қиылысады. Әр бюджеттік 
сызығына сәйкес, бюджеттік тҥзу нҥктесінде жанасатын немқҧрайлы қисығын 

тҥзуге болады. 
3.6-суретте бюджеттік сызығы алғашында KL жағдайында орналасады. 

Бюджет сызығының координаттар  ӛстерімен қиылысуы былай шығады. 
Айталық, тҧтынушы ӛзінің бар табысын  (J) тек (X) игілігіне жҧмсайды, онда ол 

(
PX

J
) ӛлшемінде игілік сатып ала алады. Бҧған сәйкес (OL)  кесінді ҧзындығы 

(
PY

J
)-ға тең болады. 

 

 
 

 Сурет 3.6. Бюджеттік сызығы  

 
Бюджеттік сызығының нҥктелеріне сәйкес барлық игілік жиынтығы дәл 1 

теңге тҧрады және сондықтан тҧтынушының қолы жетеді. Барлық бюджет 
сызығынан жоғары және оң жақта орналасқан игілік жиынтығы 1 теңгеден 

артық және тҧтынушының оған қолы жете бермейді. Сондықтан бюджет 
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сызығы жоғарыдан кӛптеген тҧтынушының қолы жетерлік игілік жиынтығына 

шек қояды. 
Бюджет сызығына табыс пен баға ӛзгеруінің әсері. Айталық бағаның 

ӛзгеріссіз жағдайында тҧтынушы табысы J”>J дейін. Бюджет сызығының 

еңкіштігі ӛзгермейді, ӛйткені ол тек баға қатнастарына ғана тәуелді. Мҧндай 
жағдайда бюджет сызығы тӛмен қарай паралельді жылжиды. Ол K’L’, 

жағдайына келеді. Ал табыс ҧлғайғанда және бағаның тҧрақтылығында бюджет 
сызығы паралельді жоғары жылжиды. Егер Х тауарының бағасы және 

тҧтынушы табысы тҧрақты, ал У игілігінің бағасы P”y<Py’ -ге тӛмендесе, 
мҧндай вариантта L нҥктесінің орналасу жағдайы ӛзгермейді, ҥйткені У және 

Px кӛрсеткішілері тҧрақты. Бюджет сызығының сол жақ соңы жоғары жылжый 
K” нҥктесіне орналасады. 

Тҧтынушының тепе-теңдегі – тҧтынушы ӛзінің жалпы пайдалылығын 
барынша ҧлғайту, яки ӛлшенген табысын жҧмсаудан қанағаттану нҥктесі. 

Егер немқҧрайлы сызығы, тҧтынушы не сатып алғысы келетінін кӛрсетсе, 
бюджеттік сызығы тҧтынушының нені сатып алғысы келетінін кӛрсетеді, тҧтас 

алғанда олар бюджет шектеулігінде сатып алғаннан қалай барынша 
қанағаттануға болады деген сҧраққа жауап беруі мҥмкін. 

Немқҧрайлы сызығы  және бюджет сызығы тҧтынушы қолдағы бар 

бюджетпен екі тҥрлі игілікті сатып алғанда пайдалылықты барынша ҧлғайту 
жағдайын график тҥрінде кӛрсету ҥшін пайдаланылады. 

Тҧтыну игілігінің ҧтымды жиынтығы екі талапқа жауап беруі керек: 
1. Бюджет сызықта жату керек; 

2. Тҧтынушыға барыншы сай келетін ҧйғарым мҥмкіншілігін беру; 
Кӛрсетілген жағдайлар және оны іске асыру бюджеттік сызық бойындағы 

ҧтымды нҥктені таңдауға қол жеткізеді. Ол ҥшін немқҧрайлы қисығы тҥсірілген  
картаға бюджеттік сызығын салу керек. 4.7 суреттегідей  

 

 
 

Сурет 3.7. Тҧтынушы тепе-теңдегі 
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Тҧтынушы MN сызығы бойындағы кез-келген нҥктені таңдауы мҥмкін. 

М-нен жоғары және оң жақтағы  нҥктелер қол жеткізбейді, ҥйткені оған 
тҧтынушы қолындағы табыстан аса кӛп табыс сәйкес келеді. NM-нен тӛмен 
және сол жағында орналасқан нҥктелер, қолдағы бар табысты толық 

пайдалануы керек деген шартқа сәйкес келмейді. Тҧтынушы ӛзін барынша 
қанағаттандыратын нҥктені таңдайды, ол 3.7 суретте бюджет сызығы  

немқҧрайлы U3 қисығына жанасатын, бірақ қиылыспайтын В нҥктесі. Жанасу 

нҥктесінде алмастыру нормасы бағалар қатынасына    
c

f

P

P
   тең болады. Мҧндай, 

бюджет сызығы немқҧрайлы сызығымен қиылыспайтын, тек жанасатын 

нҥктеде тҧтынушының қолы жететін ең жоғары пайдалылық деңгейі сәйкес 
келеді. Графикке сәйкес бюджет сызығының еңкіші қай жерде, немқҧрайлы 

еңкішіне дәлме дәл келсе, тҧтынушы тепе-теңдікке жетеді. Кӛрсетілген В 
нҥктеде айтылған еңкіштер бір-біріне дәл.  

Сонымен тҧтынушылар ҥшін тепе-теңдік бюджеттік сызық ең жоғары 
немқҧрайлы сызығымен жанасатын нҥктеде қол жеткізіледі. Бҧл нҥктеде 

тҧтынушылар ҥшін алмастыру нормасы бюджет сызығының еңкіштігіне 
(еңкеюіне) дәлме дәл тең болады. 

Тҧтынушы ҥшін тепе-теңдік шартын былай кӛрсетуге болады: 
 

c

f

P

P
= алмастыру нормасы 

c

f

MU

MU
. 

 

 
     3.4 Табыс ӛзгеруіне тҧтынушы реакциясы. Энгель қисығы 

Табыстың ӛзгеруі бюджеттік сызығының паралельді жылжуына әкеледі. 
Табыстың азаюы бюджеттік сызықты координаттар басталуына қарай 

ығыстырады. Бҧл жылжулар бағаның белгіленген тҧрақтылығын болжайды. 
Бюджеттік сызығының ығысуы жаңа тепе-теңдік нҥктесіне әкеледі, ҥйткені 

тҧтынушы табысының әр деңгейіне сәйкес барынша пайдалы игілік 
жиынтығын таңдайды. 

Немқҧрайлы қисығының картасындағы барлық әр тҥрлі табыстарға 
сәйкес тепе-теңдік нҥктелерін қосқанда, табысқа байланысты тҧтыну 

жиынтығының қалай ӛзгеретін кӛрсететін «табыс – тҧтыну» сызығы  
анықталады. «Табыс – тҧтыну» сызығы қалыпты (толық бағалы), сапасыз, 
қалыпсыз және бейтарап (тәуелсіз) игіліктер ҥшін әр тҥрлі еңкіштікте болады. 
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Сурет 3.8. Сапалы тауар «табыс – тҧтыну» сызығы  

 

«Табыс – тҧтыну» сызығы қалыпты игіліктер ҥшін оң еңкіштікте болады 
(сурет 3.8.) ҥйткені табыстың ҧлғаюына сәйкес игіліктерді тҧтыну да ҧлғаяды. 

3.8 суретте, ең алдымен Qx1 мӛлшеріндегі Х тауарын пайдаланған 
тҧтынушы тепе-теңдігі Е1 нҥктесіне сәйкес келеді. Табыстың J1 – ден J2-ге 

ҧлғаюы бюджеттік сызығының координаттар бастауынан әрі қарай, бірақ оған 
паралельді жылжиды. Егер тҧтынушы Х игілігін сатып алмаса, онда J1 табысы, 

басқа игіліктер сатып алуға тҥгел пайдалынар еді. Егер тҧтынушы тағы да Х 
игілігін сатып алмаса, онда ҧлғайған J2 табысы басқа игіліктерді сатып алуға 

мҥмкіндік береді. 3.8 суретте тҧтынушынаң ақшалай табысы тҧтынушының 
бюджеттік сызығының координаттың қиылысуы тҥрінде кӛрсетілген. Табыстың 
ӛсуі тҧтынушының бҧрын қолы жетпеген игіліктерді сатып алуына мҥмкіндік 

береді. Бҧл тепе-теңдіктің жаңа Е2 нҥктесіне ауыcуына әкеледі. Әр апталық Х-
Qx2 игілігінің қолданылуы табыс ҧлғаюына сәйкес ҧлғаяды. 

«Табыс – тҧтыну» қисығы табыстың ӛсуіне сәйкес Х игілігін тҧтынудың 
ӛзгеруін және қалыпты (толық бағалы) игілікті пайдалыланудың тҧрақты 

ҧлғаюын кӛрсетеді. 
Сапасыз игіліктердің «табыс – тҧтыну» сызығы теріс еңкіш болады.(4.9 

сурет). 
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Сурет 3.9. Сапасыз тауар «табыс – тҧтыну» қисығы  

 

Табыстың ҧлғаюы J2 деңгейінен ауысқанда Х игілігін тҧтыну қысқарады. 
Табыс белгілі дәрежеге ҧлғайғанда тҧтынушылар сапасыз тауарлардан бас 

тартады. Сапалы болмаса сапасыз игіліктерді бағалау талғамға да байланысты. 
Мысалы, Оңтҥстік Италияда кӛптеген байлар әлі де қарынмен тамақтанады. 

Бейтарап (тәуелсіз) игіліктер табыс – тҧтыну қисығы тіп-тік еңкіш 
болады. (3.10-сурет). 

Бейтарап (тәуелсіз) игіліктерге жататындар: тҧз, әжетхана қағазы, тіс 

пастасы және т.б., бҧл игіліктерді тҧтыну әрқашан тҧрақты. 
Энгель қисығы: Энгель қисығы тҧтынатын игіліктер кӛлемі мен 

тҧтынушы табысының баға мен талғамның тҧрақтылығындағы ара – қатынасын 
кӛрсетеді. Ол неміс экономисі және статисті Эрнст Энгель (1821-1746) атымен 

аталады. Энгель қисығы 3.11-суретте кӛрсетілген. 
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Сурет 3.10. Бейтарап (тәуелсіз) игіліктер табыс – тҧтыну қисығы  

 
 

 
 

Сурет 3.11. Энгель қисығы 

 
Қайсыбір игіліктерге Энгель қисығын сызу кҥрделі емес. Ол ҥшін тік 

ӛсіне табысты және оған сәйкес тепе-тең сатылған игілік санын кӛлбеу ӛсіне 
саламыз. 

3.11-суретте, тҧтынушы апта сайын J1 доллар табыс табады, осы уақытта 

сатып алған Х  игіліктің тепе-тең саны Qx1 ӛлшеміне тең «табыс – тҧтыну» 
талғамсыз қисығы кӛрсетілген. Ол А нҥктесіне сәйкес келеді. В нҥктесі 3.10-

суреттегі табысы J2В және тҧтынатын кӛлемі  Qx2-ге тең Е2 нҥктесіне сәйкес 
келеді. 

Энгель қисындағы С және Д нҥктелері «табыс – тҧтыну» сызығының 
3.10-суреттегі Е3 және Е4 нҥктелеріне сәйкес. Энгель қисығы әр тҥрлі 

табыстарға және соған байланысты сатып алынған Х игілігінің тепе-теңдік 
санындағы барлық нҥктелерді қосқанда шығады. Сапалы тауарлардың Энгель 
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қисығы оң еңкіш болады, ӛйткені табыстың ӛсуі әр уақытта тҧтынылатын 

игіліктердің ҧлғаюына әкеледі. 
Энгель қисығының еңкіші былай сипатталады: 
 

J ; не болмаса 
Табыстың ӛзгеруі 

Qx Сатып алған Х игілік санының ӛзгеруі 

 

3.12-суреттегі Энгель қисығының еңкіші, апта сайынғы табыстың ӛсуіне 
байланысты ҧлғаяды. Энгель қисығының формасы табыс ӛзгеруіне сәйкес, 

игіліктерді сатып алу қабілеттілігін сипаттайды. 
 

 
 

Сурет 3.12. Табыс деңгейінің ӛзгеруіне сәйкес сатып алынған игіліктің икемд ілігін 
кӛрсететін Энгель қисығы  

 

 
Сурет 3.13. Табыс деңгейіне байланыссыз сатып алынатын игілік икемділігін кӛрсететін 

Энгель қисығы  

 

Жоғарыда кӛрсетілгендей, табыс деңгейіне байланыссыз сатып алынатын 
игілік икемділігін кӛрсететін Энгель қисығы тіп-тік болып келеді. Айталық, 

апта сайын 5 литр мандарин шырынын пайдаланып келсеңіз, табысыңыз 
ҧлғайса да аптасына оны табысқа байланыссыз сол кӛлемде сатып аласыз. 
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3.5    Баға ӛзгеруіне тҧтынушының реакциясы 

Алмастыру нәтижесі эффектісі және табыс эффектісі.  
Бағаның бір игілікке ӛзгеруі, белгіленген табыста және баска игіліктер 

бағасының тҧрақтылығында бюджет сызығының жылжуы координаттар 

бастауына жақындау, не болмаса алыстау нҥктесіне әкеледі.  
Талғам мен табыстың тҧрақтылығында, бір игілік бағасы тӛмен дегенде, 

бюджет сызығы сағат тілінің жҥрісіне қарама-қарсы бҧрылып, координаттар 
бастауынан барынша алыстаған ӛспен жаңа нҥктеде қиылысады. 

Кӛрсетілген игілік бағасы ӛскенде, басқа жағдайлардың тҧрақтылығында, 
бюджет сызығы бҧрылып координаттар басталуына ең жақын ӛспен 

қиылысатын жаңа нҥктеге әкеледі.  
 

 
 

Сурет 3.14. «Баға тҧтыну» қисығы және «сҧраныс заңы» тҧжырымы 
 

3.14-суретте Х игілік бағасының бірте-бірте тӛмендегенінде бюджет 
сызығының бҧрылуы кӛрсетілген. Х игілік бағасының тӛмендеуіне сәйкес 

тҧтынушы графиктегі тепе-теңдіктің жаңа нҥктесіне жылжиды. 
Алғашқысында тҧтынушы тепе-теңдіктің Е1 нҥктесінде орналасады. 

Графикте (а сурет 3.14,) кӛрсетілгендей, егер Х тауарының бағасы тӛмендесе, 
ол Е2 нҥктесіне жылжиды. Бағаның әрі қарай тӛмендеуі тҧтынушыны Е3 

нҥктесіне, одан соң тӛмендеуіне жауап ретінде Е4 нҥктесіне жылжуына әкеледі. 
Осы нҥктелерді қосқанда, «баға – тҧтыну» қисығы шығады.  

3.14 а-суретте тҧтынушы ӛзінің бар табысын тауыса жҧмсап сатып ала 

алатын Х игілігінің кӛлемі Qх, осіндегі F1, F2, F3, F4, нҥктелерімен белгілеген. 
Осы нҥктелер арқылы Х игілігінің бағасын анықтауға болады. Егер осы 
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бағаларды қарама-қарсыдағы тҧтыныған Х игілігі кӛлеміне сәйкес белгіленсе, 

онда тҧтынушының әртҥрлі бағаларға байланысты сҧраныс кӛлемін кӛрсететін 
сҧраныс қисығы шығады (3.14 б-сурет). Бҧл Х игілігіне тҧтыну сҧранысының 
қисығы. 

«Баға–тҧтыну» қисығы және сҧраныс қисығы – бҧлар, басқа 
жағдайлардың тҧрақтылығында, игілік бағасы ӛзгергенінде, алынатын игілік 

кӛлемі қалай ӛзгеретінін суреттеудің екі тҥрлі әдісі.  
Алмастыру нәтижесі (эффектісі) – бір игілікті, олардың салыстырмалы 

бағалаларының ӛзгеруіне байланысты басқа игілікпен алмастыру. Игілік 
бағасының тӛмендеуі оған сҥранысты ҧлғайтады. Бір игіліктің бағасының ӛте 

тӛмендеуі басқа игіліктің бағасының тҧрақтылығында, оған деген 
қызығушылықты тудырады, тҧтынушы қымбат бағадағы басқа игіліктерді 

арзандаған игілікпен алмастыруға ынталанады. Керісінше, айталық егер басқа 
игіліктер бағасының тҧрақтылығында кофе бағасы жоғарыласа, ол 

салыстырмалы қымбаттайды. Мҧндай жағдайда оны сатып алу азаяды, есесіне 
шай кӛп сатып алынады. 

3.15-суретте кӛрсетілгендей, тҧтынушы игілік жиынтығын  С нҥктесінде 
таңдайды және ОЕ бірлігі тамақ ӛнімін тҧтынады. F1E кесіндісі алмастыру 
эффектісін кӛрсетеді. 

Табыс тиімділігі – тҧтынушы игіліктер бағасының ӛзгеруіне сәйкес, 
тҧтынушының нақты табысының ӛзгеруі. 

Егер тҧтынушының ақшалай табысы тҧрақты болса, онда бағаның ӛсуі, 
ақшалай табысқа сатып алуға болатын игіліктің санын дәл білдіретін нақты 

табыстың азайғанын кӛрсетеді. Ақшалай табыстың тҧрақтылығында, егер 
бірқатар игіліктің бағасы кӛтерілсе, тҧтынушы табысы азайып, онда ол 

тҧтынатын барлық игіліктер азаяды. Бҧл, бағаның игілік сҧранысы кӛлеміне 
әсер етуін бейнелетін, осы ӛзгерістің тҧтынушының нақты табыс кӛлеміне әсер 

етуіне байланысты, табыс тиімділігі. 

 
Сурет 3.15. Табыс тиімділігінің ӛзгеруі және қалыпты игілікті 

 алмастыру нәтижесі тиімділігінің графигі 
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Талқылауға  арналған  сҧрақтар: 

1. Шекті пайдалылық пен жалпы пайдалылық  тҥсініктері 
2. Немқҧрайлылық қисығы қалай қалыптасады? 
3. Тҧтынушының тепе-теңдігі қандай жағдайда орнайды? 

4. «Табыс-тҧтыну»  және «баға-тҧтыну» қисықтарына сипаттатма беріңіз. 
5. Бюджет сызығының мәні 

 
Тест сҧрақтары: 

1.  Сіз  100  теңге  жҧмсауыңызға  болады  және  сіз  70  теңгеге  пицца, 40 
теңгеге  «Coco-Cola»  сатып  алғыңыз  келеді. Бҧл  жағдайда         

немқҧрайлылық  қисығы  қайда  жатады? 
а) бюджет  сызығының  астында; 

б) бюджет  сызығының  ҥстінде; 
в) бюджет  сызығында; 

г) координатаның  басқа  жҥйесінде. 
2.  Егер  сіздің  табысыңыз   ӛссе, онда  сіздің  бюджет  сызығы  қалай ӛзгереді? 

a) алғашқы  бюджет  сызығына  параллель  қозғалады; 
б) алғашқы  бюджет  сызығына  параллель  тӛмен  қозғалады; 
в) алғашқы  қалпын  ӛзгертпейді; 

г) иілу  бҧрышын  ӛзгертеді. 
3.Қай  жағдайда  Энгельдің  қисығы  тік  тҥзу  болады? 

a) сапасыз  тауар  болса; 
б) тҧтынушының  табысына тәуелсіз  тауар  тҧтынылса; 

в) тҧтынушының  табысы  тҧрақты  болса; 
г) тауарды  алмастыратын  тауарлар  кӛп  болса. 

4. «Табыс-тҧтыну»  қисығы 
а) әрқашанда  сол  жақ  жоғарыға  бағытталады; 

б) табыстың  әр  тҥрлі  мӛлшеріне  сәйкес  тауар  жиынтығының  тепе-теңдігін  
байланыстырады; 

в) тҧтынушылар  талғауы  мен  қалауына  тәуелді  емес;  
г) пайданың  ӛсуіне  байланысты    шекті  алмастыру  нормасының  бойымен  
ӛсетін  қисық. 

5. «Баға-тҧтыну»  қисығы 
а) тауарды  тҧтыну  кӛлемінің  бағаға  тәуелді  графигі  болып  табылады; 

б) тауардың  бағасының  ӛзгеруіне  байланысты  тҧтынушылар  бойымен  
алынған  пайдалылық  сақталып, тҧрақты  болып  қалатын  қисық; 

в) тауарды, бір  тауардың  әр  тҥрлі  бағасына  байланысты  тепе-теңдік  жиыны  
орналасқан  сызықта  кӛрсетеді; 

г) тауардың  бағасының  ӛсуіне  байланысты  шекті  алмастыру  нормасының  
бойымен  кемитін  қисық; 
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Есептер: 

Есеп 1.   1 кг асқабақтың бағасы 30тг деік, ал 1 кг сәбіздің бағасы 20 тг болсын. 
Тҧтынушы бҧл тауарларды сатып алуға 120 тг жҧмсайды. Тҧтынушының 
бюджет сызығын сызыңыз. 

Шешілуі: Бюджет сызығының теңдеуін қолданамыз. 
                                  Рх *Х + Ру*У = I 

Бҧл теңдеуге ӛз мәндерімізді қоямыз. 
                      30Х + 20У = 120 

Х пен Утің сәйкес мәндерін анықтап, бюджет сызығын саламыз. 
 

 Есеп 2. Х затын тҧтынғандағы шекті пайдалылық  келесі кестеде кӛрсетілген.  
3.1-кесте. 

 

Заттың мӛлшері Шекті пайдалылық Жалпы пайдалылық 

1 20  

2 18  

3 16  

4 14  

5 12  

6 10  

  
          Осы деректерді пайдалана отырып жалпы пайдалылықты анықта.  

 
Есеп 3. Кестеде Айгҥлдің талғамсыздық қисығының мәндері берілген. Егер де 

ол алта мен алмҧрт алуға 1250 тг жҧмсайтын болса, онда ол қанша алма, қанша 
алмҧрт сатып алуы тиіс. 

 3.2-кесте. 

Алма 1 2 3 4 

Алмҧрт 10,5 7 5 3 

        Жауапты график тҥрінде негізде. 
 

Есеп 4.  Тӛмендегі мәліметтер бойынша талғамсыздық қисығын сал: 
3.3-кесте. 

 

Вариант Шай Кофе 

А 4 9 

Б 5 6 

С 6 4 

Д 7 3 

 
Есеп 5. 1 кг алманың бағасы  150 тг, ал 1кг алмҧрттың бағасы 100 тг делік. 
Тҧтынушы барлығы 600 тг жҧмсайды деп қарастырайық. Бірнеше мҥмкін 

варианттарды қарастырыңыз. Тҧтынушының бюджет сызығын салыңыз.   
        Келесі жағдайларда бюджет сызығының орын ауыстыруын кӛрсетіңіз: 
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- егер тҧтынушының табысы  800тг болса; 

- егер 1кг алманың бағасы 2,5 есе ӛссе; 
- егер 1кг алманың бағасы 2 есе азайса; 
- егер 1 кг алмҧрттың бағасы 75%- ке ӛссе. 

Әрбір шарт бойынша тҧтынушының бюджет сызығын салу керек. 
 

 

4 ТАҚЫРЫП. ӚНДІРІС ТЕОРИЯСЫ 

 
Дәріс жоспары:  

1. Ӛндіріс туралы ҧғым 
2. Ӛндіріс қызметі және оның қасиеттері 

3. Изокванталар. Ӛндіріс тепе-теңдігі 
 

4.1 Ӛндіріс туралы ҧғым 

 
Ӛндіріс – адамдар қоғамының ӛмір сҥруі және дамуы ҥшін  тауарлар мен 

қызмет жасау процесі. Ӛндіріс адамдар ӛмірінің табиғи жағдайы және басқа да 
қызметтердің негізі болып саналады. Ӛндіріс адам қоғамының даму сатысының 

барлығында ӛмір сҥреді. Микроэкономикалық тҧрғыдан ӛндіріс – 
кәсіпорынның игіліктерді ӛндіру ҥшін ӛндіріс факторларын (еңбек, капитал, 

жер) біріктіріп іске асыру. 
Қоғамдық ҧдайы ӛндіріс жҥйесінде ӛндіріс фазасы бастапқы пункт 

ретінде кӛрініп, онда ӛнім ӛндіріледі, ҥйткені бӛлу, алмасу және тҧтынудың тек 
ӛнім ӛндірілгенде ғана болуы мҥмкін. Бҧл мағынада ӛндірістің адам ӛмірінде 

шешуші роль атқаратынын мойындау әділ болар еді.  
Ӛндірісті материалдық және материалдық емес деп бӛледі. Материалды 

ӛндірісте тҥйсіну сезілетін игіліктер жасалады (тамақ, киім, тҧрғын ҥй, 

машиналар және т.т.), материалды емес ӛндіріс – тҥйсінусіз игіліктер (білім, 
хабар, қойылым және т.б.). 

Ӛндіріс теориясының негізгі категориясы обективті сипатта және сандық 
ӛлшемде болуы мҥмкін.  

Ӛндіріс экономикалық агенттердің нені ӛндіру және қалай ӛндіру керек 
шешімдерін іске асырады. Бірақ бҧл шешімдер нақты агент мҥмкіншіліктерімен 

шектеледі. 
Экономикалық ғылым абсолютті және салыстырмалы шектелген 

қорларды айырады. Біріншісінде қоғамның барлық мҥшелерін бір мезгілде 
қанағаттандыруға экономикалық қорлар жеткіліксіз, екіншісінде – егер 

тҧтынушылар саны және тҧтыну массасы қысқарса, экономикалық қорлар, 
салыстырмалы тҥрде шексіз. 

Әрбір экономикалық агент ӛзінің ӛндіретін қызметінің нәтижелі 
болғанына яғни, «шығын - ӛндіру»-ге байланысты әр шығын бірлігінен 
неғҧрлым кӛп ӛнім алуға мҥдделі. 

Ӛндіріс теориясы қолданылатын ӛндірістік қорлар массасы мен 
ӛндірілген ӛнім кӛлемі қатынастары проблемасын зерттейді. Басқаша айтқанда, 
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ӛндіріс қорларының аз шығынында, сонымен қатар, олардың алмасулары 

арқылы, ең жоғары ӛндірістік нәтижелерге қол жеткізу болып табылады. 
Ӛндірістің бір-бірімен байланысы екі жақты, бір жағынан – адамдардың 

табиғатқа қатынасы, екінші жағынан адамдардың ӛндіріс процесіндегі 

арақатынасы. 
Ӛндіріс теориясы кәсіпорынды басқару ҧстанымының кілті. Кәсіпорынды 

басқару - ӛндіріс факторларын меңгеру, кәсіпорын жҧмысының нәтижесі 
пайдаланған ӛндіріс факторлары мен ӛндірілген ӛнім қҧндарына байланысты. 

Сондықтан менеджерлер тҧрақты және ӛндірілген ӛнім қҧндарының, ӛндіріс 
факторларының ӛзгеруін мҧқият қадағалап отыруы керек.  Ӛндіріс профиліне 

байланысты, сонымен қатар кәсіпорын ҥшін еңбекті капиталмен ауыстыру, 
болмаса капиталды еңбекпен ауыстыру маңызды. 

Ӛндіріc қалың жҧрттық және кішігірім топтамалы ӛндірісі болып 
бӛлінеді. Қалың жҧрттық игіліктерді ірі кӛлемде капитал сиымдылығы жоғары, 

әдістерді  қолдану арқылы ӛндіру. Ӛндірістің бҧл тҥрі стандарттырылған, 
еңбекті жоғары ӛнімді жабдықтар мен технологиялық процестермен 

алмастыруға мҥмкіншілік беретін салаларға тән. Қалың жҧрттық ӛндіріс 
ӛндірілген ӛнім бірлігіне барынша тӛмен шығын жҧмсалуына мҥмкіндік береді.  

Кішігірім топтамалы ӛндіріс кӛп еңбекті ӛндіріс әдісін қолдану арқылы 

ӛнімді азғана кӛлемде шығаруды білдіреді.  
Ӛндіріс процесінде қолданылатын технологияның мәні аса маңызды. 

Ӛндіріс технологиясы – бҧл қайсыбір игіліктерді шығарудағы ӛндіріс 
факторларын пайдаланудың әр тҥрлі әдістері туралы білімнің белгілі кҥйі. 

Ӛндіріс технологиясы ӛндірістің қайсыбірінде болмасын, ӛнімнің белгілі тҥрін 
жасап шығаруда қолданылатын процестер, ережелер, дағдылар жиынтығы. 

Ӛзінің даму барысында, технология ғылыми білімнің жиынтығына 
негізделеді және ӛз негізінде ғылым мен технологияның жаңа саласының пайда 

болуына әкеледі, оларды толықтыру ҥшін, материалдық және ақпарат базасын 
қалайды. Технология адамзат цивилизациясының дамуының қайнар кӛзі және 

ӛнімі, ғылымның тікелей ӛндіргіш кҥштерге айналу процесінің кӛрінісі.  
Технологияны әдетте экономиканың белгілі бір саласымен тікелей 

байланысты қарастырады. Мысалы, машина жасау технологиясы, қҧрылыс 

технологиясы т.б. Технология тҧрақты тҥрде жаңартылады және техниканың 
дамуына байланысты ӛзгеріп отырады. Прогресті технология ӛндірістің 

нәтижелі жҥргізілуін қарастырады, жҧмыс істеушінің еңбек ӛнімділігін арттыру 
арқылы тауар мен қызмет кӛрсетудің жетіспеушілігін шешуге жол ашады.  

Технологияны жетілдіру жаңа ӛндіріс қҧралдарын және білікті жҧмыс кҥшін, 
жаңа процестерді пайдаланып, ӛндіріс қорларының белгілі санын тҧтыну 

арқылы қазіргі игіліктер тҥрлерін дайындау, олардың кӛлемін ҧлғайтуды 
білдіреді.  

Ӛндіріс технологиясын белгілі ӛнім шығару ҥшін ӛндіріс факторларын 
қосудың әр тҥрлі комбинациясын бейнелейтін ӛндіріс қызметі ретінде 

қарастыруға болады. Ӛндіріс шығындары мен ӛнімді шығару арасындағы 
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байланыс физикалық әлпетте ӛндірістік қызметпен, ал қҧнмен кӛрсетілгенде - 

ӛндіріс шығындары қызметімен белгіленеді. 
 
 

         4.2 Ӛндіріс қызметі және оның қасиеттері 
Ӛндіріс қызметі – белгілі технологиялық білім деңгейіндегі ең жоғары 

кӛлемде ӛндірілетін ӛнім мен ӛндіріс факторлары кӛлемінің ара қатынасын 
кӛрсетеді. 

Ӛндіріс кӛлемі пайдаланылған қорларға байланысты болғандықтан 
олардың арақатынасы былай кӛрсетіледі: 

                                          ),,( MKLfQ                                       (4.1)     

Мҧндағы, Q – белгілі технология мен ӛндіріс факторлары жағдайындағы 

ең жоғары ӛнім; L – еңбек; К – капитал; М – материалдар; f – қызмет. 
Берілген технологияда ӛндірістік қызмет, ӛндіріс кӛлемі мен 

пайдаланылатын факторлар санының, кӛлемінің ара қатынасын анықтайтын 
қасиетке ие. Әр тҥрлі ӛндіріске сәйкес ӛндірістік қызмет те әртҥрлі болады, 

дегенмен олар ортақ қасиетке ие. Олардың негізгі екі қасиетін бӛлуге болады: 
1. Басқа жағдайлардың тҧрақтылығында, пайдаланылған бір қорлардың 

ӛсуі арқылы шығарылатын ӛнім кӛлемінің шегі болады. Мысалы, ғимарат пен 
машиналар санының тҧрақтылығында, қосымша жҧмысшыларды пайдалану 

арқылы ӛнім шығарудың, жҧмыс істейтін машиналардың жетіспеушілігін, 
ӛнімді кӛбейтудің шегі болады. 

2. Ӛндіріс факторларының бір-бірін толықтыру (комплекторлық) орын 

алады, сонымен қатар шығарылатын ӛнім кӛлемін азайтпай, кӛрсетілген ӛндіріс 
факторлары бірін бірі алмастыруы мҥмкін. Айталық, қажетті игілік шығару 

ҥшін қорлардың тҥрлі комбинациясы пайдаланылуы мҥмкін: кӛрсетілген 
игілікті ӛндіру ҥшін капиталдың аз мӛлшерін, еңбектің кӛп мӛлшерін, не 

болмаса керісінше пайдалануға болады. 
Дегенмен, ӛндіріс кӛлемін азайтпай, еңбекті ҥлкен кӛлемді капиталмен 

алмастырудың шегі болады. Екінші жағынан, машинаны қолданбай қол еңбегін 
пайдаланудың да шегі болады. Бірінші жағдайда, екінші жағдайға қарағанда 

ӛндірістің техникалық нәтижесі тӛмен болады. 
Ӛндірістік процесс: 2 тҥрге бӛлінеді: 

1.  Қысқа мерзімді кезең – бҧл мерзім ішінде  ӛндірістік факторлардың 
белгілі бір бӛлігі тҧрақты болады, ал қалған бӛлігі айнымалы болады. 

2. Ҧзақ мерзімді кезең – бҧл мерзім аралығында барлық қолданылып 
отырған ӛндірістік факторлар ӛзгеруі мҥмкін. 

Жалпы, орташа және шекті ӛнімдердің тҥсінігі.  

Жалпы ӛнім – басқа ӛндіріс факторларды тҧрақты деп ҧйғарып, зерттеліп 
отырған фактордың белгілі санын пайдалану арқылы ӛндірілген ӛнім саны. 

Жалпы ӛнім кей кезде ӛндіріс нәтижесін кӛрсететін факторлар деп аталады, 
оны ӛндіріс функциясында У әріпімен белгілейді.  
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Экономикалық талдауда жалпы кӛрсеткіштермен қатар орташа және 

шекті ӛнімнің кӛрсеткіштері де кеңінен қолданылады. Еңбектің орташа 
ӛнімділігі былай анықталады: 

                                            APL = Y/L                                           (4.2)  

мҧндағы: L - еңбек. 
 

Бҧл кӛрсеткіш бір уақыт бірлігінде ӛндірілетін тауарлар санын кӛрсетеді 
және ол еңбек ӛнімділігі деп аталады. Капиталдың орташа ӛнімі келесі тҥрде 

есептеледі: 
                                             APK = Y/K                                           (4.3)         

мҧндағы: K - капитал. 
 

Бҧл кӛрсеткіш негізгі ӛндірістік қордың қолданылуының тиімділігін 
білдіреді және ол қор қайтымы деп аталады. 

Шекті ӛнім ӛндіріс нәтижесінің ӛзгеруі мен ӛндірістік процесте 
қолданылып отырған айнымалы фактордың санының ӛзгеруінің қатынасымен 

анықталады. Капитал мен еңбек ҥшін олардың шекті ӛнімі былай есептеледі: 
                                              MPK = ∆Y/∆K;                                   (4.4)    

                                               MPL = ∆Y/∆L.                                     (4.5)  

Басқа факторлар тҧрақты болып, бір ӛзгермелі фактордың санын кӛбейту 
арқылы ӛнім шығарғанда шекті ӛнім азаяды. Бҧл шекті ӛнімділіктің азаю заңын 

кӛрсетеді. 
Қысқа мерзімді кезеңде капитал тҧрақты, ал еңбек (жҧмысшылар саны) 

ӛзгермелі, кесте-кӛрсеткішінен кӛрейік. 
4.1-кесте 

Ӛнім шығару кӛлемі, 

дана 
TPL 

Жҧмысшылар саны, 

адам 
L1 

Орташа ӛнімділік, 

дана 
APL 

Шекті ӛнімділік, дана 

MPL 

0 0 0 0.5 

1 2 0.5 - 

3 3 1 2 

7 4 1.75 4 

10 5 2 3 

12 6 2 2 

13 7 1.85 1 

13 8 1.65 0 

 
4.1-кестедегі кӛрсеткіштерді графикке тҥсірсек: 
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Сурет 4.1. Жалпы ӛнім қисығы  

 
Кесте мен суреттен еңбектің орташа және шекті ӛнімділігін анықтауға 

болады. Кестеге сәйкес екі еңбек кҥшін пайдаланып 1 дана жалпы ӛнім кӛлемі 
ӛндіріледі. Еңбектің орташа ӛнімділігі:  

 
APL = TPL/L = 1 / 2 = 0.5 дана. 

 
Шекті ӛнімділік жалпы ӛнім кӛлемі мен жҧмысшылар санының ӛзгеруіне 

байланысты: 
 

1) ∆TRL = ∆TPL2 - ∆TPL1 = 1-0 = 1;       2) ∆TPL = TPL3-TPL1 = 3-1 = 2; 
∆L = L2-L1 = 2-0 = 2;                               ∆L = 3-2 = 1; 

MPL = ∆TPL/∆L = 1 / 2 = 0.5 дана;        MPL = 2/1 = 2 дана.   
 

Ӛндірістік процесте тек қана бір факторды қолданып және оның санын 

кӛбейткен уақытта шекті ӛнімділік азаяды. Ал шекті ӛнімділіктің мәні MPL = 0 
болғанда, жалпы ӛнім ТPL ең жоғары мәнге ие болады. 

Орташа және шекті ӛнімдердің арасындағы ӛзара байланыс. 
Егер еңбектің шекті ӛнімі еңбектің орташа ӛнімінен артса MPL > APL онда 

орташа ӛнім кӛбейді. Егер шекті ӛнім орташа ӛнімнен аз болса, (MPL < APL) 
онда орташа ӛнім кемиді.  
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Сурет 4.2. Орташа  ӛнім (APL) және шекті ӛнім (MPL) 

 арасындағы ӛзара байланыс 

 
Шекті және орташа ӛнімнің қисықтары соңғысының ең жоғары нҥктесіне 

қиылысада. 4.2-суретте A нҥктесі, ал L = L*. 
Факторлар икемділігі. Барлық қарастырылған жалпы, орташа және шекті 

ӛнімдердін кӛрсеткіштері абсолюттық кӛрсеткіштер болады, яғни бҧлар 
экономикалық ӛлшемі бар кӛрсеткіштер. Дегенмен де, экономикалық талдау 

жҥргізілген кезде қатынас кӛрсеткіштерінің ҥлкен маңызы бар. Олардың бірі 
факторлардың икемділігі коэффициенті.  

Ӛндіріс факторларының икемділік коэффициенті зерттеліп отырған 
фактордың шекті ӛнімділігінің MC орташа ӛнімділікке AP қатынасы тҥрінде 

анықталады және қолданып отырған фактордың саны 1 %-ға ӛзгергенде ӛнім 
шығару кӛлемі неше %-ға ӛзгерететінін кӛрсетеді. 

Факторлар икемділігі былай есептеледі: 
 
а) еңбек  икемділігі:  EL = MPL/APL = ∆Y/∆L / L/Y = ∆Y/Y х L/∆L; 

 
б) капитал икемділігі: EK = MPK/APK = ∆Y/∆K / K/Y = ∆Y/Y х K/∆K. 

 
 

4.3 Изокванталар. Ӛндіріс факторларының ӛзара алмасуы 
Изокванта – белгіленген ӛнім кӛлемін шығаруға тағайындалуы мҥмкін 

ӛндіріс факторларының әртҥрлі комбинациясының варианттарын кӛрсететін 
қисық сызығы. Изокванта, басқаша айтқанда тепе-тең ӛнімдер қисық сызығы, 

не болмаса тең ӛндіру сызықтары деп аталады. 
Изоквантаның еңкеюі ӛндіріс процесінде бір фактордың екіншісіне 

байланыстылығын кӛрсетеді. Сонымен қатар, бір фактордың ҧлғаюы мен 
екіншісінің азаюы ӛндірілген ӛнім кӛлемінің ӛзгеруін тудырмайды. 

Изоквантаның оңға еңкеюі, бір фактордың ҧлғаюы ӛндіріс кӛлемін ӛзгертпеу 
ҥшін пайдаланылған басқа факторды пайдалануды ҧлғайтуға әкеледі. Солға 
еңкейген изокванта, бір фактордың азаюы (ӛндірістің белгілі кӛлемінде), басқа 
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фактордың әрқашан ҧлғаятының кӛрсетеді. Кӛрсетілген тәуелділік 5.3-суретте 

кӛрсетілген. 
 

 
 

Сурет 4.3. Изокванта 

 
Изокванталар координат остерінің басталу жағына шығыңқы, ӛйткені 

фактордың бірі екіншісін алмастыруы мҥмкін, дегенмен олар абсолютті тҥрде 
бола алмайды. 

Изокванта қисығы белгіленген ӛнім кӛлемін шығаруда алмастыру 
факторларының икемділігін және бір фактордың екіншісін алмастыруының 

қаншалықты жеңіл екендігін кӛрсетеді. Егер изокванта тӛменге еңкейген тҥзу 
болса, онда бір фактордың екіншісінмен алмастыру мҥмкіншілігі жоғары (5.4-

сурет).  

 
 

4.4-сурет.  Тҥзу сызық изоквантасы 
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Сурет 4.5. Қатаң изокванта 

 

 Егер изокванта тік бҧрышты болса, онда бір фактордың екіншісін  
алмастыру мҥмкіншілігі ӛте аз (4.5-сурет). Изокванта координаттар бастауынан 

алыс орналасқан сайын, ол ӛндірілген ӛнім кӛлемінің соншалақты ҥлкендігін 
кӛрсетеді. Изокванта еңкеюінің тіктігі (қҧламалығы) ӛндірілетін ӛнім кӛлемінің 

ара қатынасымен ӛлшенетін техникалық алмасудың шекті нормасын (MRTS) 
білдіреді. Капиталды еңбекпен техникалық алмастырудың шекті нормасы 

(MRTSLK), ӛндірілетін ӛнім кӛлемін ӛзгертпей, еңбектің әрбір бірлігін 
алмастыруы мҥмкін капиталдың шамасымен анықталады. 

Изоквантаның кез-келген нҧктесіндегі техникалық алмастырудың шекті 
нормасы, кӛрсетілген нҥктедегі 1-ге кӛбейтілген, сҥйкену еңкішіне (еңкеюіне) 

тең: 
                               MRTSLK = ∆K/∆L / Q = const                           (4.6) 

Изокванталар, әртҥрлі конфигурациялар: тҥзу сызық, қатаң толықтыру, 
ҥздіксіз алмастыру, сынық изоквантасы болуы мумкін. 

Тҥзу сызық изоквантасы – ӛндіріс факторының жетілген алмастыруын 

кӛрсетеді (MRTSLK = const) (4.4 сурет). 
Ӛндіріс факторларының қатаң толықтырылуы – техникалық 

алмастырудың шекті нормасы нӛльге тең болғанда (MRTSLK = 0), еңбек пен 
капитал арақатынасының сай келуі мҥмкін жағдайды изоквантаның 

Леонтьевтік тҥрі деп аталады (4.5-сурет).  
Изокванта картасы, әрқайсысы мҥмкіндігінше ең жоғары ӛндіріс кӛлемін 

суреттейтін белгілі факторларының кез-келген теріміндегі изокванта 
жиынтығы. Изокванта картасы ӛндіріс қызметін бейнелеудің балама тәсілі.  

Изокванта картасының мәні, тҧтынушылар ҥшін немқҧрайлық қисығы 
картасының мәніне ҧқсас. Изокванта картасы таудың контурлық картасына 

ҧқсас: жоғары биіктіктері қисық сызығымен (4.6-сурет) кӛрсетілген.  
Изокванта картасын қысқа мерзімде ӛндірісті ҧйымдастырудың кӛптеген 

варианттарының ішінен ҧтымдысын таңдау мҥмкіншілігін пайдалануға 
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болатынын кӛрсетеді, мысалы, капитал факторы тҧрақты болады, ал еңбек 

факторы ӛзгермелі.  
Ӛндіруші тепе-теңдігі – ӛндіріс факторларының пайдалану арқылы 

ӛнімнің ең жоғары кӛлемің ӛндіретін ӛндіріс жағдайы, яғни, изоквантаның 

координаттар бастауынан ең алыс қашықтықта болуы (4.7-сурет). 
 

 
 

Сурет 4.6.  Изокванта картасы  

 

 
 

Сурет 4.7. Ӛндіруші тепе-теңдігі 

 
 Ӛндіруші тепе-теңдігін анықтау ҥшін изокванта картасын изокоста 

картасымен беттестіру керек. Ең жоғары ӛндірілген ӛнім изокостаның 
изоквантаны жанасу нҥктесімен анықталады. 

4.7-суреттен, координаттар басталуына жақын орналасқан изокванта, аз 

кӛлемде ӛндірістік ӛнімді бейнелейді  Q1, ал Q2 изоквантасынан жоғары және 
оңға таман орналасқан изокванталар, ӛндіруші бюджеттің шектеулі 

мҥмкіншілігіне қарғанда ӛндіріс факторларының кӛп кӛлемінің ӛзгеруін 
тудырады. 
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 Сонымен, изокванта мен изокостаның жанасу нҥктесі (4.7-сурет Е) 

қолайлы, ӛйткені бҧл жағдайда ӛндіруші ең жоғары нәтижеге ие болады. 
Ӛндіріс ауқымының ӛсу тиімділігі – ӛндірістің барлық факторлары 

санының пропорциялы ӛзгеруіне ӛндіріс ӛнімі кӛлемі реакциясын білдіреді.  

Ӛндіріс ауқымының ӛсу тиімділігінің ҥш жағдайы болады. 
Ӛндіріс ауқымының ҧлғаймалы тиімділігі – ӛндірістің барлық 

факторлары санының пропорциялды ӛсуі ӛндірілетін ӛнім кӛлемінің барынша 
ҧлғаюына әкеледі.  

 

 
Сурет 4.8. Ӛндіріс ауқымы ӛсуінің оң тиімділігі 

 

 4.8-суретте ӛндіріс факторларының екі есе кӛбеюінің нәтижесінде ӛнім 

кӛлемі екі еседен де кӛп ӛскенің кӛрсетеді, сондықтан ӛндіріс ауқымының ӛсуі 
оң тиімді болады. 

Ӛндіріс ауқымының ҧлғаймалы тиімділігі екі себепке байланысты. 
Біріншісі – ӛндіріс кӛлемінің жоғары жағдайында еңбектің бӛлінуімен 

мамандандыру нәтижесінде факторлар ӛнімділігінің артуы. Екіншіден, 
ауқымының артуы кӛп жағдайда ӛндіріс факторларының барлығының ҧлғаюын 

талап етпейді. Мысалы, цилиндрлі қҧралдар ӛндіруді екі есе ҧлғайтқанда 
(трубаларға ҧқсас) металдың екі еседен тӛмен мӛлшері пайдаланады.  

Ӛндіріс ауқымының ӛсуінің тҧрақты тиімділігі – бҧл ӛндірілген ӛнім 
кӛлемінің пропорциялы ӛзгеруін тудыратын барлық ӛндіріс факторлары 

санының ӛзгеруі.  
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Сурет 4.9. Ӛндіріс ауқымы ӛсуінің тҧрақты тиімділігі 

 

4.9-суретте кӛрсетілгендей, факторлар санының екі есе ӛсуі, ӛндірілген 

ӛнім кӛлемін дәл екі есеге ҧлғайтады. 
Ӛндіріс ауқымы ӛсуінің теріс тиімділігі – барлық ӛндіріс факторлары 

санының теңестірілген ӛсуі ӛндірілген ӛнім кӛлемінің азайып ӛсуіне әкелетін 
жағдай. Басқаша айтқанда ӛндіріс шығынына қарағанда ӛндірілетін ӛнім кӛлемі 

аз деңгейде ӛседі. 
Ауқым тиімділігі тҧрақты болғанда фирманың кӛлемі қолданылып 

отырған факторлардың ӛнімділігіне әсер етпейді. Ал теріс әсер ҥлкен ауқымды 

ӛндірісті ҥйлестіріп басқара алмау қиыншылығынан тууы мҥмкін.  
Ӛндіріс ауқымын ӛсіріп, қандай болғанда да тиімділікке қол жеткізу 

мҥмкіндігі ӛндіріс функциясына байланысты болады. Кобб-Дуглас функциясы 
ҥшін Y = A х K

α 
х L

β
 ,  α+β >1 болса онда оң тиімділік, егер α + β = 1 болса 

тҧрақты тиімділік, ал егер α + β < 1 болса, онда ӛндіріс ауқымының ӛсуінің 
теріс тиімділігі болады. 

 

 
Сурет 4.10. Ӛндіріс ауқымы ӛсуінің теріс тиімділігі 

 

Батыс экономистері қазіргі уақытта кӛптеген ӛндіріс қызмет тҥрлері 
ӛндіріс ауқымы ӛсуінің тҧрақты тиімділігіне қол жеткізеді деп санайды. 
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Кӛптеген экономика саласында ӛндіріс ауқымы ӛсуінің оң тиімділігі маңызды, 

бірақ белгілі бір уақыттан кейін, басқару мен бақылау қиындық туғызатын 
алып фирмалар, ӛндіріс технологиясы сондай фирманың қҧрылуын 
ынталатындыратына қарамастан санының ӛсуі процесін жеңіп шықпаса, ол 

ӛндіріс ауқымы ӛсуінің теріс тиімділігіне ауысуы мҥмкін. 
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
 1.Ӛндіріс факторларының ӛзара алмасуын қалай тҥсінесіз? 

2. Изоквантаның қасиеттері 
3. Ӛндіріс ауқымының ӛсу тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді? 

4. Ӛндіруші тепе-теңдігі қандай жағдайда орын алады? 
5. Изоквантаның мәні неде? 

 
Тест сҧрақтары: 

1.Қай  тҥрдің  максималды  қолданылуын  ӛндірістік  функция  кӛрсетеді? 
а) ӛндірістік  факторларының; 

б) еңбек  ресурстарының; 
в) капитал  ресурстарының; 
г) жер  ресурстарының. 

2. Шекті  пайда – ол: 
а) ∆TR /∆Q; 

б) TR / Q; 
в) қосымша  бірлік  еңбегіне  қолданылуының  қорытындысына  байланысты  

балдық  пайданың  ӛзгеруі; 
г) қосымша  ӛндірілген  бірліктің  сатылуының  қорытындысына  байланысты  

бардық  пайданың  ӛзгеруі. 
3.Ӛндіріс кӛлемі артқанда    изокванта қалай орын ауыстырады? 

а) жоғары  оңға; 
б) тӛмен оңға; 

в) жоғары солға ; 
г) тӛмен солға. 
4. Белгіленген ӛнім кӛлемін шығаруға тағайындалуы мҥмкін ӛндіріс 

факторларының әртҥрлі комбинациясының варианттарын кӛрсететін қисық 
сызық 

а) бюджет сызығы; 
б) изокванта; 

в) немқҧрайлылық қисығы; 
г) сҧраныс қисығы. 

5. Изокванта картасының мәні  тҧтынушылар ҥшін қандай қисықтың 
картасының мәніне ҧқсас? 

а) бюджет сызығы; 
б) изокванта; 

в) немқҧрайлылық қисығы; 
г) сҧраныс қисығы. 
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Есептер: 
Есеп 1. Шығарылатын ӛнім  мен ӛндіріс факторлары  арасында келесі байланыс  
бар: У=9+ 0,2K+0,7 L; 

Анықтау керек:  
1. факторлардың шекті ӛнімділігі; 

2. технологиялық  алмастыру шекті нормасын. 
 

Шешілуі:  
                    У=9+ 0.2K+0.7 L теңдеуі арқылы МРк мен МРL  анықтаймыз. 

Яғни,  МРк =0.2K;    
            МРL =0.7 L. 

Енді технологиялық шекті алмастырудың формуласын жазамыз. 
            MRTS =  МРL / МРк 

Бҧл формулаға сәйкес мәндерді қойсақ, MRTS = 35 болады.   
 

Есеп  2. Кестедегі деректерді пайдаланып, график тҧрғызыңдар. Еңбектің 
орташа ӛнімі мен шекті ӛнім інің қиылысу нҥктесін графиктен анықта.  

4.6-кесте. 

 

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

APl 10 15 20 20 19 18 16 14 12 10 

MPl 10 20 30 20 15 13 4 0 -4 -8 

 

 Барлық уақыт аралығында капитал шығыны 10 дана. 
 

Есеп 3.  Ӛндірілетін ӛнім кӛлемі мен ӛндіріс факторларының арасындағы 
тәуелділік келесі тҥрде берілген:         У= 9 + 0,2К+ 0,7 L 

Тӛмендегі кӛрсеткіштерді анықта: 
1. факторлардың шекті ӛнімділігін; 

2   технологиялық ауыстырудың шекті нормасын; 
3.  ӛнім шығару кӛлемі у = 100 болғандағы изоквантаны тҧрғызыңдар 

 
Есеп 4.  Кестені толтыр: 

4.7-кесте. 

K L Y 

200  100 

 20 100 

25 4  

10  100 
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5 ТАҚЫРЫП. ӚНДІРІСТІК ШЫҒЫНДАР 

 
Дәріс жоспары: 
1. Шығындар туралы тҥсінік және табыс концепциясы 

2.Ӛндірістің қысқа мерзім кезеңіндегі шығындары 
3. Ҧзақ мерзім кезеңіндегі ӛндірістік шығындар  

 
5.1 Шығындар туралы тҥсінік 

Шығындар – игіліктерді ӛндіру процесіндегі пайдаланылған ӛндіріс  
қорлары қҧнының ақшалай кӛрінісі; ӛнім ӛндірісіндегі тірі және 

заттандырылған еңбек шығындары жиынтығы. Ӛндіріс шығындары ӛндіріс 
қҧралдарын сатып алуға және қызметшілер еңбек ақысына тӛленетін 

шығындар. Олар ӛндіруші ҥшін ӛнімнің анық қҧнын қҧрайды, бастапқы сату 
бағасының базасын – ҧсыныс бағасын анықтайды. Ӛндіріс шығынының 

ауқымы пайдаланылған экономикалық қор бағасын оның санына кӛбейту 
жолымен анықталады. Қазіргі микроэкономикада ӛндіріс шығындары олардың 

классификациясы негізінде әр тҥрлі әдістермен аныкталады. 
Шығындарды анықтағанда нақты баға және балама баға шығындары 

болып ажырытылады. Біріншісі, сатып алған нақты бағамен есептелген, 

тҧтынылған экономикалық қорлар қҧнының сомасы. Екіншіс і, сол қорлардың 
мҥмкін болған ең ҧтымды баламасын қолданғандағы ӛндірілген басқа  

игіліктердің қҧнымен ӛлшенеді. 
Нақты және балама бағамен ӛлшенген шығындар, егер кәсіпорын 

қорларды соған лайықты нарықтарда сҧраныс пен ҧсыныс кӛлемінің тепе-
теңдігі сақталғанда, яғни ең ҧтымды баламалық бағамен сатып алғанда бір-

бірімен сәйкес келеді. Ӛндіріс қорларының бағасы тепе-теңдіктен ауытқыса, 
онда сатып алудың нақты бағасы баламадан жоғары, болмаса тӛмен болуы 

мҥмкін және шығын да баламаға тең болмайды. 
Шығындар жеке және қоғамдық болып бӛлінеді. Кейде ӛндіруші тегін 

қорды пайдаланады, бірақ оны қолдану басқа субъектілерге қосымша шығын 
әкеледі, яғни қоғамдық және жеке шығынның айырмашылығын кӛрсететін, 
сыртқы шығын туындайды. 

Кез келген тауар ӛндірісі мен қызмет кӛрсету қҧны шығындармен 
ӛлшенетін ӛндірістік (экономикалық) қорларды қҧрайтын, еңбек, капитал және 

табиғи қорларды пайдаланумен байланысты. Ӛндіріс қорларының 
шектеулілігіне байланысты олардың баламаларының ішінен ең ҧтымдысын 

пайдалану проблемасы туындайды. Игілікті ӛндіру процессінің экономикалық 
нәтижелі әдісі – ең аз шығынға қол жеткізу. 

Экономикалық теорияда, шығындалған (тҧтынылған) ӛндіріс қорлар 
қҧнын ӛлшеу қӛзқарасы тҧрғысынан және, солай болғандықтан ӛндіріс 

шығыны бухгалтерлік және баламалы (экономикалық) шығындар болып 
бӛлінеді.  

Бухгалтерлік  шығындар – кәсіпорынның ӛндіріс қорларын сатып алуға 
тӛлеген тӛлемі. Бухгалтерлік  шығындарға қәсіпорын иесінің меншігі болып 
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табылатын ӛндіріс қорларының балама (экономикалық) қҧны қосылмайды. 

Олар тек айқын шығындарды қосады. 
Бухгалтерлік есеп, есеп жҥйесі ретінде қәсіпорын және оның 

шаруашылық қызметі туралы бағалы ақпарат береді. 

Бухгалтерлік  шығындарды пайдаланылған ӛндірістік қорлар тҥрлеріне 
сәйкес мынадай статьяларға топтастыруға болады: 

 материалдар мен қҧрастырылатын топтамаларға (сырттан алынатын 

шикізат шығыны, қосымша материалдар, полуфабрикаттар мен жинақталатын 
детальдар); 

 еңбекке тӛленетін шығындар – жалдамалы қызметшілер жалақысы және 
еңбек шартында кӛрсетілген басқа да тӛлемдер; 

 әлеуметтік мҧқтаждыққа тӛлем (әлеуметтік сақтандыру қоры, зейнетақы 

қоры, жҧмыспен қамтамасыз ету қоры және т.б.); 

 қҧрал-жабдықтардың, ғимараттардың, т.б. материалдардың  

(физикалық) тозуына сәйкес амортизациялық тӛлем; 

 басқа да шығындар (қҧралдарды сақтау мен пайдалану, қарыздарды 

қайтару, сатушы мен сауда агенттеріне сыйақы, реклама шығындары, кӛлік, 

қорлар делдарларына, персоналды басқару т.б.). 
Шығынның бухгалтерлік есеп әдісі, қәсіпорынның нәтижелі, болмаса 

нәтижесіздігін білдіретін анықтаушы фактор ретінде кӛрсетілген шығын қҧнын 
(ақшалай) әділ ӛлшеуіне мҥмкіндік береді. 

Бухгалтерлік әдістің шығынды есептеудегі артықшылығымен қатар 
кемістігі де бар, ӛйткені ол, тек нақты (сыртқы) шығынды ғана кӛрсетеді. Ал 
экономикада, шығынды  бухгалтерлік есептеу әдісі қамтымайтын, кәсіпорын 

иесінің меншігі (кәсіпкерлік қаблеті, жер, капитал) ерекше маңызға ие. 
Баламалы (экономикалық) шығындар – нақты және айқынсыз шығындар 

жиынтығы (сомасы) ӛндіріс қорлары шығындарын ӛлшеудін бір әдісі. Оның 
негізіне балама шығындар (айырылып қалуы мҥмкін шығындар) концепциясы 

жатады. Бҧл концепция шығындарды, белгілі ӛндіріс қорларын пайдаланғанда 
мҥмкін болатын әдістердің ең ҧтымдысын қолданғандағы басқа игіліктердің 

қҧны ретінде анықтайды. Оның мәні, нақты игілікті ӛндіру ҥшін неден бас 
тарту керек екенін анықтау. Экономикалық шығындарға, меншік иесіне 

жататын қорлар және сол қорлардың белгілі ӛндірістік процестерге тҧрақты 
жеткізілуіне кепілдік беретін барлық шығындар енеді. Экономикалық 

шығындар дегеніміз, кӛрсетілген қәсіпорындарынан бӛлек жеткізуші (сатушы) 
пайдасына тӛленетін сыртқы шығындар, сонымен қатар, қәсіпорынның ӛзіне 
тиісті қорларын жекеше пайдалануының орнын толтыратын ішкі шығындар. 

Ішкі шығынға қәсіпкердің орындаған еңбек нәтижесіне сыйақы ретіндегі, 
қалыпты табысы да кіреді. Экономикалық шығындар, қорлар шектеулілігіне 

байланысты және оларды кӛрсетілген экономикалық агенттің таңдау 
мҥмкіндігінен туындайды. 

Экономикалық шығынның шамасы әр тҥрлі әдіспен анықталады: 
a) Қор иесінің, оларды басқа тҧтынушыға сатпай, жеке меншігіндегі 

ӛндірісіне пайдалануынан тҥсетін ақшалай табысын; 
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б) Сатып алынған және пайдаланылған қажетті ресурстарға кеткен 

шығын; 
в) Кәсіпкердің, қор жеткізушінің (сатушы) қорларды баламалы 

пайдалауын болдырмау ҥшін, оған берілетін табыс. 

Экономикалық шығындардың артықшылығы, егер бухгалтерлік 
шығындар, шығындарды уақыт факторын есепке алмай, келісімді жҥзеге 

асырғаннан кейін анықтаса, экономикалық шығындар уақыт факторына сәйкес 
анықталады, ҥйткені ӛндірістік қорларды пайдалану әр тҥрлі уақыт мерзімінде 

іске асады. 
Қателік мҥмкіншілігі концепциясы экономикалық қолайлы шешімдерін 

қабылдауға маңызды инструмент болып табылады. 
Микроэкономика нарық жағдайында баламалық (экономикалық) және 

таңдай білу шаруашылық жҥргізҥдің қажетті нышаны екенін кӛрсетеді.  
Ӛндіріс шығындарын сҧрыптау нҧсқалары алуан тҥрлі. Айқын (сыртқы) 

шығындар – бҧл белгілі кәсіпорын иесіне жатпайтын ӛндіріс қорларын 
жеткізушіге (сатушыға) ақша тӛлемі кейпіндегі балама шығындар. 

Оларға жататындар: 

 жҧмысшылар мен қызметкерлер жалақысы; 

 шикізат пен материалдар шығыны, сауда фирмаларына делдалдық 

сыйақы; 

 банкілер және басқа қаржы мекемелеріне жарна (взнос); 

 заң кеңестеріне тӛлем; 

 кӛлік қызметтеріне және т.т. тӛлем. 
Айқынсыз (ішкі) шығындар – ӛзіне тиесілі және дербес пайдаланған 

ӛндіріс қорларының шығындары. Айқынсыз шығындар, ақша тҥрінде 
кӛрінбейді ӛзіне тиесілі қорларды, балама нҧсқаулар ішінен ең ҧтымды 

пайдаланғанда алынуы мҥмкін ақша тӛлеміне тең. Мысалы, кәсіпорын, ӛзіне 
тиесілі ғимаратты пайдаланғанда арендалық тӛлем тҥріндей сыртқы шығынды 

тӛлемейді, бірақ мҧндай жағдайда есесіне кәсіпорын бҧл ғимаратты басқа 
кәсіпорынға арендаға бергенде тҥсетін табыстан айырылады. 

Айқынсыз шығындар, кәсіпорынның бухгалтер есебінде кӛрсетілмесе де, 
нақты болады. Дегенмен тиесілі экономикалық шешім қабылданғанда есепке 

алынады, ҥйткені, оны айырылып қалған ӛзіне тиесілі қорларды ҧтымды 
тҧтынудан тҥсетін тҥсім кӛлемін анықтауға пайдаланады. Айқынсыз 

шығынның бір бӛлігі, кәсіпкер қызметінің нәтижесіне берілетін сыйақысы 
ретіндегі қалыпты табыс. 

Қайтарымсыз шығындар – кәсіпкерлердің бір-ақ рет жҥзеге асыратын, 

кәсіпорын, кӛрсетілген ортада кәсіпкерлік қызметін тіптен толық тоқтатса да, 
ешқандай жағдайда қайтарылмайтын шығындар. Ӛндірістік қызметке 

байланысты туындаған қайтарымсыз шығын, ағымдағы шығындарға 
кіргізілмейді. Оның мәнін шартты мысалдармен кӛрсетейік. Айталық, 

кәсіпорын алғашқы мақсатқа ғана пайдаланатын және баламалықпен 
пайдалануға болмайтын, болмаса сата алмайтын қҧрал алды делік. Міне осы 
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қҧралға кеткен шығын шекті шығынға әсер етпейді және қысқа мерзімдегі 

ӛндірісті шешімге әсер етпейді. 
Ӛндірістік қорлар шығындары мен ӛндірілген ӛнім санының байланысын 

бейнелеу ҥшін кәсіпорын шығын функциясы пайдаланады. 

Шығын қызметі – ӛндіріс қорларының қол жеткізген ең аз шығын мен 
кәсіпорын ӛткізген ӛнім кӛлемінің жалпы байланысын бейнеленетін функция. 

Белгіленген игілік ӛндіруге жҧмсалған шығын шамасын анықтау ҥшін, 
шығындалған (тҧтынылған) ӛндірістік қорлардың әр кайсысын және оның 

бағасын білу керек. 
Шығын қызметі, баға және ӛндіріс қорлардың мәліметін пайдалану 

арқылы ӛндірістік қызметтен шығарылады (қорытындаланады). 
Шығын функциясы формуласы былай кӛрсетіледі: 

 
                                     CQ=(P1I1, P2I2,…PnIn),                                   (5.1) 

 

мҧндағы CQ  - Q игілігі санын ӛндіруге жҧмсалған шығын; 

P1, P2, т.т. – ӛндірістік әр тҥрлі факторларының бағалары; 
I1, I2, т.т. – 1,2, т.т. факторлардың қажетті кӛлемі.  
 

Факторлардың қажетті кӛлемін ӛндіріске тарту мақсатымен тӛленетін 
факторлар бағалары P1, P2, т.т. ӛндіріс қорларының нарығындағы сҧраным мен 

ҧсынымның ӛзара әрекетіне байланысты. 
Ӛмірлік тәжірибеде «ӛзіндік қҧн» категориясы кеңінен пайдаланылады. 

Ӛзіндік қҧнға салық салынатын пайданы (табыс) анықтауға есепке алынатын 
шығындар кіреді. Ӛзіндік қҧн қҧрамына кіретіндер: 

 материалдарға жҧмсалған шығын 

 еңбек ақысы 

 қосымша шығындар  

 амортизациялық (лат. Amortisatio – орнын толтыру) тӛлем және т.б. 

Ӛзіндік қҧнның тӛмендеуі шикізат, материалдар, отын, энергияны 
ҥнемдеу, негізгі капиталды және еңбек қорларын пайдалануды жақсарту; ӛнім 

сапасын арттыру және т.б. болжайды. 
Пайда концепциясы 

Ӛндіріс шығындарының әр тҥрлі концепциясы әр тҥрлі табыс 
концепцияларына себепші болады. Ерекше бӛлінетіні, бухгалтерлік, 

экономикалық және қалыпты табыс. 
Бухгалтерлік табыс – сатылған ӛнімнен (жҧмыстан, қызметтен) тҥскен 

тҥсім мен айқын (сыртқы) шығын айырмашылығы яғни ӛндіріс қорларын 
жеткізушіге (сатышуға) тӛлем. Бухгалтерлік табыс пен экономикалық табыстың 

айырмашылығы айқынсыз (ішкі) шығын кӛлеміне тең, ҥйткені экономикалық 
табыс, ӛзіне экономикалық шығынды қоспайды. 

Экономикалық табыс – барлық шығындарды (айқын және айқынсыз, 

оның ішінде айқынсыз шығынға кәсіпкердің қалыпты табысын қосқандағы) 
алып тастағандағы жалпы тҥсім. Экономикалық табыс, тҥсім мен 
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экономикалық (баламалы, артулы) шығындар айырмашылығын білдіретін, таза 

пайда. Экономикалық табыс кәсіпорында ӛндіріс қорларын аса нәтижелі 
пайдаланатынын кӛрсетеді. Сондықтан бухгалтерлік емес, экономикалық 
табыс, кәсіпорынның шығындалған (тҧтынылған) қорларының нәтижесінің 

ӛлшемін кӛрсетеді. Егер экономикалық шығындар алынған табыстан артып 
кетсе, онда кәсіпорын шығынға ҧшырайды. 

Бухгалтерлік және экономикалық табысты есептеудің шартты тҥрдегі 
мысалы: 

5.1-кесте. 
 

Ӛнімді ӛткізгендегі (сатқандағы табыс) +10 000 теңге 

Тікелей шығындарды (жҧмыскерлерді жҧмысқа алу, шикізат сатып 

алу, энергия қорларына және тӛлем, т.б.) шегеру 

-6 000 теңге 

Қосымша шығындарды (амортизация, меңгерушілерге жалақы, 
ҥстеме шығындар және т.б.) шегеру 

-1 100 теңге  

Бухгалтерлік табыс +2 900 теңге 

Тӛленетін айқынсыз шығындарды кәсіпкерлік тәуелдік ҥлгі ҥшін 

шегеру 

-1 600 теңге 

Экономикалық табыс  +1 300 теңге 

 
Қалыпты пайда – кәсіпкерлік қызметке сый-ақы; ішкі рента

3 
және еңбек 

ақымен қатар ішкі (айқынсыз) шығын элементі.  
Балансты пайда – бір жағынан сатылған ӛнімдерден (жҧмыс, қызмет 

кӛрсету) тҥскен табыс пен екінші жағынын материалдық шығындар, 
амортизация және еңбек ақы айырмашылығы. Басқаша айтқанда балансты 

пайда жалпы пайда деп аталады. Балансты пайда ӛндіріс қҧралдарын бӛлу мен 
пайдаланудың негізгі кӛзі. 

Шекті пайда – шекті табыс пен шекті шығын айырмашылығы. Шекті 
пайда, шекті табыс пен шекті шығын сияқты, ӛнім ӛндірудін белгілі бір 

деңгейіне дейін оң болады, бірақ ол деңгейге жеткен соң теріс болады, яғни 
ӛнім ӛндіру шығын әкеледі. Шекті пайданы басқаша, маргинальды

4 
пайда деп 

атайды. 
 
5.2 Ӛндірістің қысқа мерзім кезеңіндегі шығындары 

Шығындарды сҧрыптау ӛндіріс факторының жинақтылығын есепке алу 
арқылы іске асуы мҥмкін. Осы әдістеме жағынан қарастырылғанда тҧрақты, 

айнымалы және жалпы (қосылған) шығындар болып бӛлінеді. 
Уақыттың қысқа мерзімінде кейбір шығындар ӛзгермейді, сондықтан 

кәсіпорын, тҧрақты және айнымалы ӛндіріс қорларын пайдаланып ӛндірілген 
ӛнім кӛлемін ҧлғайтады. 

Ӛндірістің тҧрақты шығындары (ҒС) - қысқа мерзім кезеңіндегі, ӛнім 
ӛндіру кӛлемінің ӛзгергеніне қарамастан ӛзгермейтін шығындар. 

                                                 
3
 рента (нем., фр. renta – кері қайтару) капиталдан, мҥліктесе, жерден ҥнемі тҥсіп отыратын және 

іскерлік әрекетті талап ететін табыс.) 
4
 Маргинальды (маржинальды) (лат. marginalis – шетте, қалуы, ең тӛмендеп кету шегі) 
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Оларға мыналар жатады: 

 ӛндірістегі ғимараттарды, машиналарды, қҧралдарды пайдалану 
(амортизация) шығындары; 

 рента тӛлемдері; 

 сақтандыру тӛлемдері; 

 кәсіпорындағы жоғары дәрежедегі басқару қызметкерлері мен болашақ 

мамандар жалақысы; т.б. 

Бҧл шығындар, кәсіпорын ӛнім ӛндірмесе де қаражаттандырылады. 
Ӛндірістің айнымалы шығындары (VС) -  ӛндірістік ӛнім кӛлемінің 

ӛзгерумен бірге ӛзгеретін ӛндірістік шығындар. Егер ӛнім ӛндірілмесе, 
айнымалы шығындар нӛльге тең болады. 

Айнымалы шығындарға жататындар: 

 шикізатқа, материалдарға, отын, энергияға, кӛлік қызметтеріне тӛленген 

шығындар; 

 жҧмысшылардың жалақысы және т.б. 

Айнымалы шығындар ӛнім кӛлемінің бастапқы ӛсу кезеңінде белгілі бір 

уақытқа дейін бәсең қарқынмен ҧлғаяды, сосын олардың ҧлғаюы, келесі 
ӛндіретін ӛнімнің әрбір ӛлшеміне сәйкес ҥдей тҥседі. Бҧл жағдайды, батыс 
экономистері қайтарымның азаюы атты заңымен тҥсіндіреді. Айнымалы 

шығындар меңгеруге ыңғайлы. Кәсіпкер қанша ӛнім ӛндіру керек екенін 
анықтау ҥшін жоспарланған ӛндіріс кӛлемімен бірге айнымалы  шығынның 

қаншаға ҧлғаятынын білуі керек.  
Ӛндірістің жалпы шығындары (ТС) – кәсіпорынның игілік ӛндірісіндегі 

тҧрақты және айнымалы шығындарының қосындысы және мынадай 
формулалармен анықталады: 

 
                                        TC=FC + VC,                                               (5.2)      

мҧндағы: 
TC – жалпы, FC – тҧрақты, VC - айнымалы шығындар. 

 
Орташа тҧрақты шығындар (АҒС) – ӛнімнің бір данасын ӛндіруге кеткен 

жалпы тҧрақты шығындар. Олар тҧрақты шығынның (ҒС), ӛндіріс кӛлеміне (Q) 
қатнасымен анықталады. 

                                            ;                                           (5.3)  

Жалпы тҧрақты шығындар ӛзгермегендіктен, ӛндіріс кӛлемінің ҧлғаюына 

сәйкес оларды бӛлгенде орташа тҧрақты шығындар азая бастайды, ӛйткені 
белгілі шығын бірте-бірте ӛнім санына бӛлінеді. Керісінше, ӛндіріс кӛлемі 

қысқарғанда орташа тҧрақты шығын ӛседі. 
Орташа айнымалы шығындар (АVС) – ӛнімнің бір данасын ӛндіруге 

кеткен айнымалы жалпы шығындар. Олар айнымалы шығындарды (VС) 

ӛндірілген ӛнім санына (Q) (кӛлеміне) бӛлу арқылы аныкталады: 
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                                               ;                                              (5.4) 

Орташа айнымалы шығындар, алғашқыда азая бастайды, ең тӛменгі 

шегіне жеткен соң ҧлғая бастайды. 
Орташа жалпы шығындар (АТС) – ӛнімнің бір данасын ӛндіруге кеткен 

жалпы шығындар. Олар екі әдіспен анықталады: 
1. Жалпы шығындар жиынтығын ӛндірілген ӛнім санына бӛлу арқылы: 

                                            ;                                                 (5.5)                       

2. Орташа тҧрақты шығындар мен орташа айнымалы шығындарды қосу 

арқылы: 
                                              АТС=AҒС+AVС                                            (5.6)   

  

Бастапқыда, ӛнім аз ӛндірілгендіктен орташа (жалпы) шығындар жоғары, 

сонымен қатар тҧрақты шығындар да жоғары болады. Ӛндірілген ӛнім 
кӛлемінің ҧлғаюына сәйкес орташа (жалпы) шығындар азаяды, сонан соң ҧлғая 

бастайды. 
Шекті шығындар (МС) – қосымша бір дана ӛнім ӛндірілгендігі 

шығындар. Шекті шығындар ӛндірілген ӛнім кӛлемінің ӛзгеруін, ӛндірілген 
ӛнім кӛлемінің ӛзгеруіне бӛлгенге тең, яғни олар ӛндірілген ӛнім санына 
байланысты шығындардың ӛзгеруін қамтыйды. Тҧрақты шығындар 

ӛзгермегендіктен, тҧрақты шекті шығындар әрқашан нӛлге тең, яғни МҒC = 0; 
Сондықтан, шекті шығындар – бҧл шекті айнымалы шығындар, яғни МVC = 

МС; Бҧдан шығатын қортынды, айнымалы факторлар қайтарымының ҧлғаюы 
шекті шығындарды қысқартады, ал қайтарымның азаюы – керісінше оларды 

кӛбейтеді. 
 

 5.3  Ҧзақ мерзім кезеңіндегі ӛндірістік шығындар 
 Ҧзақ мерзім кезеңіндегі кәсіпкерлер ӛндірістік қорлар кӛлемін ӛзгерту 

арқылы, ӛндірілетін ӛнім кӛлемін ҧлғайтуы, болмаса кемітуі мҥмкін. Ҧзақ 
мерзімде барлық қолданылған ӛндіріс факторлары айнымалы тҥрде есептеледі, 

ҥйткені тҧрақты  шығындар болмайды. Ӛндіріс факторларының икемділігі -  
ӛндіріс процесіне қысқа мерзім және ҧзақ мерзім  кезеңдеріне бӛлудің негізі. 

Кез-келген кәсіпорын алдында шешуін табу керек мәселе (проблема) 

тҧрады: ӛндіріс қорларын қҧрамалаудың (комбинация) ең ҧтымдысын таңдау 
арқылы, ең аз  шығындармен, белгіленген ӛнім санын (кӛлемін) қалай ӛндіру 

керек? Бҧл мәселені изокоста арқылы шешуге болады. 
Изокоста – бірдей ақша сомасына сатып ала алатын, ӛндіріс факторларын 

қҧрамалаудың (комбинациясын) кӛрсететін сызық. Изокостаны басқаша, тең 
шығындар сызығы деп атайды. Кез-келген кәсіпорын бюджеті шектеулі 

болады. Соған байланысты қолдағы бар қаржыларды пайдаланғанда,  
экономикалық қорлардың әртҥрлі қҧрамын пайдалану жиынтығын изокоста 

қҧрастырады. 
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Изокостаның теңдеуін табу ҥшін, еңбектің бір сағатына деген тӛлемді PL 

арқылы белгілейік, ал PK – капиталдың бір данасына кететін тӛлемнің қҧны.  
Сонда жалпы шығын былай анықталады:  

 
                                          TC = PL x L + PK x K,                                 (5.7) 

 

мҧндағы, PL x L – еңбекке кететін шығындар ; 
PK x K – капиталда жҧмсалған шығындар.  

Берілген теңдеудің жазықтағы графигі изокостаны кӛрсетеді. Изокоста 
сызығы тҥзу, ҥйткені факторлар бағасы теріс еңкіш кейпінде және параллель 

болады.  
 

 
 

Сурет 5.1.  Изокоста 

 

Изокостаның теңдеуі: 

.L
P

P

P

TC
K

K

L

K

 

Бҧдан изокостаның бҧрыштық кӛлбеуі (
K

L

P

P
)-ге тең екендігін кӛруге 

болады. 

Изокостаның бойындағы орналасқан кез келген нҥктелер А және В ҥшін 
жалпы шығындар деңгейі бірдей. А нҥктесінен В нҥктесіне жылжығанда 

қолданылған капиталдың саны ∆К-ға азаяды, ал еңбек саны ∆L-ге кӛбейеді. 
Сондықтан, еңбектің қосымша сағаттарын тӛлеуге кеткен шығындардың орнын 
капитал шығындарының азаюымен толтыру керек, яғни: PL x ∆L + -PL x ∆K; 

Бҧдан -  тең екендігін кӛреміз. Яғни изокостаның бҧрыштық 

коэффициенті, шығындар тҧрақты деп ҧйғарғанда, еңбекпен ауыстыру 
шамасын кӛрсетеді. 

Мысалы, фирма ӛнімі Q = 200 кӛлемін ең аз шығындармен ӛндіру ҥшін 
қолданылатын еңбек пен капиталдың санын анықтап кӛрейік. 

6.2-суреттегі , осыған сәйкес ҥш изокостаны қарастырайық. 
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1-ші изокоста, 2-ші изоквантадан тӛмен орналасқан (Q-200 сызық) және 

ешқандай шектеде олар қиылыспайды, немесе бірін-бірі жанай ӛтпейді, яғни 
ӛндіріс кӛлемін 200 бірлікке жеткізуге ӛндірістік қорлар жетіспейді. 

2-ші изокостаны қарастырсақ, онда А нҥктесі ТС2 изокоста мен 

изоквантаға ортақ және осы нҥктеде 200 бірлік ӛнім ӛндіргендегі шығындар ең 
тӛменгі деңгейде болады. 

Бҧл нҥкте тепе-теңдік жағдайын кӛрсетеді, сонымен қатар тӛмендегідей 
шарт орындалады: 

;
K

K

L

L

P

MP

P

MP
 

 

 
 

Сурет 5.2. Изокоста мен изокванта 

 
В нҥктесінде Q = 200 ӛнім бірлігін ӛндіргендегі шығындар А 

нҥктесіндегіден кӛп болады немесе ТС3>ТС2. 
Сондықтан, 3-ші изокоста берілген ӛнім кӛлемін ӛндіргендегі неғҧрлым 

жоғары шығындарды кӛрсетеді. 

 
Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1. Экономикалық және бухгалтерлік шығындардың мәні неде? 
2. Басқару аппаратының жалақысы, әлеуметтік  сақтандыру тӛлемдері 

шығынның қай тҥріне жатады? 
3. Графикте жалпы, тҧрақты және айнымалы шығындар қалай орналасады? 

4. Шығындар ҧзақ мерзімде және қысқа мерзімде қалай ӛзгереді? 
5. Шекті шығын дегеніміз не? 

6. Тҧрақты шығындарға қандай шығындар жатады? 
7. Айнымалы шығындар ненің кӛлеміне байланысты? 

8. Орташа шығындардың экономикалық мәні неде? 
9. Изокоста мен изоквантаның айырмашылығы неде? 
10. Изокоста нені сипаттайды? 
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Тест сҧрақтары: 
1.Орташа  жалпы  шығын,  ӛзінің  минимумына  жетсе, онда  қандай   
жағдайлар  орындалуы  тиіс? 

а) P=MC; 
б) AC=MC; 

в) P=AVC; 
г) TC=TR; 

2. Егер  фирма  10  бірлік  ӛнімді  10  теңгеден  шығарса, онда  орташа  жалпы  
шығындар  5  теңгені  қҧрайды. Сонда  таза   пайда  қаншаға  тең  болады? 

а) 30; 
б) 130; 

в) 10; 
г) 50. 

3. Қысқа  мерзімде: 
а) барлық  шығындар  тҧрақты; 

б) жалпы  шығынға  қарағанда, айнымалы  шығын  тез  ӛседі; 
в) барлық  шығындар  айнымалы  болып  табылады; 
г) барлық  шығындар  кӛрінбей  шығады; 

4. Экономикалық  шығындар  тҥсінігі  нені  білдіреді?  
а) барлық  қолданылатын  ресурстардың  альтернативті  бағасын  есептеу  

керек; 
б) бухгалтерлік  шығындар, олардан  жоғары  болады; 

в) минималды  шығындар  мен  ӛндіріс  ӛседі; 
г) ӛзінің  ресурстарының  бағасы  шығындарға  қосылмауы  керек; 

5. Фирманың  тҧрақты  шығыны: 
а) жалпы  шығынның  ӛсуіне  байланысты  ӛзгереді;  

б) айнымалы  және  шекті  шығындардың  қосындысына  тең; 
в) ӛнім  шығару  кӛлеміне  тәуелсіз; 

г) 0-ден  аз  болуы  мҥмкін; 
 
Есептер: 

Есеп  1. Тӛмендегі кестедегі мәліметтер бойынша орташа, шекті шығындарды 
анықта: 

5.1-кесте. 
 

Q 0 1 2 3 4 5 

ТС 8 16 20 28 40 56 

         

          Шешілуі: Шекті шығындардың МР және орташа шығындардың АР 
формуласын еске тҥсіреміз: АС = ТС / Q;  МС = ∆ ТС / ∆Q;                                                                        

           Осы формулалар арқылы кӛлем мен жалпы шығындардың  берілген 
мәндері арқылы орташа және шекті шығындарды анықтаймыз. 
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Есеп  2.  Ӛнім кӛлемінің 100ден 200ге кӛбейгендігінен жалпы айнымалы 
шығындар 3 есе ҧлғаяды. Орташа айнымалы шығындардың мӛлшері бҧл 
жағдайда неше есе кӛбееді? 

 
Есеп  3. Кестені толтыр. 

5.2-кесте. 
 

Q TC FC VC AVC AFC MC 

0 20      

2 50      

5 100      

7 154      

 

Есеп  4. Кестені толтыр. 
5.3-кесте. 

 

Q ТС МС АС 

10  Белгісіз 44 

15  20  

25 750   

30  30  

50   35 

 

 
 

6-ТАҚЫРЫП. Капитал концентрациясы және нарықтық билік 
 

Дәріс жоспары: 
1. Нарықтық қҧрылымды анықтау 

2. Нарықтық билік 
 

6.1  Нарықтық қҧрылымды анықтау 
Фирма кӛзімен қарағанда нарық фирмалардың бәсекелестіктегі ӛзара 

әрекеттестігінің ортасы. Бірақ фирмалардың ӛнімдері әртҥрлі болғандықтан, 
мҧндай ӛзара әрекеттестік сонда ғана болады, егер әрбір сатушы тауардың 
айырмашылық ерекшелігі олардың ӛзара алмастырылуына бӛгет болмаса. 

Игіліктердің ӛзара алмастыру дәрежесі бәсекелес фирмалар тауарларына 
сҧраныстың қиылысқан икемділігіне, у тауарды бағасының 1%-ға ӛзгеруіне 

байланысты х тауарын сату пайызының ӛзгеруімен Еху=(∆Qx:Qx):(∆Ру:Ру) 
анықталады. Сҧраныстың қиылысқан икемділіктің оң және салыстырмалы 

ҥлкен маңызды, кӛрсетілген тауарлар ӛзара алмасады және х тауарына бағаның 
кӛтерілуі оған сҧраныстың елеулі азаюына әкеліп, есесіне у тауарына 

сҧраныстың ҧлғаююын кӛрсетеді. Бҧл дегеніңіз, аталған тауарлар, олардың бір-
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бірімен елеулі айырмашылығына қарамасатан, бірыңғай тауарлар тобына, ал 

оларды сатушылар – бір салаға жатады. 
Сала- бҧл, қайсыбір қажеттілікті қанағаттандыруға арналған және бір-

бірімен ӛзара алмастырылатын игіліктерді ӛндірушілер фирмалар тобы. 

Салалық нарықты айқындаудың белгісі тауарлардың ӛзара алмастырылуы 
болғандықтан, белгілі бір тауарлық топқа кірмейтін игіліктерді ӛндіруші 

фирма, бірмезгілде әртҥрлі салалық нарықтарда қызмет жасайды. 
Институционалдық білім ретінде әрбір салалық нарық ӛзгерісіне тән нарық 

қҧрылымы, болмаса нарық мезелі тҥрінде қисындастырылып кӛрсетілген 
ҧйымдастыру ерекшеліктері болады.  

Нарық қҧрылымының тҥрдегі ҧсыныс, сондай-ақ сҧраныс жағынан әсер 
етпейтін кӛптеген факторларға байланысты. Салалық нарықтың тҥрі негізінен 

екі ерекше маңызды факторлар- сатушылар санымен және ӛнімдердің 
ҧқсастығымен анықталады. 

Нарықтық қҧрылым- ӛндірілген ӛнім кӛлемі мен бағаны белгілеуді 
қамтамасыз ететін, сондай-ақ сала фирмаларының ӛзара әрекеттерінің 

ӛзгешеліктерін анықтайтын салалық ерекшеліктерін бейнелейтін нарықтық 
ҧйымдардың белгілерін қамтып кӛрсететін жиынтық. 

Сатушылар саны кӛӛлем нәтижесіне, тікелей интеграцияға және 

мемлекеттік саясатқа тәуелді болатын салалық нарықтың шоғырлану деңгейінің 
туындысы болып табылады. Егер салалық технологияның ерекшелігі, фирма 

ӛндіріс кӛлемінен едәуір ҥнемдеуге қол жеткізсе, онда сӛзсіз саладағы 
ӛндірістің шоғырлануына әкеледі және оның салдарынан қызмет жасап жатқан 

фирмалар санының азаюына әкеледі, сонымен бірге ӛз кезеңінде сатушылар 
мінез-қҧлқы ӛзгереді. Нарықтың шоғырлануының келесі себебі- тікелей 

интеграция. Фирмалар трансакциондық шығындарын азайтуға ынталанғанда, 
егер фирма сатып алушы ретінде және оның ӛндіріс кӛлемі неғҧрлым ҥлкен 

болғанда, нарық бәсекелестегі тӛмендеген сайын ол соғҧрлым жоғары болады. 
Нарықтық қҧрылымына мемлекеттің ықпал етуі, оның тікелей салықтық және 

тарифтік саясат арқыры нарық шоғырлануының деңгейін реттеу қабілеттілігіне, 
жиынтық сҧранысқа әсер етуі мен монополияға қарсы шараларды іске 
асыруына байланысты. 

Салалық нарықтың шоғырлану деңгейінің ең қарапайым кӛрсеткіші 
шоғырлану индексі (коэффициент) болып табылады. Ол кӛрсетілген нарықта 

қызмет жасайтын ӛте ірі фирмалар тобымен қадағаланатын фирмалардың 
нарықтағы ҥлесін кӛрсетеді және сол фирмалардың ҥлес салмағы ретінде 

анықталады:  

                           CRn = ;                                                           (6.1) 

 Мҧндағы:  - нарықтық ҧсыныстың кӛлемі,  

           qi - жеке фирманың нарықтық ҥлесі, ал - фирмалар саны). 
 

Шоғырлану индексі фирмалардың тҥрлі санына сәйкес есептелінеді: жиі 
қайталынатындары 3,4,8,10 индекстермен қайталанып CR4, CR6, CR8-мен 

белгіленеді. 
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 Егер 4 фирманың индекс мағынасы 35%-ға дейін қҧраса, онда нарық аз 

шоғырланған, 70%-ға дейін –орташа шоғырланған, 70%-дан асса- жоғары 
шоғырланған деп есептелінеді. Кӛрсетілген индекстің кемшілігі, ол фирмалар 
ҥлесін бӛлгендеолардың теңсіздігін есепке алмайды және нарық ҥшін бірдей 

болады, яғни шоғырлануда бір фирманың ҥлесіне 70%, ал қалған ҥлесіне -10%-
дан келуі мҥмкіндігіне қарамастан, 4 фирма нарықты 25%-дан 

бӛліседі.нарықтың шоғырлануын барынша дәл кӛрсететін фирмалар ҥлесінің 
квадрат қосындыларымен есептеп шығарылатын Херфиндаль-Хиршман 

индексі: 
 

                           HHI (q 1)
2  

+ (q 2)
2 
 + (q 3)

2 
 +…+ (q n)

2 
                       (6.2) 

 

Мҧндағы  - пайызбен кӛрсетілген, нарықтағы фирманың сату ҥлесі. 
 

Неғҧрлым индекс мағынасы ҥлкейген сайын нарық шоғырлануы да жоғары 
болады және керісінше. Сонымен бірге индекс мағынасы ҧлғайған сайын, 

фирмалардың нарықтағы ҥлесі соншалықты аз мӛлшерде біркелкі болады. 
Мысалы, ННІ=60

2 
+ 30

2
 + 10

2 
= 3600+900+100 = 4600  және  

ННІ=40
2 
+ 30

2
 + 30

2 
= 1600+900+900 = 3400.  

Абсолютті монополияда индекс 10000-ға тең, ӛзінің барынша жоғары 
маңызына жетеді. Нарық ҥлесіне бӛлудің біркелкі бӛлінуінен нарық ҥлесінің 

нақты бӛлінуінің ауытқу дәрежесін кӛрсететін Джинни коэффициенті 
пайдаланады. Егер саладағы фирмалардың ҥлестері бірдей болғанда Джинни 

коэффициенті нӛлге тең және бір фирма нарықты тҥгелдей бақыласа 
(абсолюттік монополия) бірге тең болады.  

Әртҥрлі сатушылардың ӛнімдерінің ҧқсастық дәрежесі бір игіліктің басқа 
игілікті алмастыру қабілеттілігін кӛрсетеді. 

Егер тҧтынушылардың ҧнатуы мен қажеттілігі нақты игілік ӛндірушімен 
байланысты болмаса, мысалы, кӛрсетілген бидай сорты, болат немесе бензин 

маркасы сияқты, мҧндай игіліктер абсолютті алмастырушылар болып 
табылады, ал оларды ӛндіруші фирмалар арасында бәсекелестікті анықтаушы 
кӛрсеткіш игіліктің бағасы. Мҧндай игіліктерді стандартталынған деп атайды. 

Егер тҧтынушылар таңдауы ӛндіруші – фирмаларға ауса, немесе 
игіліктердің айырықша қасиеттері кӛңіл аударса, онда мҧндай игіліктер 

дифференцияланған (әртҥрлі) деп саналады және тҧтынушылардың сол сауда 
маркасын ҧнататындығын кӛрсетеді. Дифференнцияланудың қайнар кӛзі: 

нақтылардан бастап (техникалық сипаттамасының, дизайн, кӛрсетілетін 
қызметтер айырмашылығы) кереметтікке дейін (жарнама арқылы жасалынған 

имидж) сан тҥрлі болуы мҥмкін. Ӛнімді дифференциялау сатушылар 
арасындағы ӛзара әрекеттерінің сипаты ӛзгертеді, нәтижесінде оның әсері 

салалық нарықтың тҥрін ӛзгертуге әкеледі. Әр жеке сатушының ӛнімі неғҧрлым 
ӛте сирек, бірме-бір болса ғана болған сайын сатушылар арасындағы ӛзара іс 

әрекеттерінің бәсекелестігі тӛмен болады, ал олардың ӛнімдері нарығының 
жекелену, оғаштану тенденциясы арта тҥседі. 
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6.2 Нарықтық билік 
Нарықтық билік - бҧл ӛндіруші немесе тҧтынушының игіліктің нарықтық 

бағасына әсер ету қабілеттілігі. Нарықтық биліктің қайнар кӛзі болып 

табылатындар: 
- Салалық ҧсыныстағы фирманың ҥлесі; 

- Нарық сҧранысының икемділігі; 
- Ӛнімнің ӛзара алмастыруының дәрежесі; 

- Фирмалардың ӛзара әрекеттерінің сипаттамасы. 
Фирманың салалық ҧсыныстағы ҥлесі неғҧрлым кӛп болған сайын, 

нарықтың оның ӛндірілген ӛнімнің кӛлемінің ӛзгеруін сезгіштігі жоғарылай 
тҥседі, ал оның нарықтық бағаға әсер етуі кҥшейеді. Фирма ӛніміне сҧраныс 

неғҧрлым икемсіз болған сайын, тҧтынушылардың қарсылығына қарамастан 
фирманың бағаны таңдау еркіндігі арта тҥседі. 

Алмастырылатын- тауардың жоқ болуы да, фирманың нарықтық билігінің 
арта тҥсуіне ықпал етеді. Нарықтық билік фирмалардың салалық ҧсыныстар 

және бағаға байланысты келісім шартқа қол жеткізу арқылы ӛзара іс-
әрекеттерінің нәтижесінде аяққа тҧрады. 

Фирманың нарықтық билікте болуы, оның бағаны еркін белгілеуін 

білдірмейді. Нарықтық сҧраныс фирмаларға тәуелді емес, олардың ӛнімдеріне 
сҧраныс қисығы сҧраныс заңына бейімделген. Сондықтан, ол нарықтық билікке 

ие болса да, бағаның әр деңгейіне сәйкес ӛнім кӛлемін таңдай алуы мҥмкін. 
(6.1.- сурет).  Фирма ӛзінің ӛнімінің бағасын, оның ҧсынысын қысқарту арқылы 

ғана кӛтеруі мҥмкін, және керісінше, ҧсынысты ҧлғайту арқылы, ал бағаны 
тӛмендетуі керек. 

Ӛндірушінің нарықтық билігі- бҧл нарықтық ҧйымның ерекшеліктеріне 
сәйкес, оның ӛзінің ҧсынысының кӛлемін реттеу арқылы нарықтағы игілік 

бағасына әсер ету қабілеттілігі.  
Сҧраныс қисығының тӛмендеуінде табыс жиынтығының ӛзгеруі (∆TR) 

ӛнім бағасы мен санының ӛзгеруіне байланысты болады: ∆TR=Р(∆q)+q(∆P). 
Ҥйткені MR=∆TR/∆q; онда MR=Рх(∆q)/ ∆q+qх(∆Р)/ ∆q=Р+q*∆Р/∆q; фирма 
ӛніміне сҧраныс икемділігін есепке алып, Edf=∆q*Р/∆q; жазуға болады: 

∆Р/∆q=Р/ qхEdf; алынған формуланы шекті табыс формуласына (∆Р: ∆Q) 
ауыстырып қойамыз. 

 Онда MR=Р +∆Р/∆q = Р+q Р/qхEdf = Р+ Р/Edf =  Р+ Р 1/Edf =Р(1+1/Edf) 
Демек, MR= Р(1+1/Edf). 

Бҧл мынадай қортындыға әкеледі, тӛмендеген сҧраныс қисығы ҥшін 
фирманың шекті табыс (MR) а) нарықтық бағадан тӛмен, ҥйткені фирма 

ӛніміне сҧраныстың бағалық икемділігі (Edf) теріс және б) бағаға тікелей 
тәуелді бағалық сҧраныс икемділігіне қарама-қарсы жағдайда болады

5
. 

 
 

                                                 
5
 Сҧраныс қисығының сызығы ҥшін еңкіштік (∆Р: ∆Q) тҧрақты және бағаға қарағанда 2 есе жылдам азаяды  

және барлық сҧраныс ӛнім інің  жартысын ӛткізгенде нӛлдік мағынағы жетеді, яғни ½ Q. 
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а) оның ӛніміне икемді сҧраныс болғанда      б) оның ӛніміне икемсіз сҧраныссыз болғанда  

6.1.-сурет. Нарықтық билік және фирма табысы  

 

Пайданы барынша ҧлғайту ҥшін фирма ӛнімін сҧраныс (ақшаға 
айналдырудан) тҥсетін шекті табыс пен ӛндіріс шығындарының тең 

болатындай ӛнім кӛлемін таңдайды. (6.1- суретті қараңыз). Фирма ӛз 
тауарларына сҧранысқа сәйкес кӛрсетілген ҧсыныс кӛлемінде ӛндірістің шекті 

шығынынан асатын бағаны Р белгілейді. Сату бағасы мен ӛндірістің шекті 
шығындарының айырмашылығы (Р-МС) фирманың нарықтық билігіне ие 

екендігінкуаландырады. Мҧндағы артықшылық кӛп болған сайын, фирманың 
нарықтық билігі арта тҥседі. 

Фирманың нарықтық билік дәрежесі (L - Лернер коэффициенті)- бҧл 
фирма бағасының оның шекті шығынынан асып кетуінің фирма бағасына 

қатынасы. Кӛрсетілген  әдісті 1934 ж. Экономист Абба Лернер ҧсынған. L=(Р-
МС): Р және жетілген бәсекелестікте нӛлден басталып және монополия ҥшін 
бірге дейін абсолюттік мӛлшерін кӛрсетеді. Нарықтық билікке ие фирма ҥшін 

осы шекті шағын формуласын пайдалансақ, мынадай болады: 

L =                   
  Р – МС  

        Р 

 L =                         
  - 1 

    Edf 

                                                          
Р =                   

  МС  

    1+(1+ Ef)                               

  
Бҧдан, ӛндірістің шығындарынан бағаның асып кетуі жоғарылаған сайын, 

сҧраныс икемділігі азаяды (сҧраныс қисығы соғҧрлым тік), және керісінше 
екенін байқау қиын емес. Осыдан шығатын қортынды, егер сҧраныс икемділігі 

тӛмендесе, нарықтық билік (Р-МС(Q)) ӛседі, ал сҧраныс икемділігі ҧлғайғанда- 
азаяды, жоғалады, яғни абсолютті икемділік жағдайында нӛлге теңеледі.  

Басқа сӛзбен айтқанда, фирманың нарықтық билігі оның ӛніміне сҧраныс 
икемділігіне қарама-қарсы тәсілділікте болады, ал нарықтық билікке ие фирма, 

оның шекті шығындарынан кӛрсетілген икемділікке кері пропорционал 
мӛлшерінен асатын бағаны белгілейді.  
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Нарықтық биліктегі фирма шектен тыс пайда алу ҥшін алғышарт 

жасағанына қарамастан, олардың арасында тікелей байланыс жоқ, ҥйткені 
пайда орташа шығындар мен ӛткізілген ӛнім деңгейіне байланысты:  

П=TR-TC=(P-AC)xQ.  

Сонымен, шамасы нарықтық билікке ие (Р1-МС1) фирма (6.1.-сурет), 
едәуір ҥлкен нарықтық билікке ие (Р2-МС2), бірақ аз пайдалы (Р2-МС2)х Q2 

фирмаға (6.1.б.-сурет) қарағанда ҥлкен экономикалық пайда табуы (Р1-МС1)х 
Q1 мҥмкін. Бҧл мағнада нарықтық билікке ие фирманың экономикалық пайда 

алуы, нарықтық билікті іске асыру шараларын айғақтап кӛрсетеді.  
Сонымен қатар кӛрсетілген мысалдан икемді сҧранысқа ие фирма 

әруақытта жоғары пайда табады деуге болмайды. Керісінше, бәсекелестік 
әсеріне жоғары дәрежеде ҧшыраған, аз ғана нарықтық билікке ие фирма 

тәжрибеде, нарықтық ҥлкен билікке ие фирмаға қарағанда, шын мәнінде аз 
пайда алуын есептеуі керек. 

 
Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1. Нарықтық билік қалай анықталады? 
2. Жетілген бәсекелестік жағдайында нарықтық билік орын алады ма? 
3. Нарықтық билік қандай нарықтарда қалыптасады? 

4. Лернер коэффициенті қалай анықталады? 
5. Херфиндаль-Хиршман индексі нені білдіреді? 

6. Нарықтық билік қай салаларда орын алуы мҥмкін? 
7. Нарықтық билік пен монополияның байланысы қандай? 

8. Қандай экономикалық жҥйеде нарықтық билік орын алады? 
9. Нарықтық билік кӛрсеткіштерін атап беріңіз.  

10. Нарықтық билік қандай ресурстарға орнауы мҥмкін? 
 

Тест сҧрақтары: 
 1. Ӛндіруші немесе тҧтынушының игіліктің нарықтық бағасына әсер ету 
қабілеттілігі дегеніміз  

а) нарықтық шарт; 
б) нарықтық билік; 

в) нарықтық иелік; 
г) нарықтық ақпарат; 

2. Егер бір фирма нарықты тҥгелдей бақыласа (абсолюттік монополия)   
Джинни коэффициентінің мәні 

а) нӛлге тең; 
б) бірге тең; 

в) нӛлден кем; 
г) нӛлден жоғары; 

3. Егер саладағы фирмалардың ҥлестері бірдей болғанда Джинни 
коэффициентінің мәні 

а) нӛлге тең; 
б) бірге тең; 
в) нӛлден кем; 
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г) нӛлден жоғары; 

4. Нарық ҥлесіне бӛлудің біркелкі бӛлінуінен нарық ҥлесінің нақты бӛлінуінің 
ауытқу дәрежесін кӛрсететін кӛрсеткіш 
а) Джинни коэффициенті; 

б) Лернер коэффициенті; 
в) Херфиндаль-Хиршман индексі ; 

г) алмастырудың шекті нормасы; 
5. Фирманың нарықтық билік дәрежесін экономист Абба Лернер қай жылы 

ҧсынды:  
а) 1943 жылы; 

б) 1934 жылы; 
в) 1960 жылы; 

г) 1996 жылы; 
 

 
7 ТАҚЫРЫП. ЖЕТІЛГЕН БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫ 

 
        Дәріс жоспары:  
1. Жетілген бәсекелестік нарығы туралы тҥсінік. Бәсекелес фирманың қысқа 

және ҧзақ кезеңдегі тепе-теңдігі. 
2. Жетілген бәсекелестіктегі пайданы барынша ҧлғайту жағдайы.  

3. Қорлар нырығындағы жетілген бәсәкелестік.  
 

7.1 Жетілген бәсекелестік нарығы туралы тҥсінік. Бәсекелес 
фирманың қысқа және ҧзақ кезеңдегі тепе-теңдігі 

Жетілген бәсекелестік – сатушылар мен сатып алушылардың нарықтық  
іс-әрекетінің нарық жағдайының тепе-тең кҥйіне бейімделетін нарық 

қҧрылымының тҥрі.  
Экономикалық теорияда жетілген бәсекелестік, сатушылар, сондай-ақ 

сатып алушылар арасында ешқандай бақталастық болмайтын нарық тҥрі деп 
аталады. 

Жетілген бәсекелестік, нарық қҧрылымның басқа тҥрлерімен 

салыстырғанда ҥлгі (эталон) қызметін атқаратын ғылыми абстракция, нарық 
қҧрылымның идеалды тҥрі. 

Жетілген бәсекелестікке келесі нышандар тән: 

 ҧсақ сатушылар мен сатып алушылардың кӛптігі;  

 біртекті ӛнімдер, яғни бәсекеле фирмалар ҧсынатын ӛнімдер бір-бірімен 

ҧқсас және ӛзара алмаса алады; 

 нарыққа еркін кіру және нарықтан еркін шығу (барлық фирмалар ҥшін 

нарыққа ену мен шығуға кедергі жоқ); 

 сатушы мен сатып алушылар нарық жағдайы туралы жетілген 
ақпараттану (жетілген тҥрде білу). Ақпарат нарық субъектілері арасында ӛте 

тез таратылады және олар ҥшін тҥкте тҧрмайды; 
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 сатушы мен сатып алушылар бағаға әсер ете алмайды және оларды сол 

берілген қалпында қабылдайды; 

 ӛндіріс қорларының жинақылығы. 

Фирма – иелігінде және басқарылатын бір, болмаса бірнеше 

кәсіпорындары бар, қорларды тауар мен қызмет кӛрсетуге пайдаланатын ҧжым. 
Неоклассикалық концепция – фирманы ӛндіріс бірлігі тҥрінде 

сипаттайды, қызметі ӛндіріс функциясы арқылы кӛрсетіледі, мақсаты жоғары 
табыс табу. Фирманың міндеті шығынның тӛменгі деңгейін қамтамасыз ететін 
қорлар теңдігін орнату. Концепция ақпараттық толық және дәл, баға 

тҧрақтылығы, ҧтымды іс-әрекет болуын болжайды. 
Институциональды концепция фирманы нарықтық белгісіздікте қызмет 

жасайтын, кҥрделі, бағыныштылық сақтайтын кҧрылым деп қарастырады. 
Фирманың іс-әрекетін ақпаратқа ассиметриялылықпен тҥсіндіреді. Концепция 

меншік қҧқығын білу проблемасын талдауға кӛңіл бӛледі. Фирма мӛлшелерінің 
критерий етіп, трансакциялық

6
 шығын мен экономикалық ресурстар иелерінің 

шешім қабылдау барысындағы бақылау шығыны арақатынасы алынады.  
Бихевиористік

7
 концепция – фирманың экономикадағы белсенділігін, 

нарықтық ортаға лайықталу мҥмкіншілігі және оны ӛзгертуін есепке алады. 
Концепция фирманың ішкі қҧрылым әрекетін зерттеуге және шешім 

қабылдау мәселеріне кӛңіл бӛледі. Бҧл контексте фирманың басқарудағы 
кәсіпкерлік функциясын білдірудің әртҥрлі дәрежесінің ӛзара байланыстылығы 

жҥйесі тҥріндегі кәсіпкерлік идеясы ерекшеленеді.  
Барлық фирмалардың жалпы спецификасы меншік иелері мен жалдамалы 

менеджерлер қарым-қанасынан қҧралады деп есептеледі. Соңғыларды толық 

және дәл ақпаратқа ие болуының арқасында оларды, меншік иесіне зиян 
келтіретін, ӛз пайдасына пайдалануы мҥмкін. Мҧнан, фирманың ішкі 

басқаруының негізгі проблемасы – ҧзақ мерзімде бір бағыттағы мақсатқа 
жағдай жасау. 

Меншікті негізінен ҥш тҥрге бӛлуге болады: жеке, серіктестік, 
корпорация. Жеке фирма – бҧл иегері де, менеджері де бір ӛзі болатын 

кәсіпкерліктің тҥрі. Серіктестік – фирма иесі екі және одан да кӛп тҧлға 
болатын кәсіпкерлік тҥрі. Корпорация – заңды тҧлға ретінде кӛп кісілердің 

бірігіп қызмет жасайтын кәсіпкерлік тҥрі. 
Бәсекелес фирма – жетілген бәсекелестік нарықта, сатылатын ӛнім 

кӛлеміне бағынышты емес, ӛзінің ӛнім бағасын берілген деп қабылдайтын 
фирма. Фирманың мақсаты – сату кезіндегі  жалпы табыс (TR) пен шығын 
жиынтығының (TC) айырмашылығы тҥріндегі пайданы кӛбейту. 

Пайда = TR – ТC. (1) 
Жалпы табыс – бҧл сатылған игілік бағасын (Р) ӛнім кӛлеміне  (Q) 

кӛбейту арқылы есептеледі. 

                                                 
6
 (Трансакция (лат. Transaction – келісім) – ӛзара жеңілдіктер жасау кӛзделінген келіссӛз) 

7
 Бихевиоризм ( англ. Behaviorism < behaviour – мінезі) – экономикалық жҥйедегі адамдардың, немесе 

адам топтарының мінез қҧлқын шектелуін бақылау және эксперимент жасау әдісімен зерттейтін 
ғылыми бағыт) 
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TR = Р х Q.  

Фирма ӛзінің табысына тек ӛнім кӛлемін ӛзгерту арқылы әсер етеді. 
Сондықтан, фирманың басты проблемасы – фирма ӛніміне икемді сҧраным 
жағдайында пайданы кӛбейтетін ӛнім ӛндірудің кӛлемін іздестіру.  

Ӛнімнің ӛндірілген әрбір қосымша бірлігі тҧрақты Р0 бағамен 
сатылатындықтан, жалпы тҥсім ӛсімі немесе шекті тҥсім МR нарықтық бағаға 

тең болады, яғни МR = Р0. 
Сондықтан жетілген бәсеке жағдайында шекті тҥсім (МR) қисығы және 

фирманың сҧраныс қисығымен (Д) сәйкес келеді. Фирмаға белгіленген Р 0 
бағасы нарықтық сҧраныс пен нарықтық ҧсыныстың сәйкестігінің нәтижесі 

екендігін кӛрсетеді. 
Нарық теориясында мынадай кезеңдерді айырады: 

- бір сәт кезеңі – бҧл әрбір фирманың ӛндіретін ӛнімі және саладағы 
фирмалар саны белгіленген (ӛзгермейтін) ӛте қысқа кезең; 

 
 

7.1-сурет. Бәсекелес фирманың сҧраныс қисығы 

 

- қысқа кезеңі – бҧл фирманың ағымдағы ӛндіріс қуаты белгілі кезең, 
бірақ ӛндірілетін ӛнім кӛлемі айналмалы факторлар кӛлемін ӛзгертіп 

пайдаланудан ӛзгеруі мҥмкін кезең. Қысқа кезеңде саладағы фирмалар саны 
тҧрақты; 

- ҧзақ мерзімді кезең – бҧл ағымдағы ӛндіріс қуаты сҧраныс пен ҧсыныс 
жағдайына бейімделуі мҥмкін кезең. Ҧзақ мерзімді кезеңде саладағы фирмалар 

саны ӛзгеруі мҥмкін.  
Қысқа уақыт мерзіміндегі фирма әрекеттері.  

Бәсекелес ӛндірушінің алдында ӛзара байланысты 3 сҧрақ туындайды: 
1. ӛндіру қажет пе? 

2. ӛндіру қажет болса, қандай мӛлшерде? 
3. алынатын пайда мӛлшері немесе зиян қандай болады? 

Егер ӛнім ӛндіру пайда әкелетін болса, онда бірінші сҧраққа жауап 
дайын. Егер ӛндіріс зиян шегетін болса, онда фирма жҧмысын тоқтатқан 
жағдайдағы шығындарды және фирма қысқа мерзімде ӛз қызметін 

жалғастырғандағы шығындарды анықтау қажет. Ӛндіріс жабылғанда зиян (У) 
тҧрақты шығындарға (ҒС) тең болады: 
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У = ҒС 

Егер фирма ӛндіріс кӛлемінің белгілі бір мӛлшерінде ҒС - тҧрақты 

шығыннан кем зиян шегетін болса, онда ол ӛз  ӛнімін қысқа мерзімді кезеңде 
ӛндіруге тиіс болады. Сонымен, сҧраққа былай жауап беруге болады: егер 
бәсекелес ӛндіруші экономикалық пайда алатын болса немесе ТҒС жалпы 

тҧрақты шығыннан кем зиян шексе, онда ӛндірісті жҥргізуге болады.   

Екінші сҧраққа жауап ӛндірушінің мақсатынан туындайды: фирма 
мейлінше кӛп пайда алып, не болмаса мейлінше  аз зиян шегіп жҧмыс істеуге 

сәйкес келетін ӛнім кӛлемін ӛндіреді.  
Ҥшінші сҧрақ жауабы, пайданы кӛрсетілген (1) формулаға сәйкес 

анықтауға болады. 
Бәсекелес фирманың қысқа кезеңдегі тепе-теңдігі. 

Қысқа кезеңде бәсекелес фирма ӛнім кӛлемін ҧлғайтуға жеткілікті 
уақытқа ие емес. Сондықтан ол пайданы барынша кӛбейту немесе шығынды 

барынша азайту ҥшін ӛнімнің ең оңтайлы сату кӛлемін анықтауы керек. Бҧл 
мақсат екі тҥрлі жолмен шешілуі мҥмкін.  

 Біріншісі – тҥсетін жалпы табыс пен жалпы шығын айырмашылығын 
анықтау. Бҧл жол қысқа кезеңде жалпы пайда табу ҥшін шығарылатын ӛнімнің 
ең ҧтымды кӛлемін есептеп алуға мҥмкіншілік береді.  

Екінші жол – ӛндірудің шекті пайдасы мӛлшерін есептеуге мҥмкіншілік 
беретін, шекті табыс пен шекті шығынды салыстыруды болжайды. 

 
 

7.2-сурет. Қысқа кезендегі тепе-теңдік 

 

7.2-суретте фирманың шекті (МС) және (АС) жалпы орта шығындарының 
қисықтары мен сҧраныс қисығы P = MR кӛрсетілген. МС қисығы сҧраныс 
қисығымен Х нҥктесінде қиылысады. Оған сәйкес ӛнім кӛлемі Qf. 

Pf, X, Y, Z тік бҧрышының биіктігі ӛнім кӛлемінің бір бірлігіне 
шаққандағы пайда, не болмаса баға мен орташа шығындар айырмашылығына 

тең (Р – АС) оның ені ӛндірілген тауар саны. 
Баға мен ӛндірілген ӛнімнің қысқа кезеңдегі тепе-теңдігі кӛрсетілген 

нҥктелерге сәйкес Pf және Qf – ке тең. Осы бағада бәсекелес фирма ӛндіріс 
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кӛлемін Qf  (Р = МС) нҥктесі деңгейіне жеткізіп және (P f, Х, У, Z) кӛлемінде 

ҥстеме табыс алады. 
Бәсекелес фирманың ҧзақ мерзімді кезеңдегі тепе-теңдігі. 
Ҧзақ мерзімде барлық ӛндіріс қорлары жинақы, сондықтан салаға, егер 

пайда бҧл салада басқа салаға қарағанда жоғары болса, жаңа фирма қосылуы 
мҥмкін. Керісінше, егер фирмалар қалыпты пайдадан тӛмен пайда шығарса, 

онда олар саладан кетеді. Ҧзақ кезеңде барлық шығындар айнымалы болады. 
Фирма, тек егер баға (Р) ҧзақ мерзімде орташа шығыннан (LAC) кем болғанда 

ғана ӛнім шығарады. 
Р ≥ LAС 

Бәсекелес фирманың ҧзақ мерзімді кезеңде ӛндірістік ҧтымды кӛлемі 7.3-
суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

7.3-сурет. Ҧзақ мерзімді кезеңдегі тепе-теңдік 

 
Жетілген бәсекелестіктің жетістіктері мен кемістіктері.  

Жетілген бәсекелестіктің жетістіктеріне жататындар: 
- ӛнім ӛндіру технология жағынан барынша нәтижелі;  

- қорлардың бӛлінуі ең қолайлы режимде туындайды; 
- кәсіпорындар зиянсыз және тҧрақты. 
Аталған белгілер жетілмеген бәсекелестіктің ешбір тҥріне тән емес.  

Жетілген бәсекелестіктің кемістігі: 
- нарықтың мҧндай тҥрінде кішігірім кәсіпорындар, кӛлемді капиталға ие 

болмағандықтан, жоғары ӛнімді техниканы пайдалана алмайды; 
- ғылыми-техникалық прогрестің дамуын қолдай алмайды, ӛйткені 

ғылыми зерттеу институттары мен конструкторлық орталықтар қызметіне 
керекті кӛлемді қаражат кішігірім кәсіпорындарда болмайды; 

- қоғамдық игіліктерді ӛндіре алмайды. 
Демек, еркін бәсекелестің артықшылығын асырып айтуға негіз жоқ. 
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7.2 Жетілген бәсекелестіктегі пайданы барынша ҧлғайту жағдайы 

Дәстҥрлі фирма теориясы мен нарық теорияларына сәйкес, фирманың 
негізгі мақсаты пайданы барынша ҧлғайту. Сондықтан, фирма әр сату кезеңінде 
ең жоғары табысқа жету ҥшін жеткізілетін ӛнім кӛлемін таңдай білу керек.  

Жалпы табыс – бҧл сатылған тауар бағасын (Р) сатылған кӛлеміне (Q) 
кӛбейту нәтижесі. 

Бәсекелес фирма бағаға әсер етпеуіне байланысты, ӛзінің табысын ӛнім 
кӛлемін ӛзгерту арқылы қол жеткізеді. Егер фирманың жалпы табысы шығын 

жиынтығынан артса табыс алады, егер шығындар жиынтығы жалпы табыстан 
артса, фирма шығынға ҧшырайды. 

Шығындар  жиынтығы – бҧл фирманың кӛрсетілген ӛнім кӛлемін 
ӛндіргендегі барлық ӛндіріс факторларының шығындары. 

Ең жоғары пайдаға екі жағдайда жетуге болады: 
- жалпы табыс (TR) шығын жиынтығынан (TC) жоғары дәрежеде асқанда; 

- шекті табыс  (MR) шекті шығынға  (MC) тең болғанда. 
Шекті табыс (MR) – бҧл қосымша ӛндірген ӛнім кӛлемінің бірлігін 

сатқандағы алынатын жалпы табыстың ӛзгеруі. Бәсекелес фирма ҥшін шекті 
табыс әруақытта бағаға тең болады: 

MR = Р 

Ең жоғары табыс теңдігі – бҧл ҧсынылатын игілік кӛлемі нарық 
бағасының шекті шығындарға және шекті табысқа теңелуімен анықталатын 

фирма жағдайы: 
Р = МС = MR 

Шекті пайданың жоғарылауы сатылған қосымша ӛнім бірлігінен тҥсетін 
табыс пен шекті шығындар айырмашылығынан туындайды 

Шекті пайда = МС – MR 

Шекті шығындар – ӛндірілетін игіліктің бір данаға ҧлғаюына жҧмсалатын 

қосымша шығындар. Шекті шығындар тҥгелдей айнымалы шығындар, ӛйткені 
тҧрақты шығындар ӛнім шығарылуына сәйкес ӛзгермейді. Белгілі фирма ҥшін 

шекті шығындар тауардың нарықтық бағасына тең: 
МС = P 

Жетілген бәсекелестікте ең жоғары табыс тепе-теңдігі 7.4-суретте 

кӛрсетілген.  

 
 

7.4-сурет. Жетілген бәсекелес фирманың ӛнімді тепе-тең шығаруы 
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Ол фирманың шекті шығындары қисығы (МС) мен сҧраныс (D) 
қисығымен қиылысқан Е нҥктесінде. 

Пайданы кӛбейте білетін ӛнім кӛлемін анықтау ҥшін, нарық бағасын 

орташа шығындармен салыстыру қажет. 
Орташа шығындар (АС) – ӛндірілген ӛнім бірлігіне (бір данасына) кеткен 

шығын; ӛнімнің белгіленген санын ӛндіргенде жҧмсалған ӛндірістің жалпы 
шығынын, ӛндірілген ӛнім санына бӛлгенге тең болады. 

Орташа шығынның ҥш тҥрін ажыратады: 
а) орташа жалпы шығын (АС); 

б) орташа тҧрақты шығын (АҒС); 
в) орташа айнымалы шығын (AVC). 

Нарық бағасымен орташа ӛндіріс шығындарының ара-қатынасы бірнеше 
тҥрде болуы мҥмкін: 

 
 

7.5-сурет. Бәсекелес фирманың пайдасын мейлінше арттыру 

а) Ӛндіріс орта шығындарынан (АС), пайданы кӛбейтетін баға (Р) жоғары 
(7.5-сурет). Бҧл жағдайда фирма экономикалық пайда табады, яғни оның 

табыстары барлық шығындарынан жоғары болады: 
 

 
 

7.6-сурет. Ӛзін-ӛзі ӛтейтін бәсекелес фирма  

б) Баға (Р) ӛндірістің ең тӛменгі шығындарына (АС) тең, онда фирма ӛзін-

ӛзі ӛтейді, яғни фирма тек ӛз шығындарын жауып, қалыпты пайда табуына 
мҥмкіндік туады (7.6-сурет). 
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7.7-сурет. Зиян шегетін бәсекелес фирма  

в) Баға (Р) мҥмкін болатын ең тӛменгі орташа шығындардан (АС) тӛмен, яғни 

фирма ӛзінің барлық шығындарын жаба алмайды және зиян шегеді (7.7 сурет) 

 
7.8-сурет. Бәсекелес фирманың зиянын барынша азайту 

 
г) Баға аз орташа шығындардан (АС) тӛмендейді, бірақ ең аз орташа 

айнымалы шығындардан (AVC) жоғары, яғни фирма ӛз зиянын барынша 
азайтуға қабілетті (7.8-сурет). 

 
 7.9-сурет. Бәсекелес фирманың ӛндірісті тоқтатуы  
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д) Баға (Р) ең аз орташа айнымалы шығындардан (AVC) тӛмен, онда 

ӛндірісті тоқтатуды білдіреді, ӛйткені фирма зияны тҧрақты шығындардан асып 
кетеді (7.9-сурет). 

 

7.3 Қорлар нарығындағы жетілген бәсекелестік 
Ӛндіріс қорларының нарығы – сҧраныс пен ҧсыныстың ӛзара әрекеті 

негізінде еңбек ақы, пайыз, табыс және рента тҥрінде еңбекке, капитал және 
табиғи қорларға бағалар қалыптасатын нарықтар. 

Ӛндіріс қорларына сҧраныс туынды, қайталанылған және осы ӛндіріс 
факторлар кӛмегімен ӛндірілетін ӛнімге сҧраныспен анықталады. Ол, осы 

факторлар кӛмегімен туындаған дайын ӛнімге сҧраныстың ҧлғайғанына, яки 
азаюына байланысты ҧлғаяды, болмаса азаяды. 

Ӛндіріс қорларының нарығы негізінен екі тҥрде болады: 
– ӛндіріс қорларының жетілген бәсекелестік жағдайында; 

– ӛндіріс қорларының жетілмеген бәсекелестік жағдайында. 
Жетілген бәсекелестік жағдайында ӛндіріс қорлары нарығының 

ерекшелігі сатып алушы да, сатушы да ӛндіріс қорлары бағаларына әсер ете 
алмайды. 

Ӛндіріс қорларының әр тҥрі мен сапасына әртҥрлі нарықтар болады: 

еңбек нарығы, капитал нарығы, табиғи қорлар нарығы. Ӛндіріс қорларының 
бәсекелес нарығында бағалары сҧраныс пен ҧсынысқа байланысты. 

Ӛндіріс қорларының жетілген бәсекелес нарығы – бҧл мынадай 
жағдайлар орындалатын нарық: 

– бір-бірімен бақталастықтағы кӛп сатушылар ҧсынатын сапасы  
кӛрсетілген қорларды бақталастықтағы сатып алушылар иемденуге таласады; 

– әрбір қорлар қызметін сатып алушы, қорлар ҧсынысының қолдағы  
бар санының тек, аз ғана бӛлігін иемденеді, яғни, әрбір сатып алушы қорларға 

нарық ҧсынысын ӛзгерте алмайды; 
– әрбір қорларды сатушы ҧсыныстың жалпы кӛлемінің тек аз ғана  

бӛлігін сата алады, сондықтан нарық ҧсынысына әсер ете алмайды; 
– қорларды сатушылар кӛрінген нарыққа кедергісіз кіре алады,  

кӛрінген нарықтан шыға алады. Қорлар иегері қорлар бағасының ӛзгеруіне 

байланысты, ӛздерінің қорларын пайдаланудың бір бағытынан басқасына, бір 
жергілікті орыннан екіншісіне ауыстыруы мҥмкін. 

Қорларға сҧраныс. Кӛрінген қорға сҧраныстың негізгі факторлары болып 
табылатындар: 

– игілік ӛндірісіндегі қордың тиімділігі;  
– берілген қордың кӛмегімен шығарылған игіліктің нарықтық қҧны  

(болмаса бағасы). 
Бҧл факторлар тҥгелдей дерлік ӛндіріс қорларына да кең таралады. 

Жеке бәсекелес фирма ҥшін ӛндіріс қорларына сҧраныстың басты ережесі 
шекті табыс пен шығындар есебін жҥргізу. 

Қордың шекті табысы, қайсыбір қордың бір ӛлшемін пайдаланып, 
ӛндірілген қосымша бӛлек ӛнімін ӛткізгендегі алынатын табыстың ӛзгеруі. 
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Ӛндіріс қорының шекті шығыны – бҧл қайсыбір қордың қосымша бірлігін 

сатып алғандағы шығындар. 
Ӛндіріс қорларын пайдаланудың негізгі ережесін мына теңдікпен 

кӛрсетуге болады: 

MRP=MRC, 
яғни қордың шекті пайдасы мен қордың шекті шығыны тең болады. 

Мҧндай жағдайда пайдаланылатын қорды ӛзгертіп табысты ҧлғайтуға 
болмайды. 

Ӛндіріс қорының әрбір келесі бірлігін пайдалану, шекті шығындар мен 
шекті ӛнімнің ақшалай тҥрде қайталанатынын кӛрсететін шығынның 

ӛзгеруімен тығыз байланысты. Бәсекелес фирма, қорларға шекті шығын мен 
сол қордан ӛндірілген ақшалай кӛрсетілген шекті ӛнімді ҧтымды ҥйлестіруіне 

қол жеткізуді ӛзінің мақсаты етіп қояды. Соңғысы шекті шығыннан кӛп 
болғанда фирма ӛндіріс қорларына сҧранысты ҧлғайтуға ынталы. Егер қор 

шығыны, шекті ӛнімнің ӛсуінен ақшалай тҥрде асып кетсе, онда фирма қорға 
ӛзінің сҧранынысын азайтады. 

Жетілген бәсекелестік жағдайында, фирманың қорға сҧраныс қисығы, 
ӛндіріс қорларының шекті табысы қисығымен сәйкес келеді. Ол ӛнім бағасы 
мен шекті табыс теңдігімен тҥсіндіріледі. Қорға сҧраныс қисығы, ӛндірілген 

ӛнімге сҧраныс қисығы сияқты шекті ӛнімділігінің кему заңына сәйкес тӛмен 
еңкіш болып келеді. Ӛндіріс қорларына сҧраныс қисығының еңкіш болуы, оның 

шекті шығын қисығымен қиылысуына әкеледі, ал қиылыс нҥктесі фирманың 
қорды пайдаланғанының тимді кӛлемін кӛрсетеді (11.1 сурет). 

Ӛндіріс қорлары сҧраныс қисығының тӛменге қарай еңкіштігінің 
дәрежесі, ӛндіріс қорларына сҧраныстың бағалық икемділігіне байланысты. 

Қорға сҧраныстың бағалы икемділігі, қорды пайдаланудың пайыздық 
ӛзгеруінің, оның бағасының пайыздық ӛзгеруіне қатынасымен тҥсіндіріледі. 

Қорға сҧраныстың бағалық икемділігіне мынадай негізгі факторлар әсер етеді: 
– ӛнімге сҧраныстың бағалық икемділігі;  

– ӛндірістің жалпы шығынындағы қордың ҥлесі; 
– қордың ӛзара алмастырылуы; 
– басқа қорлар ҧсынысының икемділігі.  

Ӛндіріс қорларына ҧсыныстың бағалы икемділігінің негізгі принципі: 
фирманың оған ҧсынған сҧранысы икемді болған сайын, ӛндіріс қорларының 

қайсыбірін алмастыру жеңіл болады. Ӛндіріс қорларына сҧраныстың бағалық 
икемділігі, оларға сҧраныс кӛлемінің ӛзгеруін тудырады. Бағадан бӛлек, 

кӛрсетілген қор сҧранысына, қорға сҧраныс қисығының барлығын оңға, 
болмаса солға жылжуын тудыратын және басқа факторлар әсер етеді. 

Қорға сҧраныстың ӛзгеруі, яғни, қорға барлық сҧраныс қисығының 
жылжуы мынадай факторлармен анықталады: 

– фирма ӛніміне сҧраныспен. Ӛнімге сҧраныс жоғары болған сайын,  
қорға да сҧраныс кӛп болады; 

– алмастырылатын қорлардың және комплементарлық қорлардың  
бағасы мен кӛлеміне; 
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– шекті ӛнімге әсер ететін технологиялық ӛзгерулер. Технологияны  

жақсарту берілген қордың шекті ӛнімін ҧлғайтады, ал осы қордан алынған 
шекті табыс қисығы жоғары жылжиды. 
Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1.Жетілген бәсекелестіктің нышандары 
2. Бәсекелестіктің қозғаушы кҥші неде? 

3. Бәсекелестік жағдайында баға қалай қалыптасады? 
4. Бәсекелестік жағдайында қысқа мерзімді кезеңде фирма ӛз әрекетін қалай 

ҧйымдастырады? 
5. Бәсекелестік жағдайында фирманың қызметінде орташа шығындардың 

алатын орны. 
 

Тест сҧрақтары: 
 1. Тез  уақытта  фирма  жабылу  керек, егер  де  баға   

а) орташа  айнымалы  шығындардан  (AVC)  кӛп  болса; 
б) орташа  айнымалы  шығындардан   (AVC)  тӛмен  болса; 

в) орташа  жалпы  шығындардан   (ATC)  кӛп  болса; 
г) орташа  жалпы  шығындардан   (ATC)  тӛмен  болса; 
2. Егер  ӛндіріс  факторының  бағасы  кӛтерілсе, онда  фирма 

а) осы  фактордың  кӛп  мӛлшерін  қолдану  керек; 
б) осы  фактордың  аз  мӛлшерін  қолдану  керек; 

в) осы  фактордың  алғашқы  мӛлшерін  қолдану  керек; 
г) оны  ӛнеркәсіптің  басқа  факторларымен  ауыстыру  керек. 

3. Фирма  ӛз  шығындарын  максималдайды, егер  де   
а) MR=MC; 

б) MC=AC; 
в) MC=AVC; 

г) ТР  максималды. 
4. Келесілердің  қайсысы  жетілген  бәсекелеске  жатады? 

а) баға нарықтық механизмдер арқылы қалыптасады; 
б) сатушылар саны аз; 
в) нарықта  тауар  біртекті емес; 

г) сатып  алушылар  бағаны  берілген  деп  санайды№ 
5. Бәсекелес фирманың қысқа мерзімдегі ҧсыныс қисығы: 

а) шекті шығын қисығына сай келеді; 
б) орташа шығын қисығының кемитін бӛлігі; 

в) орташа шығын қисығының ӛсетін бӛлігі;  
г) шекті шығын қисығының  орташа айнымалы шығындар қисығынан жоғары 

орналасқан    
 

Есептер: 
Есеп 1. Тӛмендегі кестедегі мәліметтер бойынша орташа, орташа 

айнымалы, шекті шығындарды анықта: 
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Q 0 1 2 3 4 5 

ТС 50 80 100 130 180 260 

 
Келесі сҧрақтарға жауап бер: 

1. Фирма экономикалық пайда табу ҥшін ӛнімнің нарықтық бағасы қай 
деңгейде болуы тиіс; 

2. Шығындарды азайту мақсатында қысқа мерзімде фирманың 
нарықтық бағасы қандай  болуы тиіс. 

3. Фирма қандай жағдайда ӛз қызметін тоқтатуы  тиіс. 
 

Шешілуі:    АС = ТС / Q; 
          МС = ∆TС /∆Q; 

                    AVC =  VC / Q. 
Осы формулалар арқылы кестеде берілген мәліметтер бойынша орташа, 

орташа айнымалы, шекті шығындарды анықтаймыз. 
           Қойылған сҧрақтарға жауап беру ҥшін келесі 3 теңсіздікті пайдалану 

керек: 
1. P > ACmin 
2. AVCmin < P < ACmin 

3. P <  AVCmin              
 

Есеп 2.  Жоғарыдағы кестенің берілгендері бойынша бәсекелес фирманың 
белгілі бір уақыт аралығында  әр тҥрлі ӛнім шығару кӛлеміне сәйкес жалпы 

шығындары берілген. Фирманың қысқа мерзімді ҧсыныс қисығы  қалай 
анықталады? Оны график тҥрінде кескіндеңіз. 

 
 

8 ТАҚЫРЫП. МОНОПОЛИЯ 
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ФИРМАЛАРДЫҢ ӘРЕКЕТІ 

 
Дәріс жоспары:  
1. Монополия. Монополия билігі. Монополияның келтірер зияны. 

2. Монополияда табыстың ҧлғаюы.  
3. Табиғи монополия және оны реттеу. 

 
 

8.1 Монополияның тҥрлері. Монополияның келтірер зияны 
Монополия – жақын мезгілде алмастырушы жоқ, белгілі тауарды 

ӛндіретін барлық ӛндіріс саласын басқаратын бір ғана сатушы ғана болатын 
нарық қҧрылымының тҥрі. Монополия сатуға стандартталған тауарларды 

ҧсынатын бәсекелестер кӛп, бәсекелес нарыққа қарама-қарсы ҥстемдік ететін 
нарық. 

Монополияның ҥш тҥрі ажыратылады. 
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Жабық монополия. Ол бәсекелестерден – заңмен шектелген, патентті 

қорғайтын, авторлық қҧқық институттармен қорғалады. 
Табиғи монополия – барлық нарықта бір фирманың қызмет кӛрсетуі 

нәтижесінде ҧзақ мерзімде орташа шығындардың ең аз мӛлшерде қол 

жеткізетін сала. Негізіне ӛндіріс кӛлеміндегі ҥнемдеу жататын табиғи 
монополия мен табиғаттың ерекше қорларын иемдену негізіндегі монополиялар 

тығыз байланысты.  
Ашық монополия – ең болмағанда белгілі бір уақытта бір фирманың ӛзі 

ғана нарықты ӛніммен қамтамасыз етуші, бірақ бәсекелестерден арнаулы 
қорғауы жоқ монополия. 

Кейбір фирманың бір уақытта бірнеше монополия тҥріне қатысуына 
байланысты монополияны бҧлай бӛлу шартты тҥрде ғана. 

Таза монополия – бҧл, оны басқа салада алмастыра алмайтын бірден бір 
тауар сатушы ӛмір сҥретін жағдай. 

Қазіргі кезде таза монополия – сирек қҧбылыс. Бірнеше фирмалардың 
бір-бірімен бәсекелестікте болатын нарық жиі кездеседі. Таза монополия, 

тәжірибеде, тек мемлекет қолданғанда ғана болады. Олар жалпы ҧлттықтан 
гӛрі, жергілікті нарыққа қатысты. Тіптен таза монополия тҥсінігі абстракция. 
Алмастыратыны жоқ тауарлар кӛп.  

Таза монополия мынадай негізгі белгілермен ерекшеленеді:  

 Бір фирма және сатушылар кӛп, яғни нарықта ӛзінің тауарларын 

сататын бір ғана ӛндіруші болады. Егер кӛрсетілген нарықта бір сатушыға бір 

сатып алушы ғана сәйкес болса, онда мҥндай нарық екі жақты монополия деп 
аталады. 

 Алмастыратын тауарлардың болмауы (монополистер ӛнімін жетілген 
алмастыратындар жоқ). 

 Нарыққа (салаға) кіруге еркіндіктің жоқтығы, яғни тәжірибеде кіре 

берісте онда жоқ тосқауылдар ӛмір сҥреді, мысалы:  
а) мӛлшелерінен (масштабынан) ҥнемдеу (кіре берісте ең кӛп таралған 

кедергілер тҥрі); 
б) заңмен шектеу: патенттер, тарифтер және халықаралық саудадағы 

квоталар; 

в) кіре берістегі жоғары шығындар – экономикалық кедергілер. Кейбір 
салаларда (авиация ӛнеркәсібінде) ӛндірісті бастау ӛте қымбатқа тҥседі; 

г) реклама және ӛнімді дифференсациялау
8
 – (тҧтастықты әр тҥрлі 

бәліктерге бӛлу). Рекламалық қызмет сатып алушылардың белгілі сауда 

маркасына сенімділігі мен силауын қалыптастырады. Ӛнімді 
дифференциациялау, ӛз алдына, болмаса кеңінен жасалынған рекламамен бірге, 

ӛмірдегі ӛндірушілердің нарықтық билігін кҥшейтуге және нарыққа 
кірушілерге тосқауыл жасауға қабілетті; 

д) керекті шикізат, болмаса арнаулы қорлар кӛздерін монополистің 
бақылауы; 

                                                 
8
 дифференсациялау ( фр.differenzion, лат. differenzin – саралау) 
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е) жергілікті тҧйық рыноктың пайда болуын тудыратын; нәтижесінде  

біркелкі технологиялық сала бірнеше бӛлек монополистерге айналуы мҥмкін, 
тасымалдаудың жоғары шығыны. 
         - Монополист – фирма ӛзінің тауарына нарық нақтылығы, болмаса 

берілген деп қарамай, бағаны ӛзі белгілейді.  
         - Жетілген ақпараттану. 

         - Монополиялық билік – бҧл монополистік ӛзінің тауарына, оның кӛлемін 
ӛзгерте отырып, сатуға болатын бағасын белгілеу мҥмкіндігі.  

           Жекеленген сатушының монопольды билік дәрежесі, оның тауарын 
жақын алмастырушыларға және нарықта сатылудағы олардың ҥлесіне 

байланысты. Монополиялық билікке ие болу, бҧл фирманың таза монополист 
болуын білдірмейді. Монополистік биліктің алғы шарты, кӛрсетілген фирма 

ӛніміне сҧраныс қисық сызығы тӛменге қарай еңкіш болуы керек. Бҧл жағдайда 
фирма, ҧсынған тауар кӛлемін ӛзгерту арқылы, ӛзінің тауар бағасын ӛзгерту 

(кӛтеру, тӛмендету) мҥмкіншілігіне ие болады. Монополиялық билікке ие болу 
– ӛз тауарына баға белгілеу еркіндігі.  

Егер бәсекелес фирма ӛндірілген ӛнім кӛлемін қҧбылту арқылы ғана 
пайдасын кӛбейту мҥмкіншілігіне ие болса, монополист фирма ӛнім кӛлемін, 
болмаса баға деңгейін қҧбылту арқылы ӛз мақсатына жетеді. 

Монополизмнің фирманың мінез-қҧлқына әсер ету проблемасы 
монопольдық сҧраныс теориясынан шығады. Ӛйткені, монополист кӛрсетілген 

ӛнімді ӛндіретін бір ӛзі болса, онда оның ӛніміне сҧраныс, нарық (рынок) 
сҧранысына дәл келіп, оның кӛлеміне сҧраныс сызығы, нарық сҧранысы 

сызығымен бірдей азаятын тҥрде болады және сату кӛлемін ҧлғайтуға тек 
бағаны тӛмендету арқылы қол жеткізеді. Осының салдарынан шекті табыс 

тауар бағасынан аз болады, сондықтан шекті табыс сызығы  MR сҧраныс (D) 
сызығынан әрқашан тӛмен жатады (8.1 суретте). 

 
 

 8.1-сурет. Монополиялық фирма ӛніміне сҧраныс 
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Сҧранысты қиғаш тҥзу сызығымен бейнелегенде, шекті табыс ҧсыныс 

қиғаш сызығы бҧрышының жартысын қҧрайтынын кӛреміз. 
Монополиялы биліктің ӛлшеуіші ретінде саналатын ӛлшем, шекті 

шығыннан (МС) асып, пайданы кӛбейтетін баға. Монополиялық билікті 

анықтайтын бҧл әдісті 1934 жылы экономист Абба Лернер ҧсынып және 
монополиялық биліктің Лернер кӛрсеткіші атына ие болады: 

L = (P-MC)/P; 

Лернер коэффициентінің сандық мәні әрқашан 0 мен 1 аралағында болады. 

Жетілген бәсекелес фирма ҥшін P = MC және L=0; L ҥлкен болған сайын, 
монополиялық билік те жоғары болады. Мҧндағы, MC шекті шығын, P – баға.  

Монополиялық биліктің кӛрсетілген коэффициенті сонымен қатар 
фирманың алдынан шығатын, икемді сҧраныс терминімен де кӛрсетіледі: 

L= (P-МC)/P=-1/Ed; 

Мҧндағы: Ed – бҥкіл нарық сҧранысы емес, фирманың сҧраныс икемділігі. 

Нарықтағы монополиялаудың белгілері. Нарықты монополиялаудың екі 
негізгі белгісі бар. Олар: 

1. бір фирманың қолында нарықтың ҥлкен бӛлігінің шоғырлануы; 

2. ірі фирмалардың бәсекелестермен байланысы. 
Мемлекет ӛндірістің шоғырлану деңгейін анықтағанда ҥш кӛрсеткішке 

жҥгінеді: айналым мӛлшері, жҧмыспен қамтылғандар саны және капитал 
мӛлшері. 

Монополияға қарсы саясатшылардың кӛз-қарасы бойынша ең негізгі тауар 
ҧсынысының қай бӛлігі фирманың қолында екенін кӛрсететін айналым мӛлшері 

болып есептеледі. Ірі фирмалардың нарықтық ҥлесін анықтау ҥшін 
экономистер бірнеше индекстерді пайдаланады. Соның бірі – Херфиндаль-

Хиршман индексі (Ihh). 
Ihh = (x1)

2
 + (x2)

2
 +…+ (xn)

2 

мҧндағы, х1-% тҥрінде кӛрсетілген саладағы, фирмалардың әрқайсысының 
ҥлесі. 

Индекстің мәні ҥлкен болған сайын саладағы фирмалардың шоғырлану 
деңгейі жоғары болады. 

Монополиялық бағаны қалыптастыру ережелері. 

Монополиялық бағаны анықтау барысында шекті табыс (MR) шекті 
шығынға (MC) тең болуы MR=MC шартын пайдалануды тәжірибеде жеңілдету 

ҥшін, «Бас бармақ» ережесін қолданады. Бҧл ереженің негізі: шекті 
шығындарға белгілі мӛлшерде ҥстеме баға қосу арқылы тауардың бағасын 

анықтау болып табылады және мынадай тәсілмен есептеледі:  
P=МC/1+1/E. 

Монополияның келтірер шығыны (монополияның әлеуметтік бағасы) – 
тҧтынушылар және қоғам ҥшін нарықтағы монополистік биліктен туындайтын 

шығын. 
Монополия шығынын сандық бағалауы, алғаш рет 1954 жылы америкалық 

экономист А.Харберлер кӛрсетіп берді. 
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Егер бәсекелестік нарықта баға шекті шығынға тең болса, онда монополия 

жағдайында баға шекті шығыннан асып кетеді. Сондықтан, монополиялық 
билік бағаның ӛсуіне және ӛнім кӛлемінің қысқаруына әкеледі. Нәтижесінде 
тҧтынушылар ауқаттығы тӛмендейді, есесіне монополист фирмалардың 

ауқаттылығы молая тҥседі. Бҧл жағдайда мынадай сҧрақ туындайды: қоғамның 
жалпы ауқаттылығы жақсара ма, болмаса тӛмендей де? 

Бҧл сҧраққа жауап алу еркін бәсекелестік және монополиялық нарықтағы 
тҧтынушылар мен ӛндірушілердің артық ӛнімдерің салыстыру арқылы ғана 

мҥмкін болады.  

 
 

 8.2-сурет. Монополиялық биліктен таза шығын 

 
8.2-суретте орта (AR) мен шекті табыс (MR) және шекті шығын (MC) 

сызықтары кӛрсетілген. Фирма пайданы кӛбейту ҥшін, шекті табыс шекті 
шығынға тең болатын ӛнім кӛлемін шығарады. Монополиялық баға PM, 

шығарылған ӛнім QM-мен белгіленген.  
Бәсекелестік нарықта баға шекті шығынға тең орта PC = (MC). 

Баға PC және ӛндірілген ӛнім QC орта табыс сызығы (AR) мен шекті шығын 
сызығының (МС) қиылысында орналасқан. Енді тепе-теңдік баға PC пен QC 

кӛлемін монополиялық баға PM мен ӛнім кӛлеміне QM ауыстырғанда 

артықшылық қалай ӛзгеретінін қарастырайық. 
Монополиялық жағдайда, егер баға жоғары болса, тҧтынушылар аз ӛнім 

сатып алады. Жоғары бағадағы тауарды сатып алған тҧтынушылар 
артықшылығының бӛлігін (A тік бҧрышы ауданының)  жоғалтады, ал PM 

бағасымен тауарды сатып ала алмаған тҧтынушылар, оны PC бағасымен 
иемдегенде де  (B тік бҧрышы ауданының) артықшылығының бір бӛлігін 

жоғалтады. Сонымен, тҧтынушылар артықшылығының жалпы кемуі A+B тең 
болады. 

Сонымен қатар, ӛндіруші, тауарды жоғары бағамен сатып А тікбҧрышы 
ауданымен белгіленген пайда табады, бірақ артықшылығының  бір бӛлігін С 

ҥшбҧрышымен кӛрсетілген, PC бағасымен сатылған  (QC - QM) кӛлемінде 
ӛндірілген ӛнімнен тҥсетін қосымша табысын жоғалтады. Демек, ӛндірушінің 
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жалпы пайдасы A-C-ға тең болады. Ӛндіруші пайдасынан тҧтыну 

артықшылығының шығынын кеміту арқылы B-C-ға тең таза шығыны 
анықталады. Бҧл монополия билігінің таза шығындары. Жалпы таза шығындар 
– еркін  бәсекелестікпен салыстырғанда монополиялықта ең тӛменгі ӛндіріс 

кӛлемінің тиімсіздіктегі қоғамдық шығындар. 
Монополиялы биліктің таза шығындардан кӛп, B және C ҥшбҧрыштары 

ауданымен шектелген, қосымша қоғамдық шығындары болуы мҥмкін. Бҧлар 
рекламаға, ӛзінің хоббиіне, бағаны мемлекеттік бақылаудан қҧтқарудың заңды 

әрекеті және антитрестік заңдарға және т.б. жҧмсалған шығындар .  
Сонымен, неғҧрлым артықшылықтың ҥлкен бӛлігі тҧтынушылардан 

монополистке ӛткен сайын, қоғамдық шығын да кӛп болады. 
 

 
8.2 Монополияда табыстың ҧлғаюы 

Монополист фирманың мінез-қҧлқы, іс-әрекеті тҧтынушылар сҧранысы 
мен шекті табысқа ғана емес, сонымен қатар ӛндіріс шығындарына сәйкес 

ӛзгереді. 
Монополист-фирма ӛнім шығаруды, шекті табыс(MR) шекті шығынға 

(MC) тең болғанша ҧлғайта береді: 
MR=MC 

Ӛнім кӛлемінің әрі қарай бір бірлікке ӛсуі қосымша шығынның қосымша 

табыстан асуына әкеледі. Егер қазіргі деңгейге қарағанда шығарылатын ӛнім 
бір бірлікке азайса, онда монополист-фирма ҥшін, тағы бір қосымша ӛнім 

бірлігін сатқаннан тҥсетін табыстан айырылып қалғандай болады. 
Монополист-фирма ең жоғары табысқа, шекті табыс шекті шығынға, ал 

баға ӛнім шығарудың кӛрсетілген деңгейіне сҧраныс сызығының биіктігіне тең 
болғанында шығарылатын ӛнім кӛлемінде қолы жетеді (8.3-сурет). 

 

 
  

8.3-сурет. Монополиялық  баға, ӛндіру және қысқа  
мерзімдегі экономикалық пайда (табыс)  

 

        8.3-суретте қысқа мерзімдегі монополист-фирманың орта (АС)  және шекті 
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шығын (МС) сызықтары, сонымен қатар оның ӛніміне сҧраныс (Д) пен ӛнімнің 

шекті табысы (MR) бейнеленген. Монополист-фирма ең жоғары пайданы, 
MR=MC тең нҥктеге сәйкес ӛнім кӛлемін ӛндіргенде шығара алады. Одан соң, 

ол тҧтынушылар игіліктердің QM кӛлемін сатып алуды ҧйғаратын PM бағаны 

белгілейді. Кӛрсетілген баға мен ӛндіріс кӛлемінде монополист-фирма ӛнімнің 
әр бірлігінен (PM-ACM)-ге тең пайда табады. Жалпы  экономикалық  табыс (PM-

ACM)хQM-ге тең болады. 

 
 

8.4-сурет. Монополиялық  баға, қысқа мерзімдегі ӛндіру мен шығын 

 

Егер монополист-фирманың игілік сҧранысы мен шекті табысы 
тӛмендейтін болса, онда пайда табу мҥмкін емес. Егер монополист-фирма 

MR=MC-ке тең ӛнім шығарған кезде баға орташа шығыннан тӛмендесе 
шығынға ҧшырайды (8.4-сурет). 

Фирма-монополист ӛзінің шығындарын жаппаған кезде, бірақ пайда 
таппаса, ол ӛзін-ӛзі ӛтеу деңгейінде болады. 

Ҧзақ мерзімде, монополист-фирма, ӛзінің ӛнім шығару операцияларын, 
шекті табыс (MR) пен ҧзақ мерзімдегі шекті шығындардың (LRMC) тепе-

теңдігі қалыптасқанша (MR=LRMC) кӛбейте береді. Егер осы бағада 
монополист-фирма пайда таба берсе, онда басқа фирмалардың бҧл нарыққа 
еркін кіруі мҥмкін болмайды, ҥйткені жаңа фирмалардың пайда болуы 

ҧсыныстың ҧлғаюына әкеледі, нәтижесінде баға тек қалыпты пайда әкелетін 
деңгейге тҥседі. 
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 8.5-сурет. Ҧзақ мерзімдегі ҧтымды ӛндіру және пайданың ҧлғаюы 

 

Пайданың ҧзақ мерзімдегі ҧлғаюы 8.5-суретте кӛрсетілген. 
Монополист-фирма пайдалы болғанда, ол қысқа және ҧзақ мерзімде де 

табысын ҧлғайтуына сенуіне болады. 
Монополист-фирма бір мезгілде ӛнім кӛлемін де, бағасын да бақылайды. 

Бағасын кӛтеріп, ол ӛнімнің ӛндіру кӛлемін қысқартады. 
Ҧзақ мерзімде монополист фирма, ӛндірісін жҥзеге асырып және ҧзақ 

мерзімдегі шекті табыс пен шекті шығын тепе-теңдігіне сәйкес игілік кӛлемін 
сатып пайдасын ҧлғатады. 

 
8.3 Табиғи монополия және оны реттеу 

Табиғи монополия – ҧзақ мерзімде орта шығындар  аз болатын  барлық 
нарықта бір ғана фирма қызмет жасайтын сала. 

Табиғи монополия бәсекелестерге кедергі жасағанда, мемлекеттің ерекше 
жеңілдіктері, болмаса ақпарат шектеулігінде ӛмір сҥруі мҥмкін. 

Табиғи монополия масштаб қайтарылымының ҥлкен ҧлғаюымен, ӛндіріс 

шығындарының жетілген бәсекелестік болмаса олигополиямен салыстырғанда 
кӛп тӛмендейтіндігімен ерекшеленеді.  

Табиғи монополия, меншік қҧқығы, болмаса мемлекеттік лицензияға емес, 
табиғаттың табиғи ерекше заңдарын қайталайтын технология ерекшеліктеріне 

негізделген. Ӛндірісті бірнеше фирмаларға кҥштеп бӛлу нәтиже бермейді, 
ҥйткені оның ӛзі ӛндіріс шығындарының ҧлғаюына әкелер еді.  

Табиғи монополия басымдылық ететін бірнеше салалар коммунникалдық 
шаруашылық, телекоммуникация ӛмір сҥреді, табиғи монополияның ӛмір сҥруі, 

мысалы темір жол кӛлігі сияқты саланы мемлекеттік меншікке айналдырудың 
басты дәлелі.  
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8.6-сурет. Табиғи монополия және оны реттеу 

 
Табиғи монополия жағдайын бейнелеу 8.6-суретте кӛрсетілген. Суреттегі 

LAC және LMС – ҧзақ мерзімдегі орта және шекті шығын қисық сызықтары, D 
– сҧраныс сызығы, MR – соған сәйкес шекті табыс қисық сызығы. Ҧтымды 

ӛндіру және баға (Q1,P1) LMC және MR сызықтарының қиылысында 
анықталады. Монополист-фирманың табысы CР1AB аумағымен ӛлшенеді. 

Бірақ Q1 ӛндіріс кӛлемі «ӛте аз», ал баға P1 «ӛте жоғары». Қоғам ҥшін ӛнім 
кӛлемі Q3 және баға P3-ке тең болғаны ҧтымды. Бірақ бҧған монополист 
кӛнбейді. Осыдан, монополист-фирманы тіркейтін мемлекеттік орган оның 

ӛнім бағасын P3=LMC(Q3)-ға тең деп анықтаса нағыз тиімді болады. Бағаның 
бҧл деңгейі ӛндірілген ӛнім шығынын толтыра алмас еді, ол ӛнімнің  Q3 

кӛлемін ӛндіргенде орта шығыннан P3<LAC(Q3)=GQ3=ОH, тӛмен болар еді. 
Нәтижесінде монополист-фирма, қоғамға ҧтымды Q3 кӛлеміне ӛнім шығарса 

P3HGF ауданына тең шығынға ҧшырайды. Ондай жағдайда монополист-фирма 
нарықтан кетуі мҥмкін. Мҧны болдырмау ҥшін, оған, ең кемінде P3HGF 

мӛлшеріне тең, ӛз кезегінде қоғамға таза шығын келтіретін, дотация керек. 
Табиғи монополияның проблемасын шешудің басқа да жолы бар: 

мемлекет, болмаса жергілікті билік бҧл қызметті кӛрсетуді ӛз мойнына алады. 
Мҧндай жағдайда мемлекеттік (жергілікті) компания мемлекеттік жергілікті 

бюджеттен субсидия алуы мҥмкін. Тәжірибеде субсидия бӛлу нәтижесіз 
болады. Ӛйткені ол ҥшін салық салу жҥйесіндегі керекті бәсекелестік 
бҧрмаланады. 

Табиғи монополистің бағасы мен тарифті мемлекеттік реттеудің бірнеше 
варианттары бар. Оның екі тҥрін қарастырайық. 

Біріншісі: Ресей мен АҚШ-та электроэнергетика тарифтерін реттейтін 
арнайы органдар қҧрылған. Тариф деңгейі «шығын плюс пайда» принципі 

негізінде белгіленеді. 
Екіншісі: Билік органдары нарықтық ішінде бәсекелестік бола алмайтын, 

болмаса масштабына сәйкес ҥнемділіктің ӛмір сҥруі қымбат тҧратын жерде, 
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нарық орнына алдамшы бәсекелестік тудырады. Бҧл жағдайда аукцион 

ӛткізіліп және белгіленген уақытта нарыққа қызмет жасау қҧқығын, бюджет 
табысына ең кӛп сома тҥсіретін кәсіпорынға береді. Неғҧрлым бҧл нарыққа ие 
бәсекелес фирма саны кӛбейген сайын, соғҧрлым бюджетке тҥсетін пайда да 

кӛп болады. 
Табиғи монополистің орта шығыны шекті шығыннан жоғары 

болғандықтан, онда бағаның шекті шығынмен тҥзілуі, оны шығынға 
ҧшыратады. Бҧл бағаның шекті шығынмен тҥзілу принципін қабыл алмауын 

туындатады, бірақ нәтижелілік шығынының ең тӛменгі жағдайында. Ӛндіріс 
нәтижесі шығынын азайту Рамсейдің баға тҥзуі арқылы қол жеткізіледі. Франк  

Рамсей (1903-1930) 1927 жылы ӛзінің атақты мақаласын жариялады, оның мәні 
мынаған саяды: айталық, табиғи монополист ӛнімнің (қызметтің) бірнеше тҥрін 

шығарады. 
Шекті шығыннан жоғары және табиғи монополистің жалпы шығынсыз 

болуын қамтамасыз ететін, экономикалық нәтижеде ең аз шығынға 
ҧшырататын бағаны қандай деңгейде белгілеу керек?  

Бҧл сҧраққа мынадай жауап беріледі: сҧраныс икемділігіне қарама-қарсы 
пропорциональды, шекті шығынға салыстырмалы бағаны кӛтеріңіз. Бҧл 
ереженің математикалық кейпін мынадай тҥрде кӛрсетуге болады: 

ii

ii

e

k

P

MCP
 

Мҧндағы:  Pi - і тауарының бағасы; 

 MCi – ӛндірілген і тауарының шекті шығыны; 
 ei – і тауарына бағалық икемді сҧраныс;  

 k – константа (шығынсыз болу жағдайын қамтамасыз ететіндей 
таңдалады). 

Бҧл ережені былай тҧжырымдауға болады: барлық ӛнім мен қызметті тепе-
тең арақатынаста жалпы табыс жалпы шығынға тең болғанша қысқартыңыз. 
Қарастырылғандармен қатар табиғи монополистердің ӛнім (қызмет) бағалары 

мен тарифтерін реттеудің басқа да әдістері бар. 
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Монополияның ӛзіндік белгілері 

2. Монополия жағдайындағы фирмалардың қызметін баяндаңыз. 
3. Монополия жағдайында баға қалыптастыру қалайжҥзеге асады. 

4. Тҧтынушыларды дифференциациялау дегеніміз не? 
5. Бағалық дискриминация тҥсінігін айқындаңыз. 

6. Табиғи монополиялардың қызметі қалай жҥзеге асады? 
7. Монополияларға қарсы саясаттың мәні неде? 

8. Монополиялар қандай тауарларға қатысты? 
9. Монополия мен монополиялық бәсекелестіктің айырмашылығы неде? 

10. Монополиялардың қызметін қадағалау қалай жҥзеге асады? 
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Тест сҧрақтары: 

1. Монополистің  ӛнімі  ҥшін  сҧраныс  қисығы   
а) тура иілу; 
б) кӛлденең; 

в) кері    иілу; 
г) сызықты; 

2. Монополия  моделінде  ҧсынылады: 
а) сатушылар  және  сатып  алушылар  бағаны  берілген  баға  деп  қабылдайды; 

б) нарыққа  жаңа  фирмалардың  кіруі  шексіз; 
в) сҧраныс  икемсіз; 

г) стандартталған  ӛнім  ӛндіріледі; 
фирмаға  бағалық  дискреминацияны  қабылдауға  болады. 

3.Монополияның  тепе-теңдік  қалпын  кӛрсетеді? 
а) MR=P; 

б) MC=P; 
в) MC=MR; 

г) M=МC=P; 
4. MR=60-2Q, MC= Q  кезде, монополист  максимум  пайда  табады, егер  
а) P=40, Q=20; 

б) P=20, Q=20; 
в) P=30, Q=30; 

г) P=40, Q=10; 
5. Монополист  фирма  MR=МС  жағдайға  жететіндей  сондай  тауар кӛлемін  

шығара  алады, онда  баға  бҧл  жағдайда 
а) әрқашанда  АТС-тен  жоғары; 

б) АТС-ке  тең; 
в) әрқашанда  АТС-тен  жоғары; 

г) АТС-тен  тӛмен, егер  MR>MC  болса, АТС-тен  жоғары, егер  MR=МС  
болса. 

 
Есептер: 
Есеп 1. Келесі кестеде монополист ӛнімінің сҧраныс ӛзгерісі кӛрсетілген.  

 
 

8.1-кесте. 

Q P R MR 

1 20   

2 18   

3 16   

4 14   

5 12   

6 10   

                 7                   8   
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Кестедегі мәліметтер бойынша жалпы табысты, шекті табысты анықтап, 

кестеге енгіз. Сәйкесінше олардың қисықтарын сал. 
        Шешілуі:  R =  Т R;  Т R =  Р*Q;  М R =  ∆ Т R / ∆  Q.                                                                                                                        
        Осы формулалардың орнына кестеде берілген  сандық мәліметтерді қойып, 

жалпы және шекті табысты ынқтауға болады. 
 

Есеп 2. 
8.2-кесте. 

 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 40 90 130 160 200 250 310 370 

Кестедегі берілгендерді пайдалан отырып, мыналарды анықта: 

1. монополистің шекті шығынын; 
2. монополиялық ӛнім кӛлемін, бағасын; 

3. монополистің алатын барынша кӛп пайдасын; 
4. бәсекелес нарықтың ӛнім кӛлемі мен бағасын. 

 
Есеп 3. Кәсіпкер қандай да бір аймақтың диск сату бойынша монополисті 
болып табылады. Ӛз пайдасын арттыру мақсатында ол қанша диск сату керек. 

Жауапты тӛмендегі кестені толтыру арқылы  беріңіз. 
8.3- кесте. 

Диск 

саны 
FC VC ТC МС Р ТR MR Пайда 

0   80  60    

1   105      

2   135      

3   170      

4   200      

5   235      

6   275      

7   320      

8   375      

9   440      

10   515      
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9 ТАҚЫРЫП. ОЛИГОПОЛИЯ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ФИРМАНЫҢ 

ӘРЕКЕТІ 

Дәріс жоспары: 

1.Олигополияның мәні және негізгі сипаттамалары. 
2.Олигополия модельдері. 

3.Картель қҧру және оның тҥрлері. 
4.Парето тиімділігі. 

 
 

9.1 Олигополияның мәні және негізгі сипаттамалары 
Олигополия – қайсыбір тауарды ӛткізгенде (сатқанда) аз ғана сатушылар 

басымдылық жасайтын, ал жаңа сатушылардың пайда болуы, яғни мҥмкін емес, 
нарық қҧрылымы. Әр тҥрлі сатушылардың ӛнімі стандартталған (мысалы, 
алюминий) және бӛлшектенген (мысалы, автокӛлік) болуы мҥмкін. 

Олигополиялық нарықта, әдетте саны екіден онға дейін, жалпы ӛнімнің 
жартысын және одан да артығын сататын фирмалар ҥстемдік етеді.  

«Олигополия» сӛзін ағылшын гуманисі және мемлекеттік қайраткер 
Томас Мор (1478-1535), 1515 жылы жарық кӛрген, әлемге танымал «Қиял» 

романына кіргізген. 
Олигополиялық нарық мынадай ерекшеліктерге ие: 

 фирма саны аз және сатып алушы саны кӛп, ал ӛз ӛнімдерін кӛптеген 
кішігірім сатып алушыларға ӛткізетін нарық ҧсынысының кӛлемі санаулы ірі 

фирмалар қолында болатынын білдіреді.  

 ӛнімдер сараланған, болмаса стандартталған. Теорияда біркелкі 

олигополияны қарастыру оңай, бірақ егер салада бӛлшектенген ӛнімдер 

ӛндірілсе және кӛптеген субституттар болса, онда бҧл кӛптеген субституттарды 
біркелкі агрегираланған ӛнім ретінде талдауға болады. 

 нарыққа енуге елеулі кедергілердің, яғни жоғары тосқауылдың болуы. 

 саладағы фирмалар бір-бірімен байланыстылығын тҥсінеді, сондықтан 

бағаны бақылау шектелген. Тек, ҥлесі ҥлкен фирмалар ғана бағаға әсер  ете 

алады. Бір, яки бірнеше ірі фирмалардың нарықтағы басым болу шамасын 
шоғырландыру коэффициенті (ең ірі тӛрт фирманың сатуының саланың жалпы 

ӛндірген ӛніміне пайыздық қатынасы) және ӛнімін кӛрсетілген нарықта 
ӛткізетін фирманың нарықтағы ҥлесінің пайызын тікелей квадратқа кӛтерумен 

алынған, нәтижелерін қосу арқылы есептелінетін Херфиндаль индексі 
анықтайды: 
 

H = S1
2
 + S2

2
+ … + Sn

2
; 

мҧндағы: S1 – ең жоғары кӛлемді қамтамасыз ететін фирманың нарықтағы 

ҥлесі; 
       S2 – нарықтағы ауқымы жағынан келесі ӛнім жеткізушінің ҥлесі және т.б. 

Олигополиялық нарықта фирмалар бір-бірімен бақталас, олардың олжасы 
– табыс, қҧралы – бағаны бақылау, жарнама және ӛнім кӛлемі.  
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Олигополиялық баға қақтығыстары. 

Баға ҥшін қақтығыстар – бҧл олигополиялық нарықтағы бақталас 
фирмалардың бағаны жҥйелі тӛмендету циклы. Ол кӛптеген мҥмкін болатын 
олигополиялық бақталастықтың бірі.  

Баға қақтығысы тҧтынушы ҥшін жақсы, бір-ақ сатушы пайдасына жаман. 
Бағаның орташа шығындарға теңескенінше баға қақтығысы жалғаса береді. 

Тепе-теңдікте екі сатушы да бір баға P = AC = MC, белгілейді. Жалпы 
нарықтық ӛндіру – жетілген бәсекелестіктегідей болады. Тепе-теңдік, бір де бір 

фирма бағаның тӛмендеуінен пайда таба алмайтын жағдайда ӛмір сҥреді, яғни 
баға орта шығындарға тең, ал экономикалық пайда 0-ге тең. Бағаның бҧл 

деңгейден тӛмендеуі  шығынға әкеледі. Мҧндайда әр-бір фирма, егер басқа 
фирма ӛздерінің бағасын ӛзгертпесе, олардың бағаны кӛтеруге қҧлқы 

болмайды. 
Әдетте баға қақтығысы ҧзаққа бармайды, олигополиялық фирмалар 

біршама уақыт ӛткен соң бір-бірімен тіл табысып, келешекте пайдаға кері әсер 
етпеуі ҥшін қызметтес болуға тырысады. 

 
     9.2 Олигополия модельдері 

Келісімге негізделген олигополиялық модель. Олигополиялық нарықта әр 

бір фирма кооперативті (бірлесіп істеу) мен кооперативті емес қызметтестігін 
таңдау мҥмкіншілігіне ие. Кооперативті келісімдегі фирмалар ӛздерінің іс -

әрекетінде бір-бірімен ашық, болмаса жабық келісімге келмейді. Дәл осындай 
стратегия бағалық шайқасқа әкеледі. Фирмалар, егер ӛзара бәсекелестікті 

азайтуға ниеттенсе кооперативті іс-әрекетке барады. Егер фирмалар олигополия 
жағдайында бір-бірімен белсенді және тығыз байланысты қызмет жасаса, олар 

мәмлеге (келісімге) келеді. Бҧл тҥсінік екі, болмаса одан кӛп фирмалар бір -
бірімен келісіп баға, яки ӛнім кӛлемін белгілесе және нарықты бӛліп алса, 

болмаса бірігіп іс атқарған жағдайда қолданылады. 
Мәмле (келісім) картель, трест қатынастары тҥрінің тҥсінігі.  

Бағалық жетекші модель. Олигополиялық нарықта бір фирма жетекші 
ретінде ӛзінің пайдасын ҧлғайту ҥшін баға белгілейді, сол кезде басқа фирмалар 
да, жетекші фирма ҧсынған бағаны белгілейді.  

Жетекші фирма олигополиялық нарықта басқа фирмалар ол белгіленген 
бағаны ӛзгертеді деп ойламайды. Бағалық жетекші моделін жартылай 

монополия деп атайды, ҥйткені жетекші фирма монопольды бағаны шекті 
табыс пен шекті шығындар негізінде белгілейді. Басқа фирмалар бҧл бағаны 

берілген баға деп қабылдап, ірі фирмалар нарық сҧранысынан кӛп ақпаратты 
иемденеді деп есептеп, жетекші бағасының соңынан ереді. 

Бағалық жетекшілік жабық мәмле тҥрінде болады, ҥйткені ашық келісімге 
антимонопольды заңмен тыйым салынады. Бағалық жетекшілік картель 

алдында артықшылыққа ие, солай болғандықтан ол фирмалардың ӛндірістік 
және сату (ӛткізу) қызметтерімен салыстырғанда тәуелсіздігін сақтайды, ал 

картельдерде олар квотамен және (болмаса) нарықтың араласуымен реттеледі. 
Бағалық жетекшілік негізінде екі тҥрге бӛлінеді: 
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 фирманың жетекшілігі қоршаған бәсекелестеріне қарағанда 

шығындардың барынша тӛменділігімен; 

 фирманың жетекшілігі нарықтағы басымдылық жағдайымен, бірақ 

артындағыларға қарағанда шығындар деңгейі жағынан аз ғана айырмашылықта.  

Дуополия – бҧл, қосымша сатушының пайда болуынан қорғалған, жақын 
алмастыратындардың жоқтығында, стандартталған тауарды бірден-бір 

ӛндірушілер болып табылатын нарық қҧрылымы. Дуополияның экономикалық 
моделі бәсекелесінің салыстырмалы жауабына қайсыбір сатушының 
болжауының тепе-тең ӛндіруге қалай әсер ететінін кӛрсетуге пайдалы. 

Дуополия моделінің әр-тҥрлі ӛзгерген тҥрлері болады: 
Курно моделі, Чемберлин моделі,Штакельберг моделі, Бертран моделі, 

Эджуот моделі. 
Курно дуополиясы моделі. Дуополия моделін бірінші рет 1838 жылы 

француз математигі, экономисі және философы Антуан Огьюстен Курно (1801-
1877) ҧсынған. Бірақ оның теориясы замандастарының назарынан тыс қалды. 

Тек, он тоғызыншы ғасырдың жетпісінші жылдарында ғана жалғастырушылар 
оның идеясын дамыта бастады. 

Курно моделі нарықта тек екі фирма әрекет жасайды деп есептейді және 
әр фирма бәсекелесінің баға мен ӛнім кӛлемін тҧрақты санап, содан кейін 

барып шешім қабылдайды. 
Екі сатушының әрқайсысы, оның бәсекелесі ӛз ӛнімін тҧрақты деңгейде 

шығаратынын болжайды. Модельде сатушылар ӛздерінің қателіктерін білмейді 
деп есептеледі.  

Іс жҥзінде бәсекелестердің кейіннен бҧрынғы жіберген қателерін 

білгенде, сірә сатушылардың бҧл болжамдарына реакциясы ӛзгереді. 

 
 9.1-сурет. Курно дуополиясының моделі 

 

Айталық, ӛндірісті бірінші болып дуополист 1, бастайды, алғашында ол 
монополист болады. 9.1-суретте оның ӛнімі q1-ге тең, P бағасында оған ең 

жоғары пайда тҥседі, ҥйткені MR = MC = 0; шекті табыс (MR), шекті 
шығындарға (MC) тең. Кӛрсетілген ӛнім кӛлемінде нарық сҧранысының 

икемділігі 1-ге тең, ал жалпы пайда ең жоғары нәтижеге жетеді.  
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Содан кейін ӛндірісті дуополист 2, бастайды. Оның ойынша ӛнім кӛлемі 

0q1 шамасына, оңға жылжиды және Aq1 сызығымен беттеседі. Ол нарық 
сҧранысының DD

1
 қисығының AD

1
 сегментін, оның шекті табысының 

қисығына MR2, сәйкес келетін, қалыс сҧранысының қисығы ретінде 

қабылдайды.  Дуополист 2, ӛнімі, дуополист 1-ді қанағаттандырмаған 
сҧраныстың жартысына тең болады, яғни q1D

1
 сегментіне, ал оның ӛнім кӛлемі, 

ең жоғары пайда алуға мҥмкіндік беретін q1q2-ге тең. 
Курно моделін кӛптеген экономистер мына негізде аңқаулық деп 

есептейді: модель, дуополистер бәсекелестер реакциясына байланысты, ӛз 
болжамдарының қателіктерінен ешқандай қортынды жасамайтынына жол 

береді. Модель жабылды, яғни фирма саны шектеулі және теңдікке талпыныс 
кезінде ӛзгермейді. Модель ол қозғалыстың ҧзақтылығының мҥмкіншілігін 

айта алмады. Ең сонында, ӛндіріс процессінің шығындарының 0-ге тең болуы 
шындыққа жанаспайды. 

Курно моделіндегі тепе-теңдікті, егер бәсекелестің ӛнім кӛлемі белгілі 
болғанда, бір фирма іске асыратын пайданы барынша ҧлғайтудың ӛндіріс 

кӛлемін кӛрсететін ықпал сызығы арқылы бейнелеуге болады. 
 

 
 

9.2-сурет. Ықпал қисықтары  

 

9.2-суретте ықпал сызығы I бірінші фирманың, екінші фирма ӛнімнің 
функциясы ретінде, пайданы барынша ҧлғайтатын ӛнім кӛлемін кӛрсетеді. 

Ықпал сызығы II екінші фирманың, бірінші фирма ӛнімінің функциясы ретінде, 
пайданы барынша ҧлғайтатын ӛнім кӛлемін бейнелейді. 

Ықпал сызықтарын тепе-теңдікті қалай орнатуға болатының кӛрсету ҥшін 
қолдануға болады. Егер ӛнім кӛлемі 12 000-ға тең ықпал сызығынан екіншісіне 

бағытталған тілмен (стрелкамен) қозғалса, онда әр фирма 8 000 зат шығаратын 
Курно тепе-теңдігіне сәйкес келетін Е-ге әкеледі. Е нҥктесінде екі ықпал 

қисығы қиылысады. Бҧл Курно тепе-теңдігі. 
 

«Сҧраныстың сынық қисығы» моделі 
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30 – жылдардың аяғында экономист Пол Суизи олигополия нарығында 

шығындардың ӛзгеруіне қарамастан бағаның жиі тҧрақтанатынын зерттеп 
тҥсіндірген. Суизи моделінде олигополистердің тауарлары бір-бірін айырбастай 
алады, бірақ олар Курно және Бертран модельдеріндегі сияқты абсолютті 

бірдей болмайды. 
Суизи барлық фирма бірдей ғана белгілейді деп болжап, модельдегі 

бағаның қтаңдығын тҥсіндіреді. Олигополистің сҧраныс қисығының формасы 
осы фирманың іс-әрекетіноның бақталастарының қалай сезінетініне 

байланысты болады, себебі бәсекелер оған жауап ретінде бағаны кӛтермейді 
(D2). Ал егер фирма ӛз бағасын тӛмендетсе, онда сҧраныс икемсіз болады,  

 

      P 

     D2 
 

                                                 MC 
                             P 

 
                             A                       D2    

 
                                                D1 

 
                         B 

                          MR1                                             Q 
MR2 

9.3-сурет. «Сҧраныстың сынық қисығы» 
 
 

себебі бәсекелестер де бағаны тӛмендетуі мҥмкін (D1). Осының 
нәтижесінде – фирманың сҧраныс қисығы сынық тҥрде болады (D2РD1).  

Р – бекітілген баға. Егер фирма бағаны жоғарлатса, онда сҧраныс D2-нің 
бойына кетеді. Егер фирма бағаны тӛмендетсе, онда сҧраныс ӛзгермейді.  

MR қисығының вертикальды айырма болады А- В. MR шамасындағы 
айырмаға байланысты ӛнім келемі шекті шығындар ӛзгергенде (МС) де 

тауардың бағасына әсер ете алмайды. Экономистер бҧл модельде кӛп тҥсініксіз 
сҧрақтар бар деген тҧжырым жасады. Біріншіден, олигополия нарығында баға 

тҧрақтылығы басқа нарық қҧрылымдарындағы сияқты кӛп тҧрақтанбайды., ол 
әрдайым ӛзгеріп отырады. Екіншіден, модельде опигополиялық баға 

қалыптасуының принципі тҥсіндірілмейді, (неліктен Р бғасы белгіленеді, одан 
басқа баға неге қойылмайды) сондықтан фирмалар неге осы бағаны таңдаған 

сияқты сҧрақтар туындайды. 
 
 

 
 



  

 

 114 
 

     9.3  Картель қҧру және оның тҥрлері 

Картель – бірге іс-әрекет жасайтын және олар бір монополия болғандай 
ӛнім кӛлемін және бағаны келісіп белгілейтін фирмалар тобы. 

АҚШ-та, Европалық одақ елдерінде картельге заңмен тыйым салынған. 

Дегенмен фирмалар ашық келісімге бармай, ӛзін бәсекелестіктен қорғауға 
мҥмкіншілік беретін, азғыруға кӛніп жиі жасырын мәмлеге отырады. Егер сәтті 

болса жасырын келісуден кӛлемді пайда табуы мҥмкін. 
Ең белгілі халықаралық картель – бҧл 1960 жылы қҧрылған мҧнайды 

экспорттайтын елдер ҧйымы (ОПЕК). ОПЕК әлі кҥнге дейін шикі мҧнайды 
экспорттауды бақылайды. 

Картельді қҧрудың мақсаты фирмалар арасындағы бәсекелестікті 
тҥгелдей, болмаса жарым-жартылай жою және соның негізінде пайданы 

мейілінше молайту. Картель кездестіретін негізгі проблема, бҧл фирма – 
мҥшелер арасында шешімдерге  келісу және осы фирмалар ҥшін шектеу 

жҥйесін (квота) орнату. 
Картель қҧру ҥшін, мыналар керек: 

 салаға кірер кедергі болуына бағаны жоғарылатқанда басқа 
фирмалардың ӛнімдерін сатуға жол бермеу ҥшін қол жеткізу керек;  

 кӛрсетілген ӛнімді ӛндірушілердің, ӛндіретін жалпы ӛнім деңгейінің 

бірлескен бағдарын белгілеу ҥшін, бәрінің кездесуін ӛткізу;  

 картель мҥшелерінің әр-қайсысына квота белгілеу; 

 бекіткен квотаны ӛткізу жолдарын орнату. 

Картельдер ӛздерінің квотасын асырып, келісімді орындамағандарға 
штраф салады. Картельдер монопольды баға мен ӛндіру деңгейін белгілеу 

проблемасына кездеседі. Мейлінше орта шығынды фирмалар жоғары 
картельдік бағаға қол жеткізеді. Территорияны бӛлуде әртҥрлі кӛзқарастар 

пайда болады. 
Қазіргі жағдайда картельдер мейлінше икемді және әртҥрлі формада 

кездеседі: патентті кәсіпкерлер бірлестігі, лицензия келісімі, ғылыми зерттеуді 

жҥзеге асыру консорциумы. 
Картельдер негізгі тӛрт категория арқылы жҥйеленеді: 

1. сату жағдайын бақылау мақсатындағы картельдер; 
2. бағаларды белгілеу мақсатындағы картельдер; 

3. қызметтерді, территорияны, сату мен тҧтынушыларды бӛлу 
мақсатындағы картельдер; 

4. бизнестің белгілі аймақтағы бӛлігін белгілеу мақсатындағы 
картельдер. 

Картельдің негізгі екі тҥрін ажыратады: 

 жалпы, болмаса салалы пайданы мейлінше ҧлғайту мақсатын 

кӛздейтін картельдер; 

 нарықтағы ҥлесін бӛлу мен белгілеуін ӛзінің мақсаты етіп қоятын 

картельдер. 

Жалпы пайданы мейілінше ҧлғайту мақсатын кӛздейтін картельдер. 
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 9.4-сурет. Квази-бәсекелес фирма 

 

Салада барлық қатынастары бірдей n фирма қызмет жасайды деп 
ҧйғарғандағы SATC (орташа сҧраныс шығындарының) және MC (шекті 
шығындар) қисықтары 9.4-суретте кӛрсетілген. MC = P жағдайының 

орындалуы қолайлы болып табылатын qC ӛнімінің ӛндірілуіне сәйкес келеді. 
Фирмалар бағдарланатын нарықтық баға PC, нарық сҧранысының қисығы 

(DD) мен жекеше қисықтарының ҥдемелі бӛліктерінің кӛлбеу (горизонтальды) 
қосындысын білдіретін МС, нарық ҧсынысы қисығының S(MCΣ) қиылысымен 

анықталады. (9.5 сурет). 
  

 
 

 9.5-сурет. Картель 
 

Сала ӛнімі, 10.4-суретте кӛрсетілгендей QC = nqC , ал әр фирманың 

пайдасы 10.3 суреттегі CCPCAB тік бҧрышы аумағына тең болады. 
Егер барлық фирмалар картельге бірікті деп ҧйғарсақ, онда қолайлы ӛнім 

QM, ал қолайлы баға PM (9.5-сурет) болады. QC > QM болғандықтан картельге 
кіретін әр фирмаға qK0 < qC ӛнімін ӛндіретін квота белгіленеді (9.4-сурет). 

Белгіленген квотаға сәйкес ӛнім шығарылғанда фирма пайдасы CKPMMF 
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аумағына тең болады (9.4-сурет). Демек, оның пайдасы, бір жағынан KNAB 

аумағына азаяды, екінші жағынан - PCPMMN және CKCCKF аумақтырының 
қосындысы KNAB аумағынан ҥлкен болғандықтан, фирма картельге кіруге 
ҧмтылады. 

Нарықты бӛлуді реттейтін, картельдер. Картельденген екі фирманың 
деңгейі мен  шығын қҧрылымы бірдей болса, бір монопольды бағада нарықтағы 

ҥлестері тең болып бӛлінуі мҥмкін (q1 = q2 = 0,5Q). Егер фирмалардың 
шығындарының айырмашылығы әжептәуір болса, ӛндіріс квотасы және оған 

сәйкес, нарықтың ҥлесі де әртҥрлі және тҧрақсыз болады. Онда нарықтың 
ҥлестері олигополистердің арасында пайда болатын, саудаласу процессінде 

белгіленеді. Нарықты бӛлісу туралы шешім, картельге кіретін фирмалардың 
шығындарының деңгейіне ғана емес және олардың квота мен ҥлесін 

саудаласудың қажеттілігіне де байланысты.  
 

     9.4 Парето тиімділігі 
Шет елдік экономикалық теорияда қорларды ҥлестірудің қоғамдық 

тиімділігіне қол жеткізу мәселесін итальяндық экономист Вильфредо Парето 
(1848-1923) зерттеген. Оның тҧжырымдамасы бойынша, егер қорларды ең аз 
пайдаланып және тҧтыну ортасында оның нәтижелі  таратылуында, ӛндіріс 

саласында тиімді ҥлестіріліп, тҧтынуды барынша қанағаттандыру, қоғамда 
экономикалық жалпы тепе-теңдік және қорларды ҥлестірудің әлеуметтік 

тиімділік  жағдайы орнайды. 
«Парето тиімділігі» тҥсінігі «Парето-жоғары бағалаушы» мен «Парето – 

салыстыруға келмейтін» тҥсініктерімен тығыз байланысты және тек ӛзара 
сабақтастығымен анықталуы мҥмкін. 

Парето – жоғары бағалаушы, экономика ахуалын басқасымен 
салыстырғанда бірінші жағдайда екіншіге қарағанда байлықтың ең болмаса бір 

тҥрінің жоғары, ал қалғандарының екінші жағдайдағыдан тӛмен 
болмайтындығы саналады. Парето – жоғары бағалаушы байлық кеңістігінде, 

тек бір болмаса екі нҥкте теріс емес еңкіш сызығымен қосылуы мҥмкін 
жағдайда қолданылады. Парето – салыстыруға келмейтін – бҧл егер байлық 
мҥмкіндігінің шекарасында орналасқан кӛрінген нҥкте, осы шекарадағы басқа, 

қалаған нҥктемен салыстыруға келмейтін экономика жағдайы. 
Парето тиімділігі дегеніміз: «ешкімге шығын әкелмейтін және адамдарға 

(ӛздерінің жеке бағалауынша) пайда әкелетін кез-келген ӛзгеріс, жақсару болып 
саналады».  

Ӛндіріс қорларын ҥлестіру мен пайдаланудың Парето тиімділігі ӛндіріс 
нәтижелілігіне жетудің қажетті алғы шарты болып есептелінеді.  

Парето тиімділігі ең кӛп тараған тиімділіктің ӛлшемі болып табылады. 
Ол, экономикадағы ӛзгеріс ҧсынысы байлықтың жалпы деңгейін ҧлғайта ма, 

дегенді анықтауға арналған. 
Нарықтық экономика жетілген бәсекелестікте Парето тиімділігіне 

автоматты тҥрде жетеді. Парето тиімділігі ҧсынылған ӛзгеріс біреуге пайда, сол 
сәтте басқаларға зиян тигізетін жағдайда қолдануға келмейді. Бір-бірінен елеулі 
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айырмашылығы болуы мҥмкін қоғамның әртҥрлі топтарының қол жеткізетін 

қанағаттану мӛлшеріне әсер ететін қорларды ҥлестірудің Парето тиімділігінің 
кӛптеген әртҥрлі варианттары бар. Экономикалық теория қоғам қорларын 
ҥлестірудің Парето тиімділігінің, әлеуметтік кӛзқарас бойынша қайсысы ең 

жақсы екенің анықтай алмайды. Қорларды пайдаланудың варианттарын таңдау, 
қоғамдық байлықты пайдалану қызметі талап ететін, әлеуметтік әділдік 

мәселесі болып табылады. Паретоша нәтижелі ҥлестірудің бір нҥктесінен 
екінші осындай нҥктеге ауыстырылуы қоғамдық табыс пен қорларды қайта 

ҥлестіру процессіне мемлекеттің аракідік араласуына тура келеді.  
Парето тиімділігін қамтамасыз етудің ҥш шарты болады.  

Бірінші шарты. Игіліктерді тҧтынушылар арасында тиімді ҥлестірудің 
шарты, екі игілікті алмастыру шекті нормасы, екі тҧтынушылар ҥшін бірдей 

болуы керек. Айталық, экономикада екі игілік А және Б ӛндіреді делік, онда: 

ÓÁ

XÁ

ÓA

XA

MU

MU

MU

MU
; 

мҧндағы: М – материал, зат саны; U – пайдалылық. 
Екінші шарты. Ӛндірісте қорларды тиімді ҥлестіру. Х және У игіліктерін 

ӛндіру ҥшін екі і және j қорлары бар делік. Бҧл вариантта, Х игілігін ӛндіруге 
пайдаланылған і және j шекті ӛнімдерінің қатнасы теңдігі сақталуы керек, атап 

кӛрсеткенде: 

ix

iy

jx

ix

MP

MP

MP

MP
;  

мҧндағы: Р – баға; 

Ҥшінші шарты. Ӛндірістің тиімді кӛлемі. Ӛндіріс мҥмкіншілігінің 
шекарасы қорларды толық пайдаланғандағы Х және У екі игіліктің тиімді 

ӛндіріс кӛлеміне мына кӛрсетілген қатынасты сақтағанда қол жеткізіледі: 

Ó

Y

X

X

MC

MU

MC

MU
; 

 

мҧндағы: С – ӛзгермелі шығын. 
Бҧл дегеніміз, шекті шығынның шекті пайдалылыққа екі игілік ҥшін 

бірдей болуы керек. 
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1.Олигополияның ӛзіндік ерекшеліктерін атаңыз. 

2.Олигополияның негізгі модельдері қандай? 
3. Картель қҧрудың тиімділігі неде? 
4. Олигополияда бағалық дискриминация орын алады ма? 

5. Олигополия мен монополияның ҧқсас тҧстары қандай? 
6. Сҧраныстың сынық қисығы нені суреттейді? 

7. Курно дуополиясын сипаттап беріңіз. 
8. Парето тиімділігі қандай жағдайда орын алады? 

9. Бағалық жетекші моделі нарықтық экономикада орын алады ма? 
10. Картельдер қандай салаларда орын алады? 
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Тест сҧрақтары: 

1.Картель  ҥшін  пайданың  шекті  қисығы  әрқашанда 
а) тармақтың  сҧраныс  қисығынан  тӛмен  келеді;  
б) тармақтың  сҧраныс  қисығынан  жоғары  келеді;  

в) тармақтың  сҧраныс  қисығымен  сәйкес  келеді;  
г) тік. 

2.Олигополия – бҧл  нарықтың  структуралық  формасы, ол  несімен   
ерекшеленіді? 

а) сатушылардың  кӛп  санымен; 
б) фирмалардың  индустрияға  тез  кіруімен  және  тез  шығуымен; 

в) бір-біріне  тәуелділігімен; 
г) баға  алушының  жҥріс-тҧрысымен. 

3. «Бағадағы  лидерлік»  моделі  қандай  бӛлімге  жатады? 
а) жетілген  бәсекелестік; 

б) монополия; 
в) олигополия; 

г) монополиялық  бәсекелестік. 
4.  Монополиялық  бәсекелестікке  қарағанда  олигополияда   
а) фирма  ӛз  тауарының  бағасына  әсер  ете  алады; 

б) нарыққа  кіру  кезінде  барьер  болуы  да, болмауы  да  мҥмкін; 
в) фирма  пайдасын  максималдайды 

г) сатушылар  ӛз  тауарына  басқалардың  реакциясын  ескереді; 
5. Олигополияда   

а) басқа  фирмалардың  іс-әрекетіне  қарамастан  әрбір  фирма  ӛзіне  максимум  
пайда  тҥсіре  алады; 

б) нарықта дара  фирманың ҥстемдігі бар ; 
в) барлық  фирмаларға  бағаны  және  ӛндіріс  кӛлемін  ауыстыру  тиімді;  

г) нарыққа  кіру  қиын. 
 

Есептер: 
Есеп 1. Олигополиялық нарықтағы екі фирманың ӛніміне деген сҧраныс келесі 
теңдеулермен ӛрнектелген:  

                                                Q1 = 40-5P1 +4P2; 
                                                Q2= 40-5P2 +4P1; 

P2  мен P1 бірінші және екінші фирманың тағайындайтын бағалары. Егер 
фирмалардың шығындары тҧрақты және 150 болса, онда әрбір фирма ӛз ӛніміне 

6 және 8 теңгеден баға тағайындай алады.  
Орындау керек:  

1. екі фирма ҥшін бағаларды болжау бойынша ойынның          
     тӛлем  матрицасын қҧр; 

                             2. әрбір фирманың максиминді стратегиясын анықта. 
         Шешілуі:   Р1 = P2   = 6.  

          Онда бірінші фирманың ӛнім кӛлемі мен пайдасы Q1 = 34, П1 = 54 тең 
болады. Екінші фирма ҥшін Q2 = 34, П2 = 54.  
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                            Р1 =  6, P2   = 8, онда: 

                                                             Q1 = 42, П1 = 102 
                                                             Q2 = 24, П2 = 42. 
                            Р1 =  8, P2   = 6, онда: 

                                                             Q1 = 24, П1 = 42 
                                                             Q2 = 42, П2 = 102. 

                            Р1 =  8, P2   = 8, онда: 
                                                             Q1 = 32, П1 = 32 

                                                             Q2 = 32, П2 = 106  
Есеп 2.  Курно дурполиясындағы ӛндірушінің екеуі де нарық сҧранысының 

қисығын біледі, ол сызықтық функция болып табылады: P = 100 – Q.  Егер 
шекті шығыны 20 ға тең болып және ол тҧрақты болса, онда ӛндіруші ӛз ӛнім 

кӛлемін қалай бағалайтындығын кӛрсет.  
 

Есеп 3. Салада бірдей кӛлемді 3 фирма қызмет етеді. Әр фирманың шекті 
шығындары бірдей, әрі тҧрақты және 298 бірлікке тең. Саланың ӛндіретін 

ӛніміне сҧраныс кестеде берілген.   
9.1-кесте. 

 

Бағасы, 
ӛ.б. 

1500 1200 900 600 300 

Сҧраныс 

кӛлемі, 
 мың дана 

300 600 900 1200 1500 

 

Егер фирмалар картельге бірігіп, нарықты теңдей бӛлсе, онда тепе-тең 
баға мен әр фирманың ӛнім  кӛлемі қандай болады? 

 
 

10 ТАҚЫРЫП. МОНОПОЛИЯЛЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК 
ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ФИРМАНЫҢ ӘРЕКЕТІ 

 

Дәріс жоспары: 
1.Монополиялық бәсекенің ерекшеліктері.  

2.Монополиялық бәсеке жағдайында ӛнім мӛлшерін анықтау.  
3.Бағалық дискриминация: мәні және тҥрлері. 

 
          10.1 Монополиялық бәсекенің ерекшеліктері 

Монополиялық бәсеке – бірнеше ҧсақ фирмалардан тҧратын 
бӛлшектенген ӛнім шығаратын және нарыққа еркін кіріп, еркін 

шығатындығымен сипатталатын нарық қҧрылымының тҥрі. 
«Монополиялық бәсеке» ҧғымы америкалық экономист Эдуард 

Чемберленнің (1891-1967) 1933 жылы жарияланған осы аттас кітабында жарық 
кӛрді. 
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Монополиялық бәсеке, бір жағынан монополияға ҧқсас, ҥйткені 

монополия ӛзінің тауарының бағасын бақылауға мҥмкіндіктері бар, екінші 
жағынан – кӛптеген ҧсақ фирмалардың болуы, сонымен қатар олар нарыққа 
еркін кіріп, еркін шығатындығымен, яғни жаңа фирмалардың пайда болу  

мҥмкіндіктері жетілген бәсекелестікке ҧқсатады. 
Монополиялық бәсеке нарығы мынадай ерекшеліктерімен сипатталады: 

а) сатушылар мен сатып алушылардың кӛптігімен (нарық, тәуелсіз кӛп 
фирмалар және кӛп сатып алушылардан қҧралады); 

б) нарыққа еркін кіріп, одан еркін шығуы (жаңа фирмалардың нарыққа 
кіруіне, болмаса ӛмір сҥріп жатқан, нарықтан шығатын фирмалар алдына 

кедергі болмайды); 
в) бәсекелес фирмалардың әрекеті бӛлшектенген ӛнімдерімен, сонымен 

бірге ӛнімдер бір-біріне бір, болмаса бірнеше қасиеттерімен ерекшеленеді 
(мысалы, химиялық қҧрамымен); 

г) нарық жағдайы туралы сатушылар мен сатып алушылар жетілген 
тҥрде хабардар; 

д) баға деңгейіне тым азғана әсері болуы. 
 

     10.2 Монополиялық бәсеке жағдайында ӛнім мӛлшерін анықтау 

 Ӛнімге сҧранысты, бағаның әр-бір деңгейіне сәйкес фирманың жеткізіп 
беретін ӛнім кӛлемін кӛрсететін сҧраныс қисығы бейнелейді. Ӛнімге сҧраныс 

қисығы, монополист-фирманікі сияқты азаю тҥрінде болады, айырмашылығы, 
тек икемділігі жоғары, ҥйткені сатушы монополистік бәсеке жағдайында 

салыстырмалы тҥрде субститут
9
  – тауарлар ӛндіруші, кӛп бәсекелестерімен 

кездеседі. Бәсекелестік неғҧрлым кӛп және тауарлардың бӛлшектенуі аз болған 

сайын сҧраныс қисығы икемдірек болады. 
 

 
10.1-сурет.Монопольды фирма ӛніміне сҧраныс 

                                                 
9
 (лат. Substitutuo – бірге тҧрғызанан)-тауарды, басқа тауармен, ӛзі сияқты қасиеті бар тауармен 

айырбастау немесе ӛзгерту) 
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Монополиялық бәсеке жағдайында шекті табыс қисығы (MR) сҧраныс 

қисығынан (D) тӛмен орналасады және оның еңкіштігіті сҧраныс сызығының 
еңкею  бҧрышының тең жартысын қҧрайды (10.1-сурет). 

Монопольды бәсеке жағдайындағы қысқа мерзімде фирма пайдасын 

ҧлғайтуы ҥшін, шекті шығындар (MC) мен шекті табысты (MR) теңестіретін 
бағалар (OP) қҧрамалау (комбинациясын) мен ӛнім кӛлемін (OQ) шығаруға 

тырысады (10.2-сурет). 

 
 

 10.2-сурет. Монополиялық бәсекенің қысқа мерзімдегі тепе-теңдігі 

 

Біріншіден, монополиялық бәсеке фирманың сҧраныс қисығы (D) теріс 
абсцисса ӛсіне параллельді емес, теріс кӛлбеулі болады, ҥйткені фирма 

тауарының ӛзіндік қасиетіне сәйкес нарықтағы ӛз сегментінде ғана монополист 
болып есептеледі, баға тӛмендеген сайын сату кӛлемі кӛбейеді.  

Екіншіден, жоғарыда айтылғандай фирма пайдасын мейілінше арттыру 
ҥшін шекті шығын, шекті тҥсімге тең болғанға сәйкес келетін ӛнім мӛлшерін 

шығарады, яғни 
MC=MR 

Басқаша айтқанда, ӛнімнің тағы бір бірлігін ӛндіруге жҧмсалатын шекті 
шығын осы ӛнімді сатқанда тҥсетін шекті тҥсімнен артық болғанша фирма ӛнім 

ӛндіруін жалғастырады. 
Ҧзақ мерзімдегі пайданың кӛбеюіне шекті табыс, ҧзақ мерзімдегі шекті 

шығындарға тең ӛнім ӛндіргенде қол жеткізіледі. Ҧзақ мерзімдегі артық пайда 
жаңа фирмаларды нарыққа енуге ынталандырады, нарықта орнықты фирмалар 
ҥшін ҧсыныс қисығының тӛмендеуіне әкеледі, яғни ҧсыныс қисығы алға 

жылжиды. Бҧл бағаның әрбір деңгейінде сату кӛлемінің азаюын білдіреді. Жаңа 
фирмалардың нарыққа енуі қосымша пайданың жоғалғанынша жалғасады 

(10.3-сурет). 
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 10.3-сурет.Монопольды  бәсекенің ҧзақ мерзімдегі тепе-теңдігі 

 
Фирма, шекті шығындардың шекті табысқа теңдігіне дейін бағаның 

белгілі қҧрамалануы (OPE) мен кӛлемінде (OQE) пайдасының ӛсуін жалғастыра 
береді. Бірақ мҧндай жағдайда фирма тек қалыпты пайда табады. Ҧзақ 
мерзімдегі қалыпты пайда деңгейіндегі тепе-теңдік фирманың жетілген 

бәсекелестіктегі тепе-теңдегіне ҧқсас, айырмашылығы  монополистік бәсеке 
нарық іс әрекетінің аз нәтижесін тудырады. Монополиялық бәсеке жағдайында 

фирма аз ӛнім ӛндіріп, оны жетілген бәсекелікке қарағанда, барынша жоғары 
бағамен сатады. Сҧраныс қисығы теріс еңкіш болғандықтан, ҧзақ мерзімді 

орташа шығындар (AC) қисығымен оның ең тӛмен нҥктесінің сол жағында 
жанасады. Сондықтан әр фирманың мӛлшері қалыптыдан тӛмен, нәтижесінде 

нарықта артық қуаттар пайда болады. 
Монопольды бәсекенің экономикалық залалы қалай? 

Біріншіден, тауар ӛндіруде қорлар толық пайдаланбайды, яғни артық 
ӛндірістік қуаттар пайда болады. Екіншіден – тҧтынушылар тӛменгі бағалы 

тауарда сатып ала алмайды, яғни тҧтынушыларға қажетті тауар ӛндірілмейді. 
Ҥшіншіден – ӛнімнің тҧтынушы сҧранысына бейімделенуі ӛнімнің саралануын 

(дифференциациялануын) және оны жетілдіруінің қажеттілігі туындайды. 
Тӛртіншіден, тҧтынушы сҧранысының ӛнімге бейімделуі жарнаманы 
жетілдіруді керек етеді. 

Кӛрсетілген бейімделудің екі тҥрі, белгілі дәрежеде монополиялық 
бәсекенің орнын толтырады, бірақ экономикалық және әлеуметтік жоғары 

нәтижеге қол жеткізбейді.  
Артық ӛндіріс қуаттары 10.4-суретте бейнеленген. 
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 10.4-сурет Қуаттар артықшылығы  

 

Суретте кӛрсетілгендей, ең аз LATC (орта (жалпы) шығындар) М нҥктесі 
LMC-тің (ҧзақ мерзімдегі орта шығын саны) LATC-пен қиылысында, ҧзақ 

мерзімдегі qE ең жоғары табыс әкелетін ӛнімге сәйкес Е нҥктесінен оң жаққа 
орналасқан. Ӛндірісте пайдаланылған қорлардың жоғары нәтижелігіне, ҧзақ 

мерзімдегі орта шығындардың ең аз болғанында қол жеткізіледі. Мҧндай 
нәтижеге qM мерзіміндегі ең аз орта шығындарға сәйкес болғанда (М нҥктесі) 

қол жеткізіледі. Бірақ монопольды бәсекелес фирманың ең жоғары пайда 
әкелетін ӛнімі qМ-нен кӛп аз, тек qЕ-ні қҧрайды. qМ мен qЕ-нің айырмашылығы 
қуаттың артықшылығы деп аталады.  

 
10.3 Бағалық дискриминация: мәні, тҥрлері 

Бағалық дискриминация – тәжірибедегі белгілі шығында, белгілі саладағы 
игіліктерді әртҥрлі сатушыларға әр тҥрлі бағалармен монополистік сату.  

Бағалық дискриминацияны тек монополистер ғана іске асырады, ҥйткені 
бағаны олардың ӛздері белгілейді және қадағалайды.  

Жетілген бәсекелестікте игіліктерге бір баға орнайды және фирма ол 
бағаны қадағаламайды, сол белгіленген кҥйінде қабылдайды, сондықтан 

бағалық дискриминация туындамайды. 
Монополистер бағалық дискриминациямен, егер соның арқасында ӛзінің 

пайдасын асыратын болғанда шҧғылданады, дискриминациялық бағалар 
ӛндірісті ҧлғайтуға пайдаланылады, сонымен ӛндіріс кӛлемінің ҧлғаюынан 

ҥнемдеуді қамтамасыз етуі мҥмкін. 
Бағалық дискриминацияны жҥргізудің ең оңтайлы жағдайы қызмет 

кӛрсету аясында кӛрінеді, ҥйткені олар қайта сатылмайды (мысалы, 

медициналық қызмет: егер аппендицитке операция жасалынса, оны басқаға 
қызмет бағаға сату мҥмкін емес қой). 
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Монополист-фирма бағалық дискриминация жҥргізу ҥшін нарық мынадай 

жағдайларға сәйкес келуі керек: 

 сатушы, игілікке сҧраныс икемділігін ескере отырып сатып 

алушыларды топтарға бӛлетіндей жағдайда болуы керек. Сҧраныс икемсіздігі 
жоғары сатып алушыларға – жоғары, ал кімнің сҧранысы икемді болса – тӛмен 

баға белгілейді; 

 сатып алушылар (сатушылар) игіліктерді бір нарықтан екінші нарыққа 

(рынокқа) қайта сата алмайды, ҥйткені игіліктің «арзан рыноктан», «қымбат 
рынокқа» еркін ӛтуі бір баға қалыптасып, бағалық дискриминацияның мҥмкін 

еместігіне әкеледі; 

 сатып алушылар (монополия жағдайында) болмаса сатушы 

(монополия жағдайында идентивті (тепе-теңдікте, бірдей) болуы керек, әйтпесе 

рыноктын бӛлінуі мҥмкін емес. 
Бағалық дискриминация еңбек нарығының, болмаса тҧтынушылардың қай 

салаға жататындығына, сонымен қатар игіліктің тҧтынатын ӛнімге, болмаса 
ӛндіріс қҧралына  жататындығына байланысты пайда болады. 

Бағалық дискриминация тҥсінігін, қҧбылыстың ӛзі бҧрын белгілі 
болғанымен, экономикалық ғылымға ХХ ғасырдың бірінші жартысында А.Пигу 
ендірген. А.Пигу бағалық дискриминацияны ҥш тҥрге (болмаса дәрежеге) 

бӛлген. 
Бірінші дәрежелі бағалық дискриминация (жетілген дискриминация). 

Игіліктің әр бірлігіне сҧранысқа тең баға қалыптасқанда кӛрінеді, сондықтан 
игіліктің бағасы барлық сатып алушылар ҥшін әртҥрлі. Бағалық 

дискриминацияның мҧндай тҥрі сҧраныс бағасының дербес және ӛзаралық 
айырмашылығын білдіре алады. Сондықтан оны кӛбінде жетілген бағалық 

дискриминациялар деп айтады. 
 

 
 10.5-Жетілген бағалық дискриминациясы 
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10.5-суретте кӛрсетілгендей, монополистің қолайлы ӛнім шығаруы, бағасы 

Р*2-ге тең ӛнім кӛлемі Q*2-ге тең, шекті табыс (MC) пен шекті шығын (MR) 
сызықтарының қиылысқан L нҥктесіне сәйкес келеді. Тҧтыну артықшылығы 
P*2AL аумағына, сату артықшылығы CP*2LE2 аумағына тең. Монополист 

жетілген бағалық дискриминацияда Q*2-ге  тең ӛнім шығарғанда, сатып 
алушылар иемденетін P*2AL аумағына тең барлық тҧтыну артықшылығын ӛзі 

иемденеді. 
Монополист ӛз игілігінің мҥмкін болар барлық сатып алушылар сҧраныс 

қызметінен толық хабардар болғандықтан, мҧндай бағалық дискриминацияның 
таза тҥрінің болуы мҥмкін емес. Таза бағаның дискриминацияға айқын 

жақындау мҥмкіндігі сатып алушылардың ӛте аз санында, игіліктің әр бірлігі 
нақты сатып алушы тапсырмасына сәйкес шығарғанда ғана туындайды. 

  Екінші дәрежелі бағалық дискриминация игілік бағасы барлық сатып 
алушылар ҥшін бірдей, бірақ сатып алатын кӛлеміне сәйкес ажыралатын 

жағдайда пайда болады. Яғни, монополистің жаңа табысы (сатып алушылардың 
шығыны) арасындағы байланысты тҥзҥ емес, ал бағасы сәйкессіздік, болмаса 

кӛп ставкалы тариф деп аталады. Бағалық дискриминацияның мҥндай тҥрінде 
игілік, әрқайсысына әртҥрлі баға белгіленетін айқын партияларға топталады. 
Тәжірибеде бҧл бағалық дискриминация жеңілдік тҥрінде және игілік бағасына 

ҥстеме қою арқылы жҥзеге асырылады. 
10.6-суретте кӛрсетілгендей монополист ӛндірілген игілікті ҥш партияға 

бӛліп және әртҥрлі бағамен сатады. Айталық, игіліктің бірінші Q1 кӛлемін, P1 
бағамен, келесі Q2-Q1 бірлігін – P2 бағамен, келесі Q3-Q2 бірлігі Р3 бағамен 

сатылады.  
 

 
 

 10.6-сурет. Екінші дәрежелі бағалық дискриминация 

 
Сонымен, монополистің игіліктің Q1 бірлігін саткандағы жалпы табысы  

OP1AQ1, тӛртбҧрышы аумағына, Q2 бірлігін сатқанда-фигураның OP1AKBQ2 
аумағына, Q3 бірлігін сатқанда-фигураның барлық штрихталған аумағына тең 

болады. 
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Q3 бірлігін P3 бағамен сатқанда тҥсетін табыс OP3CQ3 тӛртбҧрышы 

аумағына тең болады, ал P3P1AKBL-мен белгіленген фигураның аумағына 
(тҧтыну артықшылығы) тең табысты, екінші дәрежелі бағалық дискриминация 
нәтижесінде монополист иемденеді. Сҧраныс сызығынан (D) тӛмен орналасқан 

штрихталмаған ҥшбҧрыштар аумағы-монополист иемденбеген тҧтыну 
артықшылығының бӛлігі. 

Екінші дәрежелі бағалық дискриминация кӛбінесе баға дисконты
10

 тҥрінде, 
яки жеңілдік тҥрлері (жеткізілетін кӛлемге, кумулятивтік

11
 жеңілдік-темір 

жолдағы маусымдық билет; уақыт бойынша дискриминация – таңертеңгі, 
кҥндізгі, кешкі кино сеанстарына әртурлі бағалар). 

Ҥшінші дәрежелі бағалық дискриминация, әр тҥрлі адамдарға игілік 
әртҥрлі бағамен сатылады деп ҧйғарылады, бірақ тҧтынушы сатып алатын 

игіліктің әр бірлігіне бірдей бағамен тӛлейді. 
Егер бірінші және екінші дәрежелі бағалық дискриминацияда игіліктерді 

топтарға бӛлу болжанса, ҥшінші дәрежелі бағалық дискриминацияның негізіне 
тҧтынушыларды сатылатын бағаны ӛздері тағайындайтын топтарға, болмаса 

нарыққа бӛледі. 
10.7-суретте екі нарықтағы ҥшінші дәрежелі  бағалық дискриминация 

кӛрсетілген.  

Бағаны кӛрсететін тік ось екі графикке бірдей ортақ. Шекті шығындар 
(MС) тҧрақты. Әр нарықта монополист-фирма,  MR = MC теңдігінде  

 

 
 

 10.7-сурет. Ҥшінші дәрежелі  бағалық дискриминация 

 

табысын ҧлғайта тҥсіп, оның игілігіне сҧраныс аз икемділігінде барынша 
жоғары баға (P1) белгілейді. 

Батыс елдері фирмаларында бағалық дискриминация жиі қолданылады. 
Кӛп жағдайда ол тҧрақты тҥрде іске асырылады, монополист-фирмалар 

                                                 
10

 дисконт (англ. discount) – 1) вексельді есепке алу; 2) есепке алу пайызы 
11

 лат. cumulatio - ӛсу 
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тҧтынушыларды талғамына, табысына, жасына, тҧрған жайы, жҧмыс 

характеріне сәйкес жҥйелейді және ӛздерінің игіліктерін соған сәйкес сатады. 
Монополист-фирмалар бәсекелестік жағдайда қосымша сатып 

алушыларды ӛздеріне тарту ҥшін бағалық дискриминацияға жиі ықылас 

танытады. 
Бағалық дискриминацияны бағалауға кӛзқарас әр тҥрлі, ҥйткені оның 

салдары оң да және теріс те. Оң аспектісі, монополист-фирма бақылауындағы 
шекара кеңейіп сататын ӛнім кӛлемін ҧлғайтуға мҥмкіндік береді. Егер бағалық 

дискриминация болмаса қызмет кӛрсетудің кейбір тҥрі ӛндірілмес еді.  
Бағалық дискриминацияның теріс салдарына, айталық қорлардың 

(ресурстардың) сала аралық және аймақ аралық қолайсыз қайта бӛлінуін 
жатқызуға болады. 

Кӛптеген елдерде бағалық дискриминацияның кейбір тҥрлеріне заңмен 
тиым салынған. Айталық, АҚШ-та ӛндіруші-фирмалардың, кішігірім 

дҥкендердің қайыршылануын болдырмау ҥшін, ӛздерінің тауарларын ірі 
дҥкендерде бӛлшекті саудадағы бағадан тӛмен бағамен сатуына тиым 

салынған. Канада да тек, сапасы және саны бірдей тауарлардың әртҥрлі бағамен 
сатуына бағалық дискриминация тиым салынған. 
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Монополиялық бәсекелестіктің ӛзіндік ерекшеліктерін атаңыз . 

2. Дифференциация тҥсінігі нені білдіреді? 
3. Монополиялық бәсеке нақты ӛмірде қай салада басым? 

4. Монополиялық бәсекелестікте баға қалай қалыптасады? 
5. Жетілген бәсекелестік пен монополиялық бәсекелестіктің  ҧқсас тҧстары 

қандай? 
6. Монополия мен монополиялық бәсекелестіктің айырмашылықтары қандай? 

7. Монополиялық бәсеке мен олигополияның ӛзіндік ерекшеліктері қандай?  
8. Монополиялық бәсекелестің айрықша белгісі қандай? 

9. Монополиялық бәсекелес фирмалардың сататын тауарлары қандай? 
10. Монополиялық бәсекелес фирмалардың қызметі қалай қадағаланады?  
 

Тест сҧрақтары: 
1.Монополиялық  бәсекелес  фирма 

а) ӛзінің  ӛніміне  нақты  бәсекелес  фирма  сияқты  кӛлденең  сҧраныс  қисығы  
бар; 

б) Монополистке  қарағанда  аз  уақыт  аралығында  нӛлдік  экономикалық  
пайда  алады; 

в) аз  уақыт  аралығында, әрқашанда  экономикалық  пайда  алады; 
г) стратегиямен  қозғалады; 

2.Нақты  бағалық  дискриминацияны  кімдер  жҥргізеді?  
а) орталық сауда нарықтарының сатушылары; 

б) делдалдар; 
в) авиакомпаниялар; 
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г) лотореялық  билеттерді  сатушылар. 

3. Нақты  бағалық  дискриминация  кезінде 
а) барлық  тҧтыну  шығынын  қамтиды; 
б) ӛндірушінің  барлық  ҧтысын  қамтиды; 

в) тҧтынушы  шығыны  жоғарылайды; 
г) тҧтынушы  шығыны  тӛмендейді. 

4. Баға дискриминациясы дегеніміз: 
а) берілген бір тауарды әрбір дербес сатып алушыға әр тҥрлі бағамен сату; 

б) жалақыны ҧлтына қарап әр тҥрлі тӛлеу;  
в) жоғары сапалы тауарлардың бағасын кӛтеру; 

г) сапасыз тауарды сату. 
5. Монополиялық бәсекелес фирмалардың сҧраныс қисығы қандай болады: 

а) икемді; 
б)  икемсіз; 

в) ӛте икемді;   
г) ӛте икемсіз. 

 
Есептер:     
Есеп 1. Монополиялық бәсекелестік жағдайында фирма кҥміс бҧйымдарын 

(мың дана жылына) сатумен айналысады. Оның шекті тҥсімі  MR=20-2Q, ал 
шекті шығыны  MС=3Q-10. Егер ҧзақ мерзімдегі орташа шығындар 11-ге тең 

болса, онда ӛндірістік қуатының артықшылығы қандай болмақ. 
 Шешілуі: Монополиялық бәсекелестік жағдайында фирманың шекті 

шығыны мен шекті тҥсімі тең, яғни MR=МС. Сәйкесінше, 20-2Qм=3Qм-10; 
Qм=6.  

 Жетілген бәсекелестік жағдайында фирманың ӛндіріс кӛлемі келесідей 
болар еді АСmin = МС. Онда 3Qс- 10с = 11, Qс = 7- жетілген бәсеке 

жағдайында, сәйкесінше          Qс – Qм = 1 мың дана жылына. 
 

Есеп 2. Ҧзақ мерзімде монополиялық бәсекелес фирманың орташа айнымалы 
шығындары АС=Q+10. Фирманың ӛніміне деген сҧраныс  Р= 150-3Q. Тепе-
теңдік жағдай параметрлерін табу керек.  

 
Есеп 3. Монополиялық бәсекелес фирманың жалпы шығындары: ТС= Q

3
/3 - 

5Q
2
 + 27Q. Фирманың ӛніміне деген: Р= 15- Q.  

Анықтау керек: 

а)  фирма қызметі ҧзақ не қысқа мерзімде екендігін;  
б) қандай баға орын алады. 
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11  ТАҚЫРЫП. ЕҢБЕК  НАРЫҒЫ 

 
Дәріс жоспары:  
1.Еңбек ҧсынысы және еңбекке сҧраныс 

2.Еңбек нарығындағы екі жақты монополия. 
3.Ӛндіріс қорларының бәсекелессіз нарығы. 

 
 

11.1 Еңбек ҧсынысы және еңбекке сҧраныс 
Экономикалық қызмет етудің ең басты және шешуші факторы еңбек. 

Оған аса кӛңіл бӛлудің бір себебі еңбек тек ӛндірістік қана емес, сонымен қатар 
әлеуметтік фактор, ҥйткені оған тиісті қҧқықтар берілген. Жеке тҧлға ӛзінің 

еңбегі ҥшін еңбекақы алады, ол жалдамалы жҧмысшының еңбегінің бағасы. 
Енді нарық қҧрылымындағы еңбек нарығын қарастырайық. Жоғарыда 

кӛрсетілгендей жетілген бәсекелестікте еңбек нарығының ерекшеліктерін 
атасақ: 

       - белгілі бір еңбек тҥрін жалдау кезінде бір–бірімен бәсекелес фирмалар 
саны кӛп; 
      - бірдей еңбек тҥрін ҧсынатын біліктілігі бірдей жҧмысшылар саны кӛп 

және олардың әрқайсысы еңбек нарығында ӛз қызметін ҧсынады. Олар бір–
біріне тәуелсіз. 

      - жеке фирма да, жеке жҧмысшы да нарықтағы еңбекақы мӛлшеріне 
бақылау жасамайды, оған әсер етпейді және олар еңбекақыны ӛздері белгілей 

алмайды. 
Фирма ӛндірісте тек қана еңбек ресурсын қолданатын болса, онда шекті 

ӛнімділіктің ӛзара заңына сәйкес еңбектің шекті ӛнімділігі (MPL) белгілі бір 
нҥктеден кейін тӛмендей бастайды. Жетілген бәсекелестікте тауардың бағасы 

тҧрақты, сондықтан шекті тҥсімділігін, яғни шекті ӛнімділіктің ақшалай 
мӛлшері (MRPL) тӛмендейді. Еңбектің шекті тҥсімділігі (MRPL), қосымша бір 

жҧмысшыны жалдағаннан тҥсетін қосымша тҥсім, ол мынадай формуламен 
анықталады: 

(MRPL) =MR×MPL; мҧндағы MR-шекті тҥсім, MPL-еңбектің шекті 

ӛнімділігі.  
Жетілген бәсекелестікте шекті тҥсім бағаға тең: 

MR=P, сондықтан,  
MRPL=P×MPL; 

Еңбектің шекті тҥсімділігінің қисығы (MRPL) – және фирманың еңбекке 
сҧраныс қисығы болады. (11.1-сурет) 
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11.1-сурет. Еңбек нарығындағы жетілген бәсекелес фирманың тепе-теңдігі 
 

 
11.2-сурет. Фирманың еңбек қызметіне сҧранысының ӛзгеруі  

 

11.2-суретте еңбек қызметіне сҧраныстың ӛзгеруі қарастырылған. Егер 
еңбек қызметіне сҧраныс ӛнім бағасының жоғарылауынан, болмаса еңбектің 

шекті ӛнімінің ҧлғайуынан кӛбейсе, онда осылардың кез келген факторы 
еңбекті пайдаланудың кӛрінген деңгейіне ӛндіріс қорының шекті ӛнімін (MRPL) 

ҧлғайтады және еңбекке сҧраныс қисығының D1- ден  D2-ге дейін жылжыйтыны 
кӛрсетілген. Керісінше, ӛнім бағасының тӛмендеуі, болмаса еңбектің шекті 
ӛнімінің кемуі фирманың еңбекке сҧранысын азайтып, қисықтарын D1- ден  D3-

ке дейін жылжытады. 
Еңбектің ҧсыныс қисығы. Еңбек ҧсынысының кӛлемі орташа 

экономикалық және экономикалық емес факторлармен анықталады: 
- еңбек бағасы, яғни еңбек ақы 

- демографиялық факторлар (семья жағдайы, жасы, жынысы, білімі)  
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Еңбек ҧсынысы – тҧрғындардың табыс табуға кететін уақытының сағат 

саны. 
Еңбек ҧсынысын таңдағанда ҥш шешуші компонент ерекшеленеді: 

- жҧмыс уақыты; 

- қатысу нормасы (тҧрғындардың жалпы санының жҧмыс кҥші бӛлігі)  
- иммиграция. 

Кез келген жетілген бәсекелес фирма ҥшін еңбек ҧсынысы ӛте ҥнемді, 
ҧсыныс қисығы айырмасы фактор (L) орналасқан координата ӛсіне параллельді 

тҥзу сызық (SL) болады. Еңбектің әр бірлігіне бірдей мӛлшердегі ақы тӛленіп, 
ал осы еңбекақы жалданған жҧмысшылар санына тәуелсіз болғандықтан, бҧл 

тҥзу фирманың айнымалы шекті қисығы (MRC)да болады. (11.1 сурет) 
Әрбір фирманың басты мақсаты – пайдасын ең жоғары деңгейге жеткізу, 

яғни пайдасын мейлінше арттыратын фирма жҧмысшыларды еңбектің шекті 
тҥсімділігі еңбек ақыға тең болғанға дейін жалдайды, сондықтан тҥсім 

шығынға тең болады: 

MRPL=ω;  ω=P×MPL;  
P

MPL ; 

мҧндағы: ω – белгіленген еңбек ақы, Р – тауардың бағасы, 
P

 - нақты 

еңбекақы. 

Пайданы мейлінше арттырудың шарты – еңбектің шекті ӛнімділігі мен 
нақты еңбекақының теңдігі.  

Еңбек нарығындағы жетілген бәсекелес фирманың тепе-теңдігі 11.1-
суретте кӛрсетілген. 

Жҧмыс және демалыс арасындағы таңдау. Ӛндіріс қоры ретінде еңбек 
қолданғанда, еңбек ҧсынысы туралы шешімді фирма емес, адамдар 

қабылдайды. Кӛрінген жҧмысшы кҥніне қанша сағат жҧмыс істеп, ал 
демалысына қанша уақыт арнайтынын шешеді (11.3-сурет). 

 
11.3-сурет. Жҧмысшының бос еркін  және жҧмыс уақыты арақатынасын таңдауы  
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11.3-суретте, жҧмысшының 24 сағат жҧмыс істегендегі барынша табысы 

В ақша бірлігін қҧрайды. АВ-сызығы «табыс – бос еркін уақыт» бюджеттік 
шектеуі. В нҥктесін оңтайлы шешімге әбден ашық дәлелдемеге жатқыза 
алмаймыз, ҥйткені адам сӛткедегі 24 сағат бойы жҧмыс істей алмайды. 

Бҧл жерде типтілік жағдай, Е нҥктесіндегі бос еркін уақыт пен жҧмыс 
уақытының тепе-теңдігі қабылданады. 11.2-суретте бос еркін уақыт H0, жҧмыс 

уақыты – (24- H0), кҥндізгі табыс – I0=ω (24-H0).Бюджеттік тежеу еңкіш сызығы 
(-ω) –ға тең болады. Бҧдан шығатын қортынды, демалыстың шекті алмастыру 

нормасы еңбекақы ставкасына тең. 
Еңбекақының тарифтік ставкасы жҧмысшының бос уақытының барлығын 

анықтайды, ал олай болса еңбек ақы жҧмысшының демалысына жҧмсайтын 
ақша сомасы. Еңбекақының ҧлғаюына сәйкес бос уақыттың да бағасы 

жоғарылайды. Сонымен, еңбек ақы ставкасының ҧлғаюы екі бірдей нәтижеге 
(эффект): алмастыру нәтижесі және табыс нәтижесіне әкеледі.  

Алмастыру нәтижесінің іске асуы жоғары еңбекақы жҧмысшының нақты 
табысын арттырып, игіліктерді оның ішінде бос уақытты да кӛп иемденуіне қол 

жеткізеді.  
Табыс нәтижесі жҧмысшының аз жҧмыс істеу мҥмкіндігін тудырады. 

Табыс нәтижесі жоғары болса, еңбекақы тарифы кӛтерілген сайын тҧлға аз 

жҧмыс істейді. Еңбекақы кӛпшілік тҧлғалардың негізгі табыс кӛзі 
болғандықтан, табыс нәтижесі ӛте ҥлкен болуы мҥмкін. Егер еңбек ақының 

ҧлғаюы, табыс нәтижесінің жоғары болуына байланысты жҧмыс уақытының 
қысқаруына әкелсе, онда еңбек ҧсыныс қисығы тӛмен қарай еңкіш болады. 

(11.4-cурет).  

 
 

11.4-cурет. Еңбек ақы ӛсуіндегі табысты алмастыру нәтижесінің графигі 

 

11.4-cуретте кӛлбеу ӛсі бойынша бір кҥндегі демалыс сағатпен 
белгіленген, тік ӛсте жҧмысшының бір кҥндегі табысы кӛрсетілген.  
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Айталық, жҧмысшының бастапқы еңбекақысы сағатына 240 ақша 

бірлігіне сәйкес табылады. Пайдалылықты барынша кӛтеріп, жҧмысшы кҥніне 
16 сағат демалатын және 8 сағат жҧмыс істеп 80 ақша бірлігі табыс алатын А 
нҥктесін таңдайды. Егер, еңбекақыны сағатына 20 ақша бірлігін кӛтерсе, 

бюджет сызығы RQ тҥзуіне ауысып, жҧмысшы аз пайдалылығын, кҥніне 
демалысқа 20 сағат және жҧмысқа 4 сағат жҧмсап, еңбекақы 80 ақша бірлігіне 

В нҥктесінде іске асырады. 
Егер тек алмастыру нәтижесі ғана орын алғанда, еңбекақы ставкасы 

жҧмысшының 8 сағат орынына 12 cағат жҧмыс істеуіне (С нҥктесіне сәйкес 
келетін) итермелейді. Әйтседе табыс нәтижесі антитетикалық бағытта әсер 

ететіндігі белгілі. Табыс нәтижесі алмастыру нәтижесінен аса басымдылықта 
болуына байланысты жҧмыс кҥні 8 сағаттан 4 сағатқа дейін қысқарады. 

Енді жҧмысшы еңбекақысының кӛтерілуі нәтижесінде алмастыру 
нәтижесінен табыс нәтижесінің асып кету вариантын қарастырайық. (11.5-

сурет) 

 
 

11.5-сурет. Алмастыру нәтижесінің табыс нәтижесінен басымдылығы 

 

Еңбекақы ставкасы ω1-ден ω2-ге дейін кӛтерілді деп болжайық. 
Бюджеттің шектеу сызығы АВ-дан АВ1-ге орын ауыстырады. Мҧндай жағдайда 

жҧмысшы кӛп жҧмыс істеуге ынталы. Тепе-теңдік Е1 нҥктесінен Е2 нҥктесіне 
жылжиды. АВ1-ге параллель, немқҧрайлы қисығымен U1 жанасатын, мҧнымен 

алмастыру нәтижесі мен табыс нәтижесін анықтап, бюджет сызығы СД-ны 
тҧрғызамыз. 

Алмастыру нәтижесі жҧмысшының  бос уақытын жҧмыс уақытымен 
алмастыру мен табысының ҧлғаюының кӛрінісі. 11.5-суретте алмастыру 

нәтижесі Н1-ден Н3-ке қарай жылжуы кӛрсетілген. Табыс нәтижесі Н3Н1 
қҧрайды. Ол алмастыру нәтижесімен салыстырғанда қарама-қарсы бағытта 

болады. Демек, 11.5-суретте кӛрсетілгендей алмастыру нәтижесі табыс 
нәтижесінен артық. 

Еңбек нарығындағы экономикалық рента. 
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Жҧмысшылар табысының әртҥрлі болуы олардың біліктілігіне де 

байланысты болады. Біліктілігі жоғары жҧмысшылар тҧрақты артық табыс – 
экономикалық рента ала алады. Экономикалық рента – бҧл ҧсынысы қатаң 
шектелетін ресурстарға тӛленетін тӛлемақы. Бҧл ерекше ресурстардың 

қызметіне тӛленетін нақты тӛлемақы мен осы ресурстың иесі сататын тӛменгі 
деңгейдегі бағасының арасындағы айырма. 

 

 
11.6-сурет. Экономикалық рента 

 

Жоғарыдағы суретте 11.6 (a)-экономикалық рентаның жалпы жағдайы 
келтірілген, экономикалық рента W*×EW0 ҥшбҧрыштың ауданына тең. Ӛте 

ерекше адамдар ӛз ресурстарын ҧсынған кезде еңбек ҧсынысы вертикаль тҥзу 
болады, себебі бҧндай ресурстарды иемденуші адамдардың саны шектеулі 

болады (11.6 (б)-сурет). Мысалы, ҧлы ғалымдар, эстрада жҧлдыздары, атақты 
киноактерлер. Мҧндай жағдайда еңбек ҧсынысы ӛте икемсіз. Сондықтан 

сҧраныстың ӛсуі еңбектің бағасын ӛсіреді, яғни еңбекақы ӛседі. Мысалы, 
әртістің танымалдылығы сҧранысты жоғарылатады, сҧраныс қисығы D1-ден D2-

ге жылжиды, ал әртістердің тӛлемақысы W1-ден W2-ге  ӛседі. W1 W2 Е2 Е1 
тӛртбҧрышының ауданы экономикалық рентаға тең (11.6 (б) –сурет). 

 

11.2 Еңбек нарығындағы екі жақты монополия.  
Екі жақты монополия – нарықта бір ғана сатушы (монополиядағы сияқты) 

және бір сатып алушы (монопсониядағы сияқты) жағдай. 
Екі жақты монополия бір ғана сатушы мен бір ғана сатып алушы ӛндіріс 

қорларын сату – сатып алуды іске асыратын нарықтық қҧрылым (сатушы ҥшін 
– бҧл дайын ӛнім).  

Екі жақты монополияда сатып алушы да, сатушы да ӛндіріс қорларының 
бағасын жеткілікті қадағалау мҥмкіншіліктеріне ие. 
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11.7 сурет. Екі жақты монополия 

 

Екі жақты монополия 11.7 суретте кӛрсетілген.  
S сызығы – кӛрсетілген қордың қайсыбір кӛлемін қатыстыру ҥшін 

тӛленетін, осы қордың бағасын кӛрсететін жҧмыс кҥшінің ҧсынысы. Қорды 

сатып алатын фирма монопсония болғандықтан, ол MIC қисығы мен фирманың 
MRP қисығымен қиылысуына сәйкес келетін, қор қызметінің бағасын ωM 

деңгейінде ҧстап тҧруға ҧмтылады. Мҧндай қиылысу фирма жалдауға тілек 
білдіретін осы қордың LM ӛлшемін және қордың 1 сағаттық қызметіне ωM 

ақшалай бірлігін ҧсынатын, яғни LM бірлігі қор қызметін тарту ҥшін ҧсынатын, 
Е1 нҥктесінде іске асырылады. 

Монополды сатушы табысын барынша ҧлғайту ҥшін, қор қызметінің 
кӛлемін сатып алуға ынталандыру рӛлін атқаратын іске асырылған қорлар 

қызметінің сатылуының шекті табысы оның шекті шығынына тең келетін 
нҥктеге сәйкес баға белгілеуге тырысады. Бҧл жағдайда, пайданы барынша 

ҧлғайту бағасы MR=MC болатын Е2 нҥктесіне сәйкес келеді. Осы нҥктеде 
монополист қор қызметінің LU бірлігін ӛткізуге тырысады. 

Жалданушыны қорлар қызметінің белгіленген кӛлемде сатып алуына 

мәжбҥрлеу ҥшін монополист сатушы бағаның ωU-ға тең болуына ҧмтылады. 
Сірә, мҧндай нарыққа тепе-теңдік болмауы әбден мҥмкін, ӛйткені ωU> ωМ 

және LМ< LU. Осы себептен, баға туралы шарт тҥзілмейінше екі жақ келісімге 
келмейді. Баға ωU> ωМ деңгейінде белгіленуі мҥмкін. 

Мҧндай екі жақты монопсония профессионалды спортта, команданың 
меншік  иесі мен ойыншылар одағы арасында контракт мерзімі кезіндегі тӛлем 

мен еңбек жағдайы жайында келісім жҥргізгенде, жиі кездеседі.  
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Жҧмыс кҥшінің монопсонды нарығында, еркін бәсекелестіктегі еңбек ақы 

тепе-теңдіктен жоғары болғанда жҧмыс кҥші ҧсынысының артып кетуі сияқты 
қҧбылыс сирек кездеседі (11.8 сурет). 

 

 
11.8 сурет. Кәсіподақтар белгілейтін, еңбек ақы және монопсонияның жҧмысшыларды 

жалдауы  

 

Айталық, қаладағы барлық фирма жалдаушы ассоциациясын қҧрып 
монопсония әрекет етеді. Жҧмысшылар кәсіподаққа бірікпеді делік. 

Монополды картель MRPL=MICL болатын тепе-тең Е1 нҥктесінде орналасады. S 
қисығы жҧмысшы қызметінің ҧсынысы. Айталық, картель кҥніне 5 000 
жҧмысшы сағатын жалдап, жҧмысшыларға сағатына 4 ақша бірлігін белгілейді.  

Енді жҧмысшылар кәсіподақ қҧрып, кәсіпкерлер алдына еңбек ақыны 
сағатына 4-тен 8 ақша бірлігіне кӛтеру туралы мәселе қойды делік. Мҧндай 

жағдайда кәсіпкерлер әдетте, жалдаған жҧмысшылар санын қысқартады. Бірақ 
монопсонды нарықта фирма жҧмыс кҥшін кәсіподақ белгілеген еңбек ақы 13 

ақша бірлігіне жеткенше кӛбірек жалдай береді. 
Фирма, еңбек ақының кәсіподақ белгілеген сағатына 8 ақша бірлігі 

деңгейіне дейін кез келген жҧмысшылар санын жалдауына болады. Егер фирма 
кҥніне 10 000 жҧмыс сағатын жалдағысы келсе, олар жҧмысшыларды кӛбірек 

тарту ҥшін еңбекақыны кӛтеруі керек. Мҧндай жағдайда тепе-теңдік кәсіподақ 
ҧсынған ақы MRPL мен теңесетін Е2 нҥктесінде орнайды. 

Монопсонды фирмалар әсер ете  алмайтын кәсіподақ белгілеген еңбек 
ақы, олар ҥшін кҥніне 10 000 сағатқа дейін жалдау еңбек қорларына шекті 
шығын болады. Фирманың кәсіподақпен келісімге келуі жҧмыс кҥшін кҥніне 5 

мыңнан 7 мың сағатқа ҧлғайтуына мҥмкіндік берер еді.  
Монопсонды фирмалар осы еңбекақыға тең, MRPL қалайтын 

болғандықтан, еңбек ақының кҥніне 4 пен 6 ақша бірлігі арасында белгіленуі 
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жҧмысбастылықтың ҧлғаюына әкелер еді. Бірақ кәсіподақ белгілеген кҥніне 6 

ақша бірлігінен тӛмен кӛрінген еңбек ақы белгіленуі жҧмысшылар 
ҧсынысының кемуіне соқтырып, еңбек ақының 6 ақша бірлігіне дейін 
кӛбейтілуі мҥмкіндігін береді. 

Бҧл модельді мемлекеттің ең тӛменгі еңбек ақы белгілегенінде 
қолдануына болады. Монопольды нарықта біліксіз жҧмыс кҥші ҧсынымында ең 

тӛменгі жалақыны белгілеу, жҧмысбастылықты қысқарту емес, ҧлғайту деп 
есептелінеді. Мемлекет ең аз еңбек ақыны, моносопистер ҥшін MRPL=MICL 

сәйкес нҥкте деңгейінен тӛмен белгіленгенінде, ең аз еңбек ақыны 
белгіленгеннен кейін, олар жҧмысшыларды кӛбірек жалдайтын болады. 

 
11.3 Ӛндіріс қорларының бәсекелессіз нарығы 

Ӛндіріс факторларының нарығындағы монопсондық билік. 
Монопсония – бҧл тауар, қызмет кӛрсету, болмаса қорларды бір ғана 

сатып алушысы бар нарық тҥрі. Қорыта айтқанда – сатып алушы фирма, 
нарықта дара монополист. Мҧндай жағдайда бағаны фирманың ӛзі белгілейді. 

Айталық, жҧмыс кҥші нарығында, бір ғана жҧмыс беруші басымдылықта 
болып ерекше жағдай қалыптасуы мҥмкін. Мысалы, жҧмысшылар жҧмыс 
берушіні таңдағанда, еңбекақының басқаларға қарағанда жоғары болуымен 

қатар, жҧмыс орны, оның тҧратын ҥйіне жақын болуын қалайды. 
«Монопсония» термині ертедегі грек сӛзінен алынған, ол «бір сатушы» дегенді 

білдіреді. Экономикалық ғылымға «монопсония» терминін ағылшын экономисі 
Джон Робинсон ендірген. Оны бағаны сатып алушы белгілейтін барлық 

нарыққа қолданады.  
Таза монопсония - ӛндіріс қорларын бір ғана сатып алушы. Таза 

монопсония – сирек қҧбылыс. Ол барлық еңбекке жарамды тҧрғындарды 
жалдайтын бір ғана фирма ӛмір сҥретін кішігірім қалаларда кездесуі мҥмкін, 

немесе, ерекше жағдайда нарықта ҧсынылған ядролық қаруды бір ғана сатып 
алушы ҥкімет, ҥйткені бҧл тауарды иемденуге басқаларға тиым салынған. 

Монопсония билігі – бҧл бір ғана сатып алушының сатып алатын қорлар 
бағасына әсер ететін қабілеттілігі. Монопсондлық биліктегі фирма сатып алуды 
ҧлғайтқанда сатып алатын тауар бағасы ӛседі. Монополист-фирманың ӛндіріс 

қорларының ҧсынысы, жоғары кӛтерілген қисықпен сипатталады. 



  

 

 138 
 

 
 

11.9-сурет. Монопсонистің жҧмысқа алудағы шешім қабылдауы  

 
Ӛндіріс қорлары нарығындағы монопсондық биліктегі фирма қорларға 

шекті шығындары, берілген ӛндіріс ӛнімінің шекті табысымен теңелгенше 
қорларды сатып алу арқылы табысын ҧлғайта береді: 

MIC=MRP; 
 

11.9 суретте бҧл С нҥктесі. Біз монопсонды фирма жҧмысшыларды тепе-
тең нҥктесімен (LA) салыстырғанда аз (LС) жалдайтынын және қорлардың 

жетілген бәсеке нарығында оларға барынша тӛмен жалақы тӛлейтін ін кӛреміз 
(w1<w2). Ӛндіріс қорларының жетілген бәсеке нарығында тепе-тең нҥктесі, 

қордың шекті ӛнім табысы оның бағасымен теңелген жерде орналасады. 
Ӛндіріс қорларын сатушылардың монопольды билігі. Егер сатып 

алушы, немесе сатушы ӛндіріс қорлары бағасына әсер ететін болса, ӛндіріс 
қорлары нарығы жетілмеген бәсекелестікте қызмет етеді. Егер сатып алушы 
белгілі барлық ӛндіріс қорларының недәуір бӛлігін сатып алса, онда сатып 

алушы ӛндіріс қорлары бағасына бақылау жасай алады. Осы тәріздес жағдай, 
ӛндіріс қорларын сатушы, мысалы, жҧмыс кҥші, еңбек ҧсынысының едәуір 

бӛлігіне иелік ететін ҧжымдық агент-кәсіподақ, осы ҧсынысты кәсіподақ 
мҥшелері – жҧмысшылардың еңбек ақысын кӛтеру мақсатында, шектей алады. 

Сондықтан, кәсіподақтар жҧмыс кҥші ҧсынысына, жалақы деңгейіне және 
еңбек ӛнімділігіне әсер етуі мҥмкін.  

Ӛндіріс қорларына сҧраныс, дайын ӛнім нарығындағы монопольды 
билікке байланысты. Монопольды билікке ие кәсіпорын, бәсекелес 

кәсіпорындармен салыстырғанда аз ӛндіруге ынталы. Бҧл кәсіпорындар ҥшін 
қосымша ӛндіріс кӛлемінің шекті табысы салыстырмалы бағадан тӛмен 

болуына байланысты, ӛндіріс қорларының шекті игіліктер табысы олардың 
шекті игілік қҧнынан тӛмен болады. Нарықта монопольды биліктегі кәсіпорын, 
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еңбек ақы мӛлшері бірдей жетілген бәсекеде қызмет істейтін кәсіпорындарға 

қарағанда, аз кӛлемдегі еңбек қызметін пайдалану мҥмкіндігіне ие. Ӛндіріс 
қорларына монопольды-сатушы билікке ие жағдайында белгілі ӛндіріс қорын 
сатушы, кӛрсетілген алмастыру аз, немесе жоқ қор нарығында сол қордың 

барлық ҧсынысын қамтамасыз етеді. 
Кӛп тараған жҧмыс кҥшін сатушы – кәсіподақтар. Олардың рӛлі екі тҥрлі: 

бір жағынан мҥшелерінің мҥддесін қорғайды,  ең алдымен еңбек ақының 
белгіленген дәрежеде болуы мен қалыпты еңбек жағдайын  қамтамасыз ету, 

екінші жағынан – жҧмыс кҥші қызметін сатуда монопольды билікке ие ҧйым. 
Кәсіподақ, бәсекелес еңбек ақыдан жоғары тепе-теңдік нҥктедегі  жалақы 

деңгейін белгілеу мақсатында жҧмыс кҥші ҧсынысын бақылайды. 
Кәсіподақ мҥшелерінің аса жоғары жалақысы жҧмысшылар санының 

азаюымен қабаттаса жҥреді. Кәсіпкердің шекті еңбек ӛнімі табысының 
кӛтерілуіне әкеледі, еңбекті капиталмен алмастыруды кҥшейтудің нәтижесінде 

жҧмысшылардың еңбек ӛнімділігі артады. Кәсіподақтар, жҧмыс кҥшінің 
тҧрақсыздығын тоқтатады. Кәсіпорын меншік иесінің оларды дайындауға 

кететін шығынын қысқартады. 
Олигополия – азғана фирмалар белгілі ӛндіріс қорының нарықтағы 

барлық ҧсынысын сатып алатын, ӛндіріс қорлар нарығының қҧрылымы. 

Олигополия бірнеше ғана сатып алушыларға, кӛп сатушылар (ӛндірушілер) 
қарсы тҧратын нарық тҥрі. Олигополия монопсонияға қарама-қарсы. 

Олигополияға кәсіби спортшылар мысал болады. Спортшылар ӛздерінің 
қызметін азғана фирмаларға сата алады. Олигопсонияның бәсекелес фирмалар 

ӛздерінің ӛзара тәуелсіздігін тҥсінетіндігі жетілген олигополияға ҧқсас. 
Олигопсонияда бірнеше фирма монопсония билігіне ие және қорлар бағасына 

әсер ете алады. 
Дайын ӛнім нарығындағы монопольды билікпен ҥйлесетін 

монопсония билігі. Егер фирма жҧмыс кҥші нарығында монопсониялық 
билікке және оның дайын ӛнімі нарығында монопольды билікке ие болса, 

қызметкерлері ең жаман жағдайда болады (11.10 сурет). 
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11.10 сурет. Бір мезгілде монопсонист және монополист фирма 

 
11.10 суретте кӛрсетілгендей, монопсония тепе-теңдікке MRPL=MICL 

сәйкес Е нҥктесінде жетеді. Бір кҥнде QL жҧмысшы жалдау ҥшін, фирма w* 
саласындағы кҥндік жалақы тӛлейді. Мҧндай жалақыда фирма ӛзінің табысына 

екі бӛлікке бӛлінетіндей VRST аумағына тең саланы ҥстейді (қосады). 
Табыстың ӛсуінің бірінші бӛлігі, Е нҥктесінде MRPL>w* cандарын GEST 

аумағын қҧрайды. Табыстың екінші бӛлігі, Е нҥктесінде VMP*L>MRPL 
болғандықтан, барлық штрихталған VRST аумағы оның табысына қосымша. 

Осылайша, фирма монопсония және монополияны билікке ие болғанда, 
тек монопсония билігіндегі фирмамен салыстырғанда аз жҧмысшы жалдап 

және аз жалақы тӛлейді. 
         Сҧрақтар мен тапсырмалар: 

 
         Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1. Еңбек нарығында монопсония кездеседі ме? 
2. Еңбек ҧсынысына әсер ететін факторлар 
3. Еңбек нарығындағы экономикалық рентаның орны 

4. Екі жақты монополия қандай жағдайда орын алады? 
5. Жалақы  мӛлшері неге байланысты? 
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 Тест сҧрақтары: 

1.Еңбектің бағасы дайын ӛнім бағасына  
а) байланысты; 
б) байланысты емес; 

в) тікелей байланысты емес; 
г) қатыссыз. 

2.Ӛндіріс факторлары болып табылады: 
а) жер; 

б) жер мен капитал; 
в) жер, капитал, еңбек; 

г) жер, капитал, еңбек, кәсіпкерлік. 
3.Еңбек нарығында екі жақты монополия орын алады, егер: 

а) бір сатушы болса; 
б) бір сатып алушы болса; 

в) бір сатушы және бір сатып  алушы болса; 
г) екі сатушы және екі сатып алушы болса. 

4. Фирма ӛндірісте тек қана еңбек ресурсын қолданатын болса, онда шекті 
ӛнімділіктің ӛзара заңына сәйкес еңбектің шекті ӛнімділігі (MPL) белгілі бір 
нҥктеден кейін: 

а) тӛмендей бастайды; 
б) жоғарылай бастайды ; 

в) ӛзгеріссіз қалады; 
г) тепе-тең болады. 

5.Еңбек нарығында монопсония орын алады, егер: 
а) бір сатушы болса; 

б) бір сатып алушы болса; 
в) бір сатушы және бір сатып  алушы болса; 

г) екі сатушы және екі сатып алушы болса; 
 

Есеп 1  Кафеге әртҥрлі жҧмысшылар қажет. Еңбекке деген сҧраныс келесі 
теңдеумен ӛрнектелген:  L= 10 – 0,2w, мҧндағы L – жҧмысқа қабылданғандар 
саны , w – бір сағаттық жалақы.  Жҧмыс туралы хабарламаға келіскендер саны - 

7. Оның ішінде екеуі  сағатына 40 теңге мӛлшерінде, тағы екеуі сағатына 25 
теңге мӛлшерінде, біреуі – сағатына 15 теңге  мӛлшерінде, қалған екеуі – 

сағатына 20 теңге мӛлшеріндегі тӛлемге дайын.   
Келесі сҧрақтарға жауап беріңіз: 

а) Қанша жҧмысшы жҧмысқа қабылданады, қандай жалақымен?  
           б) Егер мемлекет жалақының ең тӛменгі мӛлшері сағатына 40 теңге деп 

бегілесе, кафе қанша жҧмысшыны жҧмысқа қабылдайды? 
Шешілуі:  Берілген мәлімет негізінде ҧсыныс пен сҧраныс қисығын 

саламыз. Олардың қиыылысууы тепе-тең жалақы мен жҧмысшылар санын 
кӛрсетеді. W-25 теңге./сағ. L= 5 адам. 

           Егер мемлекет заңды тҥрде жалақының ең тӛменгі мӛлшерін белгілесе, 
онда кафе: 10 – 0,2 x  x40=2 жҧмысшыны жҧмысқа қабылдайды. 
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Есеп 2. Кестені толтыр. 
11.1-кесте. 

 

L ТР МРL АРL 

3   40 

4  20  

5 150   

6  5  

7   22,8 

 

Есеп 3. Фирманың қызметі туралы мәлімет кестеде берілген. 
11.2-кесте. 

 

Ӛнім кӛлемі, Q 23 32 40 47 53 

Баға, Р 50 40 35 30 20 

Еңбек кӛлемі, L 20 30 40 50 60 

 

Еңбек нарығы  бәсекелес болып табылады. Жалақы мӛлшері  80000 теңге. 
Таза бәсекелестік және монополия нарықтарында фирма қанша қызметкерді 

жҧмысқа алады, олар қанша ӛнім ӛндіреді және ол ӛнім қандай бағамен 
сатылады? 

 
 

 
12 ТАҚЫРЫП. КАПИТАЛ НАРЫҒЫ 

 

Дәріс жоспары: 
1.Капитал және оның нысандары 

2.Инвестициялардың оңтайлы кӛлемі, Инвестицияға сҧраныс 
3.Инвестицияны есептеудегі дисконтталған қҧн. 

 
         12.1 Капитал және оның нысандары 

Капитал – экономикалық игіліктерді кӛп мӛлшерде ӛндіру мақсатымен 
қҧрылатын кез келген ресурс. Капиталдың негізгі тҥрлері 11.1 сызбада 

келтірілген. 

Алдымен, фирманың сатып алатын капиталы мен басқа да 

факторларының қалай ӛлшенетінін анықтайық. Мҥлік тҥрінде, яғни фирманың 
меншігіндегі зауыттар мен қҧрал-жабдықтар, негізгі капиталды қҧрайды. 

Айталық, фирманың меншігіндегі қҧны 10 млн.долл. тҧратын электр 
қондырғыларын жасайтын зауыт ол фирманың негізгі капиталын, ал жҧмыс 
кҥші мен шикізаттар сияқты ӛндіріс факторлары, сонымен қатар дайын ӛнім 

фирманың айналмалы капиталын қҧрайды. 
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12.1 сызба. Капиталдың негізгі тҥрлері 

 

Капиталдың ӛзі қорлар (фонды) тҥрінде кӛрінеді. Қорлар – бҧл нақты 
уақыттағы Капитал мӛлшері. Кез келген уақыт кезеңінде фирма жабдықтар 

және басқа капитал тҥрінің балгілі санын иеленеді. Капиталды талдау мақсаты 
қордың қалай қҧралатынын және ӛзгеретінін білу, ол ҥшін жаңа капиталды 

қҧруға байланысты шығындарды зерттеп және одан шығатып ҧтыстарды білу 
керек. 

Мысалы, фирма айына 8 000 электр қондырғыларын жасау ҥшін сағатына 
20 000 адам кҥшін және айына 50 000 фунт (қадақ) мыс пайдаланады дейік. 

Жҧмысшының тарифтік мӛлшерлемесі – сағатына 15 долл., ал мыстың бағасы – 
0,80 долл. деп алайық. Бҧдан жалпы айнымалы шығындар айына (20 000) × (15 

долл.) +(50 000) ×(0,80 долл.)= 3 400 000 долл. қҧрайды. 
Орташа айнымалы шығындар:  
3 400 000 долл.: 8 000=42,50 долл. болады. 

Енді фирма ӛзінің әр данасын 52,50 долл. бағасымен сатады деп 
есептесек, фирманың орташа пайдасы: 52,50 – 42,40=10,00 долл.қҧрайды. 

Айына (8000×10,0)= 80 000 долл. болады. 
Егер зауыт 20 жыл қызмет жасайды деп есептесек, осы мерзімге 19,2 млн. 

долл. пайда әкеледі (80 000×20×12=19,2 млн.доллар), яғни кӛрсетілген зауытты 
салуды инвестициялау ӛте пайдалы. 

Дегенмен, бҥгінгі 80 000 долл. қҧндылығы 20 жылдан кейін де осындай 
болуы неғайбіл.  
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         12.2 Инвестициялардың оңтайлы кӛлемі, инвестицияға сҧраныс 

Инвестицияны ҧлғайту арқылы фирма пайдасын ҧлгайтуды алғы шартын 
жасайжы. Инвестиция тартылғанда, фирма инвестицияның ӛндіріс 
шығындарынан асып кеткенінде пайдасының ҧлғаюы болатындығын шешеді.  

Пайызбен кӛрсетілген инвестициялық ақшаның қосымша әр-бір 
бірлігінде тҥсетін таза табыс инвестиция қайтарылымдарының немесе ӛзін-ӛзі 

ӛтеуінің шекті нормасын (r) білдіреді; ол инвестицияға байланысты, 
капиталдың пайыз мӛлшері бойынша шекті шығынды есептегенде, барлық 

шекті шығындарды алып тастаумен анықталады және барлық 
инвестицияланған қаржы нәтижесін пайызбек кӛрсетеді. 

Капиталдың бҥгінгі бағалылығы оның болашақта не ӛндіретініне 
байланысты, сондықтан болашақтағы табыс ағынын қҧруды міндетті тҥрде 

бҥгін ынталандыру қажет. Егер капитал иеленушісі ӛз капиталын кәсіпкерге 
пайдалануға берсе немесе ӛзі кәсіпкер болса, онда белгілі бір уақыт ӛткеннен 

кейін ол осы капиталды ӛсіммен қайтарып алуы керек. Бҧл ӛсімше несие 
пайызы деп аталады. 

Несие пайызы – капитал иеленушіге оның қаражаттарын белгілі бір уақыт 
аралығында пайдаланғаны ҥшін тӛленетін баға. 

Капиталды қҧру және кӛбейту ҥшін ақша қаражаттары – инвестиция 

қажет. Егер жоба ҥшін несие қаражаттарын падаланатын болса, онда ӛзін-ӛзі 
ӛтеудің ішкі нормасы (r) және несие пайызы (i) салыстырылады. 

Инвестициядан тҥсетін пайда ең жоғары деңгейге жетеді, егер:  
r = i 

мҧндағы  r - ӛзін-ӛзі ӛтеудің ішкі нормасы; 
  i – несие пайызы. 

Мысалы:         12.1 кесте 
Саны Ӛзін-ӛзі ӛтеудің 

шекті нормасы, % 
Несие пайызының 
мӛлшерлемесі, % 

Инвестициялық 
шекті таза ӛзін-ӛзі 

ӛтеуі, % 

300 12 5 7 

600 10 5 5 

900 7 5 2 

1200 5 5 0 

1500 3 5 -2 

 
Ӛнім шығару кӛлемі ӛскенде ӛзін-ӛзі ӛтеудің шекті нормасы 12-ден 3%-ға 

дейін тӛмендейді. Инвестициядан тҥсетін пайда 900 бірлік ӛнім шығарғанда ең 
жоғарғы деңгейіне жетеді. Ӛзін-ӛзі ӛтеудің шекті нормасы шығарылатын ӛнім 

кӛлемінің санына тәуелді және ӛндіріс ауқымы ӛскенде азаяды. Бҧл кӛрсеткіш 
инвестицияға сҧранысты анықтайды. Несие пайызының мӛлшерлемесі ӛнім 

шығару кӛлеміне тәуелді емес (12.1 -сурет). 
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12.1-сурет. Ӛзін-ӛзі ӛтеудің шекті нормасы мен несие пайызының мӛлшерлемесі 

арасындағы ӛзара байланыс 

 

Инвестицияның n жылдағы қҧны мынадай формуламен анықталады: 

                      n
n

r

R

r

R
r

R
I

)1(
...

)1()1( 2
21                         

(12.1)
  

мҧндағы: I – инвестицияланудың шекті қҧны; 
         R–жыл сайынғы табыс ӛсуіне инвестицияның шекті салымы 
 

Айталық, кҥрделі салымдардың шекті қҧны 200 млн.теңге, ӛзін-ӛзі 
ӛтеудің ішкі мӛлшері - 20 %. Онда табыстың бірінші жылы кӛбеюіне 

салынатын шекті салым: R1=I (1+r)=200× (1+0,2)=240 млн.теңге болады. Егер 
несиенің пайыздық мӛлшерлемесі - 5 % болса, онда таза ӛтемділік: r - i =20-

5=15%. 
Сонымен, қысқа мерзімді, инвестицияның іске асырылуын мақсатында 

қаржы капиталының берілуі мҥмкіншілігінде, егер несие пайызына (i) 
қарағанда, ӛзін ӛзі ӛтеу нормасы (r) жоғары болса фирма қарызын тӛлейтін 

болады.  
Фирма ҧзақ мерзімде инвестицияның ӛзін ӛзі ӛтеуінің ішкі нориасын 

анықтау ҥшін, қҧралдардың сатып алу бағасымен қҧралдың қыэмет жасаған 
уақытындағы пайдаға қосқан таза ҥлесі ара қатынасын анықтауы керек. Таза 

ҥлесі дегеніміз пайданың ҧлғаюы немесе кез-келген эксплуатациялық және 
амортизациялық шығындарынан тӛмен болатын шығынның азаюы.  

Капитал кӛлемінің ҧлғаюына байланысты инвестицияның ӛзін ӛзі 

ӛтеуінің ішкі нориасы азаю тенденциясына ие. Фирма алғашқы кезде 
инвестицияны ӛзін ӛзі ӛтеунің ең жоғары ішкі нормасынды іске асырады, содан 

кейінгі жылдары, тәжірибеде инвестициялық капиталдың кӛлемінің ҧлғаюына 
байланысты, оның тӛмендеу тенденциясы орын алады.  

Жеке қаржысына нарықтық сҧраныс- бҧл барлық қарыз алушылардың 
алуына мҥмкін болатын несие пайызындағы сҧраныс жиынтығы. Қарыз 

алушылар фирмалар, жеке тҧлғалар, ӛкімет болып табылады. Қаржы несиесіне 
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сҧраныс әр салада ӛндірістегі бағаның тӛмендегенін кӛрсетеді,  ӛйткені барлық 

фирмалар игілік ӛндіруді ҧлғайтады.  
 
несие пайызы%                                     несие пайызы% 

                                      
 

 
 

 
 

                                                                                              Dм  
            DA 
         Db 

         Dc 
Жылдық жинақталған қаржы,                               Жылдық жинақталған қаржы,  
ақша бірлігінде                                                        ақша бірлігінде   

                     а)                                                                   ә) 
 

                     12.2 сурет. Инвестиция қорына нарықтық сҧраныс 

 
12.2 суретте несие қаржысына нарықтық сҧраныстың қалай пайда 

болатыны кӛрсетілген  
а) графигі инвестициялық қорға салалық сҧранысты, тҧтыну сҧранысын 

және мемлекеттік сҧранысты кӛрсетеді.  
ә) графигі тҥрлі мақсаттар ҥшін, капиталдың несие пайызының қандай 

мӛлшерде болмасын қажет қаржы сомасына нарықтық сҧранысты кӛрсетеді.  
 

12.3 Инвестицияны есептеудегі дисконтталған қҧн 
Дисконтталған қҧн. Адамдар қаражат жинақтауға бейімді болады, бірақ 

олар бҧл кезде ағымдағы тҧтынуды келешектегімен салыстырады. Егер біз 

бҥгін 1 теңге қор жинасақ, онда пайыздық мӛлшерлемесі i болғанда бір жылдан 
кейін: 1 теңге × (1+i) аламыз. 

Сонымен бҥгінгі бір теңге оның бір жылдан кейінгі қҧнымен 
салыстырғанда аз болады, оның қҧны: 1 теңге/(1+i). Ал 2 жылдан кейін 

алынатын теңгенің бҥгінгі қҧны: 1 теңге/(1+i)
2
 болады. 

Белгілі бір уақыттан кейін тӛленетін 1 теңгенің бҥгінгі қҧны ағымдағы 

дисконтталған келтірінді қҧн деп аталады және тӛмендегі формуламен 
анықталады: 

                            
ni

PVD
)1(

1

                                                     (12.2)
 

Пайыздық мӛлшерлеме жоғарылаған сайын, ағымдағы дисконтталған қҧн 
тӛмендейді. 

Инвестициялар туралы шешім қабылданғанда таза дисконтталған қҧн 
кӛрсеткіші былай анықталады. 

                        
I

iii
NPV n

n

)1(
....

)1()1( 2
21

                     (12.3) 
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мҧндағы   I – инвестициялар; 

  πn – n жылғы алынатын пайда; 
  i – дисконт мӛлшері. 
Дисконт мӛлшері (i) пайыздық мӛлшерлеме немесе басқа да мӛлшерлеме 

болуы мҥмкін. Таза дисконтталған қҧнның шамасы 0-ден артық болуы керек 
(NPV>0), яғни ол инвестициядан кҥтілетін жоспарлы пайда осы жобаға 

салынған инвестиция шамасынан кӛп болуы керек екенін білдіреді.  
Белгілі бір жобаны инвестициялауға байланысты жҧмсалған 

шығындардан осы инвестициядан кҥтілетін тҥсімдер кӛп болған кезде ғана оны 
инвестициялау тиімді болады.  

 
         Талқылауға арналған сҧрақтар: 

1. Капитал дегеніміз не  және оның ерекшеліктері қандай?  
2. Капитал тҥрлерін атаңыз. 

3. Инвестиция мен капиталдың ара-жігі қандай? 
4. Инвестицияның экономикалық тиімділігі дегеніміз не? 

5. Дисконттаудың экономикалық қажеттілігі қандай? 
6. Дисконттау қалай жҥзеге асады? 
7. Капиталды ӛндіріс факторы ретінде сипаттаңыз. 

8. Таза дисконтталған қҧн шамасы қалай анықталады? 
9. Инвестициялардың тиімділігі қандай кӛрсеткіштермен анықталады?  

10. Инвестициялардың қандай тҥрлерін білесіз? 
 

Тест сҧрақтары: 
1. Дисконттау білдіреді  - 

а) Материалдық активтерді. 
б) Несиені. 

в) Қазіргі ақшалай қаражаттың болашақтағы қҧнын. 
г) Жарнама шығару. 

2. Негізгі капитал болып табылады: 
а) Жер. 
б) Шикізат. 

в) Отын. 
г) Ӛндірілген ӛнім. 

3. Негізгі капиталға жатады: 
а) Ғимарат. 

б) Материалдар. 
в) Ыдыс. 

г) Сатылған ӛнім ӛнім. 
4. Пайыздық мӛлшерлеме жоғарылаған сайын: 

а)  ағымдағы дисконтталған қҧн тӛмендейді; 
б) ағымдағы дисконтталған қҧн кӛбееді; 

в) ағымдағы дисконтталған қҧн ӛзгермейді; 
г) ағымдағы дисконтталған қҧн ӛзгереді. 
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5. Белгілі бір уақыттан кейін тӛленетін 1 теңгенің бҥгінгі қҧны 

а)  ағымдағы  қҧн; 
б) болашақтағы дисконтталған қҧн кӛбееді; 
в) ағымдағы дисконтталған келтірінді қҧн; 

г) ағымдағы дисконтталған сома. 
 

Есеп. Ҥш тҥрлі инвестициялық  жоба қарастырылған. Мәліметтің барлығы 
тӛмендегі кестеде кӛрсетілген.  

12.2-кесте. 
 

 1-жыл 2-жыл 3-жыл 4-жыл 5-жыл 

1-жоба 
Инвестициялар,мың 
долл. 

600 
 

300 
 

100 
 

- - 

Тҥсім, мың долл. - - 100 400 1000 

 2-жоба  
Инвестициялар,мың 

долл. 

300 400 300 - - 

Тҥсім, мың долл. - - 100 1000 400 

 3-жоба 
Инвестицилар, мың 

долл. 

300 400 300 - - 

Тҥсім, мың.долл. - - 100 300 1100 

         Таза ағымдағы қҧн әдісі арқылы жобаның қайсысы тиімді екенін 

табыңыз.           
Шешілуі: жобалардың қайсысының тиімді екенін анықтау ҥшін олардың 

таза ағымдағы қҧндарын (net present value) салыстыру қажет. Оның жалпы 

формуласы:  PV = - PVинвестиция + PVтҥсім                                            
           Біздің жағдайымызда біз  NPV мәндерін санамай-ақ, кестедегеі 

мәліметтерді салыстыра отырып анықтауымызға болады. 2 және 3-жобаларды 
қарастырайық. Екеуінің  ағымдағы қҧнының мәні бірдей. Ал тҥсімнің ағымдағы 

қҧндылығы екінші жобаның тиімділігін аңғартады. Егер тҥсімнің ағымдағы 
қҧндылығын ҥшінші жылға келтірсек, онда: 100+1000/(1+r)+400/(1+r)

2
 > 

100+300/(1+r)+1100/ (1+r)
2 
  г- о4 болса. 

         Енді бірінші және екінші жобаларды салыстырайық. Инвестицияның 

ағымдағы қҧны бойынша бірінші жоба тиімді, ал тҥсімнің ағымдағы қҧны 
бойынша екінші жоба тиімді.  Жалпы алғанда,  екінші жоба барлық 

жобалардың ішінде тиімділігі жоғары болып табылады. 
 

Есеп 2. Студент   лотереядан  100000 теңге ҧтып алды. Ол 450000 теңге 
жинақтап, оқуды бітіргесін Мальдив аралдарына демалысқа барғысы келеді. 
Сондықтан студент бар қаржысын 3 жылға  10% жылдық сыйақы мӛлшерімен 

банкке салады. Университет бітіргесін ол  қажет сомаға қолы жете ме?  
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Есеп 3. Фирма жаңа станок сатып алғысы келеді делік. Оны 3 жыл 

пайдаланғаннан кейін 600 мың теңге таза пайда табады делік, әр жыл бойынша 
қарастыратын болсақ: бірінше жыл – 150 мың теңге, екінше жыл – 250 мың 
теңге, ҥшінші жыл – 200 мың теңге. Ссудалық пайыз мӛлшері – 10%. Осындай 

жағдайда станокты қандай бағамен сатып алған тиімді: 1) 510 мың теңге; 2) 450 
мың теңге; 3) 493.3 мың  теңге. 
 

 

13 ТАҚЫРЫП. Жер нарығы. 
Дәріс жоспары:  

1.Жер- ӛндірістік фактор және оның ерекшеліктері  
2.Жер салығы  

 
          13.1 Жер- ӛндірістік фактор және оның ерекшеліктері. 

Жер- ӛндірістің ерекше факторы. Оның ерекшелігі мынада:  
-  Оның тҧрақтылығында; 
-  Жалпы кӛлемнің белгілі болуы; 

-    Ҧсынысы жеткілген (абсолютті) икемсіз; 
  -   Шаруашылықтың кез-келген тҥрінде пайдалынады.  

Ғасырлар бойы жер негізінен ауылшаруашылығында пайдаланды, қазіргі 
кезде тҧрғын ҥй, дҥкендер, офистер салуына кеңінен бӛлінеді. Дегенмен 

экономикалық кӛзқарас жағынан жердің ең маңызды қасиеттері ӛзгерген жоқ, 
оның кӛлемін баға кӛтерілгенде ҧлғайтады, баға тӛмендегенде азайта алмайсың.  

 Жердің ҧсынысы жетілген икемсіз болуы жерге баға оның жекелеген 
учаскелеріне сҧраныс кӛлемімен жинақтасады. Жер бағасы- жер қызметінің 

жер рентасына байланысты. Жер бағасы болашақ жер рентасының дисконтты 
қҧнын кӛрсетеді.  

Жер – экономикалық ресурс және оның басты ерекшелігі – шектеулілігі, 
сондықтан жер ҧсынысы шектеулі болады. Жер ҧсынысына әсер ететін негізгі 
факторлар – оның қҧнарлылығы мен орналасу орны. Жер ҧсынысының 

тҧрақтылығы ҧсыныс қисығының абсолютті икемсіз екенін кӛрсетеді. 
 

 
 

13.1-сурет. Жер ҧсынысы 
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Жерге сҧраныс біркелкі болмайды, себебі оның қҧрамына ауыл 

шаруашылық және ауыл шаруашылық емес сҧраныстар кіреді. Жерге сҧраныс 
ауыл шаруашылық ӛнімдерінің сҧранысынан туындайды. Ал ауыл 
шаруашылық емес сҧранысқа: тҧрғын ҥйлерді, инфрақҧрылым объектілерін, 

ӛндіріс қҧрылыстарын салу ҥшін қажет болатын жерлерге сҧраныстар жатады. 
Жер қызметінің рентасы жоғары болған сайын, жер бағасы да артады:  

 

                                                
j

j
L I

R
P

)1(
                                 (13.1)    

 

Мҧндағы: Rj - кӛрсетілген жер учаскісіндегі j жылындағы, жылдық рента j- 

ағымдағы несиенің нарықтық пайызының мӛлшері.  
 Жер мәңгілік фактор, оның қызмет ету уақыты шексіз. Сондықтан 

қосындылау бірден басталып шексіздікке кетеді. J кӛбеюіне байланысты (1+1) 
азая бастайтын болғандықтан j шексіздікке жақындауына сәйкес алынатын 

сомаға ӛосылатындар саны бірте-бірте нӛлге жақындайды хәне ӛзінің шегін 
егер Rj әр жылы бірдей болғанда жетеді. Мҧның шегі тең болады:  

                                    Pl= R / I;                                                              (13.2) 
Мҧндағы: R -  жылдық рента, I - нарықтық  несие пайызының мӛлшері.  

 
Жер шектеулі ресурс болғандықтан оның тӛлемі жер рентасымен 

белгіленеді. Жердің қҧнарлылығы және орналасу орындары әр тҥрлі 

болғандықтан ерекшеленген (дифференциалдық) рента болады. 11.9- суретте 
жақсы жерлердің иелері  жердің әрбір бірлігіне R1 дифференциалдық рента, ал 

орташа жерлердің иелері -  R2 рентасын алатыны кӛрсетілген. Орналасқан жері 
нашар, қҧнарсыз жерлердің дифференциялық рентасы тағайындалғанда рента 

шамасы R1Е1Е3О тӛртбҧрышының ауданына тең болады.  
Ӛйткені жердің ҧсынысы жетілген шексіз болғандықтан, оның бағасы тек 

жерге сҧраныспен анықталады. Мҧндай жағдайда тҧтынущылар ҥшін сҧраныс 
қисығы ақшалай есептелген шекті ӛнім қисығын кӛрсетеді. Жер учаскісінің 

шекті ӛнімі, инвестицияланған жҧмыс кҥші мен капиталдың белгіленгенінде, 
табыстың кему заңының әсері нәтижесінде оның аумағының ҧлғаюына сәйкес, 

кемиді. Сондықтан сҧраныс қисығы (13.2 сурет) тӛмен қарай сызылған еңкіш 
болады.  

Кӛрсетілгендей, аренда тӛлемінің мӛлшері R2 болғанда және сҧраныс Q*-
ге тең болып, жер иесі 0R2E2Q* кӛлемінде рента алады. Ауыл шаруащылығы 
ӛнімдеріне сҧраныстың ӛсуі (кемуі) аренданың кез-келген мӛлшерінде, жерге 

сҧраныстың ҧлғаюын тудырады. Жер ҧсынысы тҧраҧты болғандықтан, сҧраныс 
пен ҧсыныстың жеке теңдігін анықтау мақсатында аренда тӛлемін R1-ге дейін 

ӛсіріп, немесе R3-ге дейін тӛмендету керек. Онда рента, 0R1E1Q* дейін 
ҧлғаяды, немесе 0R3E3Q*-ге дейін азаяды. 
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13.2-сурет. Дифференциялдық рента  

 
Жердің бағасы рентаны капиталдандыру жолымен анықталады. Егер жер 

телімі жылма-жыл R рентасын беріп тҧрса, онда жердің бағасы – болашақтағы 

жер рентасының дисконтталған қҧны болады: 

                                         
j

j
z I

R
R

)1(
                                

(13.3) 

Жер бағасы мерзімсіз капитал салымы болғандықтан: 
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(13.4)

         
 

Мҧндағы R – жылдық рента; і – несиенің пайыздық мӛлшерлемесі. 
 

Егер рента 200 мың теңгеге тең болып, ал несиенің пайыздық 

мӛлшерлемесі 5% болса, онда жердің бағасы: 4000
05,0

200 теңге болады. 

Егер рента тепе-теңдік бағадан асып кетсе, фирмалардың жерге 

сҧранысы, қолданыстағы ҧсыныс кӛлемінен азаяды. Кейбір жер иелері 
жерлерін арендаға бере алмайды, сондықтан олар рента мӛлшерін тӛмендетуге 

мәжбҥр болады. Егер рента ӛзінің тепе-теңдік мӛлшерінен тӛмендесе, фирмалар 
тарапынан сҧраныстың ҧлғаюы факторлық бағаның тепе-теңдік дағдайына 

әкеледі. Демек, бәсекелестік бағада, жерге жалпы сҧраныс кӛлемі оның 
белгіленген ҧсынысына тең болады да, нарық тепе-теңдігі орнайды.   

Жердің бағалылығы ӛнімнің бағалылығынан туындайды, ал керісінше 

емес.  
Рента негізінен 2 тҥрде болады:  

а) Ӛндіріс қорларының шектеулігінен тҥсетін пайда ретіндегі таза 
экономикалық рента 
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 ә) Ӛндіріс қорларының сапасына байланысты тҥсетән пайда ретіндегі 

дифференциалдық рента.  
Рента тҥсінігі тек жерге ғана емес, ҧсынысы белгіленген кез-келген 

факторға қолданылады.  

Жер учаскілерінің бір бірінен айырмашылығы, орналасуымен климат 
ерекшеліктерімен айқындалатын ӛнімділігімен анықталады. Бҧл 

дифференциалды рентаның пайда болуының объективті негізі болып табылады. 
Оны табиғи қҧнарлы жер мысалында қарастырайық.  

Айталық, ҥш жер учаскесі: жоғары, орташа және тӛмен қҧнарлылығымен 
ерекшеленеді. Учаскінің кӛлемі бірдей және қаржы мен еңбек жҧмсауы тең дей 

болжағанда, олардың қҧнарлылығы әртҥрлі болғандықтан, ӛнім бірлігінің шекті 
және орташа щығындары да әртҥрлі болады. (133.сурет)  

 

 
 
 

13.3. сурет  Дифференциалдық рента 

 

Қҧнары жоғары учаскіде (а) дифференциалды рента ВРЕК қҧрайды, 
орташа қҧнарлы учаскіде (ә) пайда алынбай, тек ӛндіріс шығындарының орнын 

толтырады, қҧнарлығы тӛмен учаскіде (б) шығын пайда болады.  
          

13.2 Жер салығы 
Айталық ӛкімет жер рентасының барлығына 50% салық енгізсе, 

нәтижесінде жер қызметінің жалпы сҧранысы ӛзгермейді. Мҧндпй салықты 

коскан бағада, адамдар бҧрынғыдай белгіленген жалпы жер ҧсынысына 
сҧраныс ӛзгермейді. (13.4. сурет) Сонымен, жер қызметі бағасы ( салықты 

есепке алғанда) сақталады және ӛзінің бастапқы (Е нҥктесінде) нарық теңдігін 
кӛрсететін мәніне тең болады. 
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13.4. сурет  Жер салығы  

 

Салықты тҥгелдей жер иесі, ӛзінің табысынан, оны азайту арқылы 
тӛлейді. Жер иесінің тепе-тең табысы салық тӛлеу нәтижесінде Е’ нҥктесіне 

немесе Е мӛлшерінің жартысына тең болады. Сондықтан, салықтың икемсіз 
ҧсыныспен ерекшелінетін бар ауыртпалығы жер иесіне тҥседі.  

Мҧндай салық экономикалық нәтижелікке әсер етеді ме?  
Батыс экономистерінің пікірінше, таза экономикалық рентаға, 

экономикалық нәтижелікке әсер етпейді және ешкімнің де экономикалық 
әрекетінде білінбейді. Неге десеңіз, сҧраныс беретіндер беталысы да 
ӛзгермейді, ӛйткені жер ҧсынысы белгіленген және салыққа әсер етпейді. 

Нәтижесінде, жерге салық салынған мезгілде, оны ӛндіргенге дейінгідей 
щаруашылық жҧмыс жасай береді. Сонымен, таза экономикалық рентаға салық 

ещқандай бҧрмалауды немесе нәтижесіздікті тудырмайды.     
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Жер ӛндіріс факторы ретінде 

2. жердің экономикалық ресурс ретінде ӛзіндік ерекшелігі 
3. Жерге сҧраныс пен ҧсыныс қалай қалыптасады? 

4. Жер рентасы дегенііміз не? 
5. Дифференциалдық рентаның мәні 

 
Тест сҧрақтары: 

1. Жердің бағасына әсер етпейді: 
а) жыл сайынғы рента кӛлемі; 
б) банктің пайыздық мӛлшерлемесі; 

в) жердің қҧнарлылығы; 
г) жер нарығының қызметкерлерінің жалақысы. 

2. Дифференциалдық рента алғашқы рет кімнің еңбектерінде  
қарастырылды: 

а) Д.Рикардо; 
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б) К.Маркс; 

в) А.Маршалл; 
г) Ф.Энгельс. 
3. Жердің қандай қасиеттеріне байланысты дифференциалдық рента  

орны алады: 
а) жерге сҧраныс; 

б) жерге ҧсыныс; 
в) жердің қҧнарлылығы мен орналасқан жері;  

     г) жердің бағасы. 
    4.Ӛндіріс факторлары болып табылады: 

    а) жер; 
    б) жер мен капитал; 

    в) жер, капитал, еңбек; 
    г) жер, капитал, еңбек, кәсіпкерлік.  

    5. Жер факторының ӛзіндік ерекшелігі: 
а) жер рентасының болуы; 

б) жердің ҧсынысының шектеулілігі; 
в) жерге деген сҧраныстың шектеулілігі; 
г) жерге меншіктің болуы. 

 
Есеп 1.  Фермер ҥшін жҥгеріні ӛсіру кӛлемі  (Q – бір гектардан центнер 

жылына) қоладанылатын ауданнан (Х) келесі теңдеумен ӛрнектелген 
Q(X)=100Х-1,5Х

2 
.Бір центнер жҥгерінің бағасы – 6 доллар. Егер жар телімінің 

ауданы 25 га болса, фермер жерді пайдаланғаны ҥшін тӛлейтін рентаның ең 
максималды мӛлшері қандай? Егер пайыз ставкасы жылына  5%  болса, онда 

жердің бір гектарының бағасы қандай болмақ? 
Шешілуі:  ресурстың бағасы  (жердің) ресурстың шекті ӛнімінің ақшадай 

тҥріне  тең болуы тиіс  (жетілген бәсекелестік нарығындағы баға белгілеу 
бойынша). Жердің шекті ӛнімін анықтайық. МРжер = 100-3Х Онда, жердің 

шекті ӛнімі ақшалай тҥрде -  MRP = 600-18X, х=25 болғандықтан жердің шекті 
ӛнімі ақшалай тҥрде: 600-450=150 долл. Сәйкесінше фермер жерді 
пайдаланғаны ҥшін оның әр гектарына  150 доллардан тӛлейді.  Жердің бағасы 

келесі формуламен анықталады. 
         Жердің бағасы = Арендалық тӛлем / Пайыз мӛлшері                        

Яғни, 150/0,05 = 3000 доллар әрбір гектарына 
 

Есеп 2. Фермер ҥшін қарақҧмықты ӛсірудің кӛлемі келесі теңдеумен берілген 
Q=100А – А

2
. Бір тонна қарақҧмықтың бағасы 10 доллар. Егер фермер  25 га 

жерді пайдаланса, рентаның максималды мӛлшері қандай? Егер пайыз 
мӛлшерлемесі жылына  2,5; 5 және  10 %  болса, 1 га жердің бағасы қандай 

болады? 
 

Есеп 3. Жерге сҧраныс келесі формуламен берілген: Q=1000-25R, мҧнда Q – 
пайдаланатын жер кӛлемі, R – рента деңгейі. Егер жеткілікті жер ауданы 500 га 
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болса, рентаның тепе-тең деңгейі қандай болмақ? Егер пайыз мӛлшерлемесі 5, 

10, 20%болса, 1 га жердің бағасы қандай?   
 
Есеп 4. Фермер ҥшін бидайды ӛсірудің кӛлемі келесі теңдеумен берілген 

Q=105Х-2Х
2
. Бидайдың 1 центнері 40 долларға тең. Жерді жалға беру және 

бидайды сату бәсекелестік негізінде жҥзеге асады. Егер фермер 20 га жерді 

пайдаланса, ол қандай мӛлшерде жер рентасын тӛлейді 
 

 
14 - ТАҚЫРЫП. ИННОВАЦИАЛЫҚ НАРЫҚ 

 
Дәріс жоспары:  

1. Инновациалық нарық тҥсінігі, қҧрылымы және кӛрсеткіштері  
2. Инновациалық ҧйымдардың тҥрлері мен қҧрылымы  

3. Аймақтардағы, экономика салаларындағы және ҧжымдардағы қызметтер  
4. Қазіргі заман жағдайындағы инновациалық нарықты болжаудың негізгі 

әрекеттері мен ерекшеліктері  
 

14.1 Инновациалық нарық тҥсінігі, қҧрылымы және ерекшеліктері 

Инновациалық қызмет - бҧл нақты процестерді іске асырудың әдістері 
мен қҧралдарының нәтижелілігін арттыратын, сондай-ақ жаңа ӛнімді ӛндіру 

мен меңгеру қызметі. Инновация әдісі, біріншіден инновация нысанының ӛзін; 
екіншіден, субьектілерін яғни кәсіпкерлерді, сонымен қатар инновацияны 

жҥзеге асыру сатысына дейінгі оның алға жылжуын қамтамасыз ететін жҥйені 
қамтиды (басқару, инфрақҧрылым, қаржылық және инвестициялық қолдау).   

Инновациялық қызметті жандандыру мақсатында мемлекетте 
инновацилық қолайлы жағдайды жасауды қамтамасыз ететін принциптер мен іс 

шаралардың жиынтығын кӛрсететін инновациялық саясат әлеуметтік-
экономикалық саясаттың қҧрамдас бӛлігі болып табылады. Ол ғылымды, 

техниканы, ӛндірісті, тҧтынуды, қаржылық жҥйені, білімді біріктіруі керек 
және интелектуалдық ресурстарды пайдалану, жоғарғы технологиялық ӛндіріс 
пен экономиканың басты бағытын дамытуға бағытталуы.   

Әлемдік экономикалық әдебиетте “инновация”ғылыми техникалық 
прогрестің (ҒТП) мҥмкіндігін жаңа ӛнім мен технологияда іске асырылуымен 

тҥсіндіріледі.  
Ғылыми техникалдық прогресс - бҧл жетілген ғылым мен техника, 

технология жетістіктерін шаруашылықта, ӛндірісте, ӛндіріс процестерінің 
нәтижелілігі мен сапасын жақсарту, адамдардың қажеттіліктерін барынша 

қанағаттандыру мақсатында пайдалану.  
Қазіргі экономикалық теорияда экономика мен техникада қолданылатын 

ғылыми жетістіктер кӛбіне инновация деп аталады.  
Ой-пікірдің пайда болуынан жаңалықтың жаыққа шығарылуы мен 

таралуы және оның пайдалануына дейінгі кезеңді инновацияның ӛмірлік циклі 
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деп аталады. Жҥргізілген жҧмыстың жҥйелілігін есептегенде инновацияның 

ӛмірлік циклі инновациялық прогресс ретінде қарастырылады.  
Инновация алдыңғы ӛніммен салыстырғанда тауар мен қызмет кӛрсетудің 

жаңа тҧтынушылық сапасымен және жоғары технологиялық дәдежесімен 

сипатталады.  
Инновацияның белгілі бір белгілерімен нақты топтарға бӛлінуі 

инновацияклассификациясы деп аталады. Инновацияны басқару тәжірибесінде 
әртҥрлі инновация классификаторлары пайдаланылады.  

Жаңалық тҥрі бойынша нарық ҥшін инновация әлемдік салалар ҥшін 
жаңа, мемлекеттік салалар ҥшін жаңа, нақты кәсіпорын (кәсіпорын топтары) 

ҥшін жаңа болып бӛлінеді.  
Пайда болуын ынталандыру кӛзі бойынша бӛлуге болады:  

1. Ғылым мен техниканың дамуымен пайда болатын инновация  
2. Ӛндіріс қажеттіліктерінен пайда болатын инновация  

3. Нарық қажеттіліктерінен пайда болатын инновация.  
         Жҥйедегі (кәсіпорындағы, фирмадағы) орнына байланысты былай бӛлуге 

болады:  
1. Кәсіпорынға кірудегі инновация (шикізат, жабдық, мәлімет т.б.)  
2. Кәсіпорыннан шығудағы инновация (бҧйым, қызмет, технология, мәлімет 

т.б.)  
3. Кәсіпроынның жҥйелі қҧрылымындағы инновация (басқарушылық, 

ӛндірістік).  
Енген ӛзгерістердің тереңдігіне байланысты былай бӛлінеді:  

1.Терең батыл (базистік) инновация. Ірі (ӛнертабысын) іске асыратын және 
техниканың дамуының жаңа бағыттарын қалыптастыратын  

2.Жақсартылған инновация. Ҧсақ ӛнертабысын іске асыратын және ғылыми 
техникалық циклдің қалыпты дамуы мен таралуының фазасында басым 

болатын  
3.Модификациялық (жеке) ииновация. Ескірген техника мен технологияның 

бӛлігін жақсартуға бағытталған  
Экономикалық категория ретінде инновация жаңа енген техниканың 

іске асуын, ӛндіріс қатынасы мен байланысын, белгілерін, жалпы қасиетін 

кӛрсетеді. Инновацияның мәні оның қызметінде байқалады. Инновацияның 
қызметі мемлекеттің экономикалық жҥйесіндегі оның міндеті мен шаруашылық 

процесіне оның рӛлінде кӛрінеді. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін 
жоғарылатуда инновация ерекшк рӛл атқарады.  

Инновация келесідей 3 қызмет атқарады деуге болады:  
         1. Ҧдайы ӛндірістік  

         2. Инвестициялық  
         3. Ынталандырушылық  

Ҧдайы ӛндіріс қызметі инновацияның кеңейтілген ҧдайы ӛндірісті 
қаржыландырудың маңызды кӛзі болып табылатынын білдіреді. Ҧдайы ӛндіріс 

қызметінің мәні инновациядан табыс табу және оны қаржылық қорларының 
кӛзі ретінде қолдану.  
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Инновацияны жҥзеге асырудан тҥскен пайда әртҥрлі бағытта соның 

ішінде капитал ретінде пайдаланылуы мҥмкін. Бҧл капитал инновацияның жаңа 
тҥрлерін қаржыландыруға бағытталуы мҥмкін. Осылайша инновациядан тҥскен 
пайданы инвестицияға қолдануинновацияның инвестициялық қызметінің 

мазмҧнын білдіреді.  
Кәсіпкердің инновациядан жҥзеге асырудан тҥскен пайданы 

инвестициялауға пайдалануы коммерциялық ҧйымның басты мақсатымен 
сәйкес келеді. Пайда кәсіпкерге жаңа инновацияны енгізуді ынталандыру 

атқарады: оның сҧранысты ҥнемі зерттеп отыруына, маркетингтік қызметті 
ҧйымдастыруды жетілдіруге, қаржыны басқарудың қазіргі заманғы әдістерін 

қолдануға мҧның барлығы инновацияның ынталандыру қызметінің мазмҧнын 
қҧрайды.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  
                 

14.1-сурет. Инновациялық процестің қҧрылымы 
 

Инновациялық процестің бастамасы иницияция болып табылады. 
Иницияция-бҧл инновация мақсатын таңдаудан, инновацияның атқаратын 

міндетін тағайындаудан, инновация идеясын іздеуден, оның техникалық 
экономикалық негіздеу ойды заттай іске асырудан (материзациялау) тҧратын 

қызмет. Ойды материзациялау ойдың тауарға айналуын (мҥлік, жаңа ӛнім және 
т.б.) білдіреді.  

Жаңа ӛнім пайда болғаннан кейін ҧсынылған инновацияға маркетингтік 
зерттеу жҥргізіледі, оны жҥргізу барысында жаңа ӛнімге сҧраныс зерттеледі, 
ӛнімнің шығарылу кӛлемі анықталады, тҧтыну қасиеті мен тауарлық 

сипаттамасы анықталады., мҧнда инновацияға нарыққа шығарылатын таур 
ретінде мән беру керек. Кейін инновацияның сатылымы іске асырылады, яғни 

нарықта инновацияның азғана бӛлігінің пайда болуы, оның алға басуы 
нәтижесінің бағалануы және диффузия.  
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Инновацияның алға басуы оның жҥзеге асуына бағытталған шаралар 

жинағы ретінде кӛріеіс (жарнама, сауда процесін ҧйымдастыру және т.б.)  
Инновацияны іске асыру қорытындылары мен оның алға басуына кеткен 

щығындар статистикалық ӛңдеу мен сараптамадан ӛтеді, осының негізінде 

инновацияның экономикалық нәтижесі есептелінеді.  
Инновациялық процесс оның диффузиясымен анықталады. Инновация 

диффузиясы - (лат. diffusio - таралу, жайылу) бҧл бір кездері енген 
инновациялардың жаңа аймақтарға, жаңа нарықтарға таралуын кӛрсетеді.  

Осылайша инновация тҥсінігі кең мағынада алдыңғы ҧқсастықтан сапасы 
жағынан жоғары жасалынған жаңалық ашулар мен ӛткізілген ғылыми 

зерттеулер қорытындысы бойынша ӛндіріске енгізілген нақты объект немесе 
шараны білдіреді.  

Инновация нарығы жеткілікті мол, сондықтан барлық инновация 
жиынтығы - сәйкесінше жіктелуін талап етеді. Жіктелу белгілеріне байланысты 

мазмҧны да қалыптасады.  
 

14.2 Инновациялық ҧйымдардың тҥрлері мен қҧрылымы  
Қазіргі кезде жҧмыстың орындалуын мамандыру және ҧйымдастыру 

белгілері мен сипатына қарай біріктірілген ҧжымдар тҥрлерін ғылым 

секторлары мен келесідей жіктелуге бӛлінеді.  
Ғылым (қызметінің) секторлары  

                                                                                                      14.1 -кесте 
Сектор                                      Қҧрылымы 

Мемлекеттік  Орталық және жергілікті органдарды қосқанда мемлекеттік басқаруды 
және қоғамның барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ете алатын 

министрліктер мен ведомствалық ҧйымдар (мемлекеттік басқару және 
қорғаныс, қоғамдық тәртіп, денсаулық сақтау, мәдениет, демалыс, 

әлеуметтік қамтамасыз ету т.б.). Толықтай немесе негізінде ҥкімет 
қаржыландырып басқаратын пайда тҥсірмейтін (коммерциялық емес) 
ҧйымдар, жоғары білім беру ҧйымдарын қоспағанда. Бҧл ҧйымдар бірінші 

орында ҥкіметке қызмет етеді және олардың мақсаты пайда тҥсіру емес, 
олар негізінен қоғамдық және басқару қызметіне қатысты зерттеу 

жҧмыстарымен айналысады. 

Кәсіпкерлік Мемлекеттің жеке менщігіндегілерді қосқанда, негізгі қызметі сату 
мақсатындағы (жоғары білім беру секторының қызмет кӛрсетуін 
қоспағанда) қызмет кӛрсетулер ӛнім ӛндірумен қатысты барлық ҧйымдар 

мен кәсіпорындар.  Жоғарыда аталған ҧйымдарға қызмет кӛрсететін пайда 
тҥсірмейтін жеке меншік (коммерциялық емес) ҧйымдар.  

Жоғары 

білім беру 

Қҧқықтық дәрежесі мен қаржыландыру кӛзіне тәуелсіз университеттер 

мен басқалай жоғары оқу орындары.  
Жоғары оқу орындарымен бірлескен немесе оның бақылауы мен 

басқаруында тҧрған кликалар, тәжірибелік станциялар, ғылыми зерттеу 
институттары. Жоғары білім беруге қызмет кӛрсететін ҧйымдар (Білім 
және ғылым министрлігі жҥйесіндегі ҧйымдар).  

Жеке пайда 

әкелмейтін 
(коммерциял

ық емес) 

Мемлекеттің қаржыландырумен оның секторына кіретін қорлардан басқа 

негізгі мақсаты пайда тҥсіру болып табылмайтын жеке ҧйымдар (Кәс іби 
қоғамдар, одақтар, ассоциациялар, қоғамдық және қайырымдылық 

ҧйымдар мен қорлар).  
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Ғылымдық ҧйым - негізгі қызметі ғылыми зерттеу және ӛңдеу болып 
табылатын ҧжым, мекеме, кәсіпорын, фирма. Олар ҧжым, мекеме, кәсіпорын, 
фирманығ болуы мҥмкін. Мҧндай бӛлімдердің болуы экономиканың қайсы бір 

салаларына және менщіктің ҧжымдық-қҧнықтығына байланысты емес.  
Республикалық Ҧлттық Ғылым Академиясы қоғамдық бірлестік ретінде 

ӛрнің жарғысына (22 қазан 2003ж.) және ҚР заңдарына сәйкес ғылыми-
техникалық қызметтерді ҥйлестіруге қатысып, әрекетін жасайды.  

Ғылыми қызметтер мен ғылыми ҧйымдардың мамандарының моналдық 
деңгейін бағалау критериі мен қҧқықтық негіздерін Ҥкімет белгілейді және 

мемлекеттік аттестациялау жҥйесі қамтамасыз етеді.  
Кәсіпорындардың (ҧжымдардың) материалдық емес активтері ӛрісіндегі 

(сферасындағы) реттердің негізгі нормативті актілері болып табылатындар: 
Қазақстан Республикасының “Патенттік заңы”, “Идентификациялық  

нӛмірлерінің ҧлттық ригистрлері туралы” заңы, (12.01.2006 ж.), “Лицензиялау 
туралы” заңы (8.02.2007 ж.), “Инновациялық қызметті қолдау”(23.03.2006 ж.), 

“Азаматтық кодекс” және т.б.   
Лицензиялау технологиялармен, ноу-хау және т.б.мен саудаласудың ең 

негізгілерінің бірі болып табылады. Лицензиялау мҥдделердің лицензиялық 

келісім-шарттар қабылдау жолымен іске асады.  
Лицензиялық шарт бойынша патент иеленуші (лицензиянар) шартта 

кӛрсетілген кӛлемде ӛндірістік менщіктің қорғаущы нысанын (объектісін) 
пайдалану қҧқығын басқа адамның (лицензианттың) ие болуына мҥмкіндігін 

беретінін ӛз мойнына алады, ал соңғы лицензияларға швртта белгіленген 
тӛлемдерді тӛлеу мен басқа әрекеттерді іске асыруға міндеттелінеді.  

Лицензиялық шарт Патенттік мекемеде тіркелуі абзал және онсыз 
расталмайды.  

    Патент ӛнер табысының (изобретение) авторлығын, пайдалы моделін 
немесе ӛндірістік ҥлгіні жіне оларды пайдаланудың приоритетті ерекше 

қҧқығын куәлендіреді. Патентті қорғау мәселелерін мемлекеттік патенттік 
мекеме іске асырады. Ол ӛнер табысының (изобретение), пайдалы моделдер 
мен ӛндірістік ҥлгілердің жарыққа шығуынан туындайтын мҥлікті және 

қҧқықтық қорғау, сондай-ақ олармен байланысты жеке мҥліксіз қатынастарды 
реттейді.  

Ноу-хау дегеніміз жобалау, есептеу жҧмысына, қҧрылыс салуға және 
қайсыбір объектілерді тҧрғызу мен ӛнімді шығаруға қажетті, жалпыға белгісіз 

және ӛндіріс пен шаруашылық қызметте қолданылатын әдістер, тәсіл және 
дағдыларды қосқандағы, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-конструкторлық жҧмыс, 

технологиялық процестерді ойлап табу мен пайдалану, емдеудің әдістері мен 
тәсілдері, әкімшілік, ҧйымдастырушылық, басқарушылық, экономикалық, 

қаржылық немесе баса тҥріндегі әртҥрлітехникалық, коммерциялық ӛндірістік-
экономикалық білім мен иәжірибе. Әлі де есептелмеген және басылымда жоқ 

ӛнер табысына патент берілуіне мәлімдемелік материалдар ноу-хау нысаны 
ретінде қарастырылады.  
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     14.3 Аймақтарға, экономика салаларындағы және ҧжымдардағы 

инновациялық қызметтер 
Инновациялық қызмет - ғылыми зерттеу, ӛнімнің жаңа тҥрлерін жарыққа 

шығару, қҧрал-жабдықтар мен еңбек заттарын, технологиялық процестерді 

және алдыңғы қатарлы тәжрибенің ең жақсы жетістіктері негізінде, жоспарлау, 
қаржыландыру және ғылыми техниканың процесті ҥйлестіру, экономикалық 

тетіктер (рычаг) мен ынталандыруды жетілдіру, ғылыми техникалық процестің 
интенсивті дамуын жылдамдатуға және оның әлеуметтік-экономикалық 

нәтижелілігін арттыруға бағытталған шаралар жҥйесін дайындаумен 
шҧғылданатын басқару органдарының әртҥрлі әдістері мен істерінің кҥрделі 

динамикалық жҥйесі.  
Нарықтық экономикада фирма инновацияға жете дайындатып және 

ендіру процесіне ҥлкен мән береді. Қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің 
тездетілуі жағдайынла ӛндірістік технология мен шығарылатын ӛнім 

номенклатурасының уақытылы жаңартылуының қажеттілігі туындайды. Бҧл 
тауар мен қызметке сҧраныстың жылдам ауысымен, олардың сапасына жаңа 

талаптың пайда болуына байланысты.  
 Фирма алдында бәсекелестермен кҥресу, ӛндіріс шығындарын қысқарту 

және пайданы кӛбейту мәселесі тҧрады. Осыған байланысты кәсіпорын 

қызметінде, инновация стратегиясын дайындау және ӛндіру оның бір элементі 
болып табылатын маркетингтің рӛлі артады. Фирма стратегиясы кәсіпорын ҧзақ 

мерзімді мҥдде мен маҧсатын айқындап, оған жетуде қорларды бӛлу мен 
қолданатын іс-әрекеттер бағытын анықтауы керек.  

 Фирманың негізгі стратегиялық шеңберінде қызметтік стратегиясының 
келесі тҥрлерін атауға болады: ӛндірістік, инновациялық, маркетингтік, 

қаржылық, ақпараттық, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық, 
сыртқыэкономикалық қызмет.  

 Қазақстан Республикасының ӛндіріс саласының дамуның қазіргі 
жағдайында, кәсіпорынның инновациялық процестерін іске асыратын 

инновациялық стратегия дайындау инновациялық қызмет маркетингі ӛзекті 
мәселе.  

 Инновацияны нәтижелі дайындау және ӛндіру кәсіпорынның игерген 

саласында табысты қызмет етіп, жаңа деңгейге кӛтерілуіне мҥмкіндік береді. 
Бҧл нарық коньюктурасының тез ӛзгеруімен және кәсіпорынның бәсекелік 

кҥресінің белсенділігімен ерекшелінетін нарық жағдайында аса маңызды рӛлге 
ие болады.  

 Инновацияны зерттеліп дайындату, ӛндірру және іске асыру процесінде 
кәсіпорынның қызмет ететін барлық бӛлімдері іске белсене атсалысуы керек. 

Олардың маркетинг қызметімен іс-әрекет бірлігі инновациялық стратегияның 
орындалу кезеңдерінің нәтижелі болуының қажетті шарты болып табылады.  

 Кәсіпорынның инновацияны табысты іске асырылуына кӛптеген 
факторлар, оның ішінде ғылыми техникалық, потенциялы, ӛндірістік-

техникалық базасы, қорлардың негізгі тҥрлері, ірі инвестициялар, ҥйлесімді 
басқару жҥйесі әсер етпейді. Осы факторлардың ара қатынасы мен дҧрыс 
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пайдаланылуы және сондай-ақ кәсіпорынның инновациялық, ӛндірістік және 

маркетингтік қызметтері инновациялық стратегияны іске асыруда оң нәтижеге 
әкеледі.  

 Болашақ тҧтынушыларды жақсы ӛніммен таныстыру мақсатында оны 

ӛткізетін шарықты зерттеу керек. Ол ҥшін жаңа ӛнімді ҧсынатын кӛрме, 
жәрмеңке, конкурстар ҧйымдастырылып оның ҥлгісін (егер тауар ҧзақ мерзімде 

пайлаланса) сыналатын, тегін немесе жеңілдікпен пайдалануға, лизингке 
(жоғары ӛзіндік қҧнды игеру процесінде ӛнімді арзан бағамен) беріледі. Жаңа 

ӛнімнің мҧндай алдын-ала орналастыруының шығыны, оның сатуын 
игеруіндегі инвестицияның бір бӛлігі ретінде еӛрінеді, және жаңа ӛнімге 

сҧранысты маркетингттік зерттеуге кірісуге мҥмкіндік береді.  
 Жаңалық-тауарды нарыққа жеткізу жаңалықты мамандандырылған 

кӛрмелерге (оны тҧтынуда қалай пайдаланылатынын кӛрсету арқылы); Жаңа 
тауарды жеңілдік бағамен сынауға және қысқа мерзімді лизингке (оның ішінде 

жаңа тауарды, ӛнімді және қауіпсіз пайдалануды ҥйрететін ӛз ӛкілін қосып 
жіберу) беру; басқа тҧтынушыларға әсер ете алатын және жаңалықтың 

таралуына қабілетті тҧтынушылармен жекелей жҧмыс істеу арқылы жаңа 
нарықты меңгеруді қажет етеді.  

 Нарықта жаңа ӛнімді игеріп ӛз ҥлесін қамтамасыз етуге тҧраҧты 

тҧтынушыларды тҥзуді жылдамдату немесе сенімді (ҧдайы ӛндіруге) 
инновациялық монополия жағдайын жасау арқылы қол жеткізіледі,  

 Жаңа ӛніммен жабдықтаушы инновациялық монополияны:  
- Ҧсынылған, шығарылған жаңа ӛнімнің технологиясына немесе 

конструктурасына енгізілген жаңалық және пайдалы ҥлгілерге патенттер 
пакетін тіркеу және белсенді қорғау (сәйкесті технологияны пайдаланудың 

коммерциялық қҧқығын сақтау заңын бақылау мониторингі, мҧндай 
қҧқықтарды бҧзушыларды сот арқылы қудалау).  

- Жаңа ӛнімнің конструкциялық немесе технологиялық ерекшелітерін шешуші 
техникалық шешімдерін (ноу-хау) (әдейі хабарланған және сақтау тәртібін 

қорғау, қажетті кезінде сотта қолдағы қҧжаттармен қамтамасыз етуге қабілетті.   
 Әдетте, мҧндай монополия бір жарым-екі жылдан аспайды. Ол шешуші 

жаңалықтарды баспалардың ойлап табуы немесе онымен шҧғылданатын 

мамандардың басқа кәсіпорынға ауысуына байланысты Ноу-хау-дың таралып 
кетуіне байланысты.  

 Нарық қажеттілігін зерттеу және мониторинг, инновациялық тиімді 
шығаруды тездету және тҧрақты тҥрде жаңарту қажеттілігі инновациялық 

экономикаға икемді автоматтандыруды ендіруге бірінші маңыз беруді талап 
етеді. Кешенді икемді автоматтандыру информациялық технологиялар мен 

компьютерлік жҥйені кең пайдалану инновациялық экономиканың ӛзегі болып 
табылады. Сондықтан, аймақтар экономикасын қҧрылымдық қайта 

қҧрылымның фундаменті, аймақтық инновациялық қҧрылым негізі 
автоматтандырылған жоғары технологиялар мен компьютрлендірген қағазсыз 

тура жҥретін циклді жҥйе: жобалау-ӛндіріс-бақылау-іске асыру болуы керек. 
Осыдан шығатыны, инновациялық экономиканың тҥзілуі мен дамуының ең 
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маңызды аймақтық проблемасын зерттеп дайындау, жасап шығару және 

автоматталған интегралданған жобалау-ӛндірістік жҥйесімен байланысты 
автоматтың реттеліп жҥйеге іске асырылатын қағазсыз тура жҥру циклі және 
инновациялық бағытталған ғылыми-зерттеу, тәжірибе-конструкторлық 

жҧмыстар, технологиялық дайындық пен ӛндірісті жоспарлау процестерін б ір 
жҥйеге біріктіретін, ең соңында инновациялық ӛнімді тҧтынуға бағытталған 

ғылыми-әдістемелік және ҧйымдастырушылық мәселелерді шешу болып 
табылады.  

 Соңғы жылдары нарықтық жҥйе шаруашылығын жҥргізуде 
инновациялық қызмет белсенді ендірілуде. Ең маңызды мақсат кәсіпорындарда 

инновация деңгейін кӛтеру, атап айтқанда: жаңа ӛнім ӛндіру немесе 
қолданыстағы ӛнімдерді жетілдіру жолымен және ӛнімді сатуда жаңа 

технологияны ендіру, қайта қҧрылымдық,  фирманың ӛзін-ӛзі басқаруын 
жетілдіру және жаңаша маркетингті қолдану арқылы нарықтағы ӛзгерістерге 

нақты және пара-пар жауап беру. Қорытындылай айтқанда, инновациялық 
потенциалды тҥзу мен дамыту қазіргі заманғы кәсіпорындар стратегиясының 

ажырамайтын бӛлігі болып табылады.  
 
 

     14.4 Қазіргі заман жағдайындағы инновациялық  болжаудың негізгі 
әдістері мен ерекшеліктері. 

 Қазіргі экономикалық теорияда экономикада және техникада 
қолданылатын ғылыми жетістіктер кӛп жағдайда инновация деп аталады.  

 Ғылым мен техниканың дамуын болжау, инновацияның маңызды 
бағыттары мен ғылыми-техникалық дамуын кешенді болжау ҥшін жеке 

болжаулар жҥйесін жасауды қарастырады. Ол жорамалданған осы нәтижелерді 
ӛндірісте және экономиканың басқа салаларында пайдалану мҥмкіндіктері, 

инновацияны ендіру салдарын білуге негіз болады.  
 Әлемдік тәжірибе ғылым мен техниканың дамуын болжау процесінде 

интуициялық, сондай-ақ немқҧрайлы (формалды) әдістері қолданылады.  
 Фундаментальды зерттеуді болжауға жҥйелі талдау және синтез, 
эксперттік бағалау әдістері: сценарийлер, мҥдделер ағашы және 

морфологиялық талдау кең ӛріс алған. Статистикалық ӛрісті қолдану 
мҥмкіндігіне бастапқы кӛрсеткіштерінің жоқтығы немесе жеткіліксіздігіне 

байланысты, сондай-ақ болжау процестерінің ӛтуін белгілеудің қиыншылығы 
себепті тек қойылады.  

 Фундаментальды зерттеудің даму болжамын зерттеу институттарының, 
мемлекеттік университеттің барлық перспективалық ғылыми бағыттары 

негізінде жасалынады. Сондай-ақ ғылыми қызметкерлер ғылым кандидаты 
және докторлар, қосалқы қызметкерлер саны да болжанады.  

 Фундаментальды зерттеуді болжауды ғылым дамуының қазіргі жағдайы 
талданады, актуалды проблемалар айқындалады, қазіргі ғылым проблемасын 

шешу жолдары белгіленеді және шешуін табу керек жаңа проблемалар 
ҧсынылады.  
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 Қолданбалы зерттеулер екі жақты белгіленеді.Бір жағынан, жаңа 

қҧралдар және еңбек затын (техника, технология, материалдар т.б.) жасау ҥшін 
олардың даму және тәжірибеде қолдану мҥмкіндіктерін бағалау мақсатында 
терең талдауды және фундаментальды зерттеуді жалғастыру, екіншіден-ӛндіріс 

жағдайын бҥтіндей талдау, қолданыстағы техниканы модернизациялау және 
жаңа техника жасау, сондай-ақ халық шаруашылығын, оның қҧрамындағы 

элементтерді ҧйымдастыру мен басқару мәселелері бойынша ҧсыныстар 
дайындау. Қолданбалы зерттеудің нәтижелері кебір тораптар (узел) мен 

болашақ зерттеулер нәтижелерінің элементтерінің макеттері болуы мҥмкін.
 Ӛнімнің мӛлшерлері, материал және энергиясиымдылығының тӛмендеуі, 

ғылыми қызметкерлердің мамандығының деңгейінің ӛсуі және басқа 
кӛрсеткіштері болжанады.  

 Зерттеу барысындағы еңбек ӛнімі болып табылатындар: жаңалыққа  
(изобретение) ӛтініш, жаңа ӛнім шығаруға, технологиялық игерулерге 

дайындыққа есеп беру, басқарудың жаңа жҥйесінің схемасы, жаңа цехтар, 
кәсіпорындар жасау, кӛлік тҥрлерін дамыту т.б.  

 Ғылым мен техниканың дамуын болжау сатысында ең бастысы, еңбек 
ӛнімділігін жоғарылататын, ӛнімнің әр бірлігіне жҧмсаған едәуір әсер 
ететін,яғни экономикалық және техникалықең жақсы кӛрсеткіштерге 

негізделген зерттеудің перспективті вариантын таңдау болып табылады.  
 Зерттеуді болжауда болжаудың негізгі нысаны болып табылатындар: 

сапа, қҧн, нәтижелік (эффективность) жаңа техника жасаудағы еңбек, қаржы, 
материалдық қорларға қажеттілік.  

 Ӛндірісті және жаңа техниканы пайдалануды болжауды есептеу 
процесінде, эксперттік бағалау әдістері, экстрополяциялық, оптимизациялау, 

факторлық және имитациялық (еліктеу) моделдері, іріленген баласты есептеу 
жҥйесі қолданылады. Болжау әдістерін таңдағанда болжаудың алдын алу 

тереңдігі маңызды болып табылады. Егер болжанатын процесс эволюциялық, 
секірмейтінін кӛзге елестетсек, онда секіруді және оны іске асыру уақытын 

ангықтауда формалды әдістерді қолдану ақталады; егер секірістің пайда болуы 
мҥмкін болса, онда эксперттік бағалау әдісін қолдану керек, ал эволюциялық 
процесс учаскілерінде формалды әдіс қолданылады. 

 Экспорттық бағалау әдістері ғылым мен техника дамуының 
перспективасы туралы бір немесе бірнеше мамандар (эксперттер) пікіріне 

негізделеді.  
 Тӛменде әлемдік тәжірибеде тараған кейбір әдістер келтірілген. 

Коммисиялық әдіс. Бҧл әдістің мәні, мамандар шешім қабылдауда ӛздерінің 
жаңсақтықтарының орнын толтыру ҥшін бір-біріне әсер етуі болып табылады. 

Бҧл әдісті артықшылықтар мен кемшіліктерге ие.  
Артықшылықтары болып табылатындар:   

1. Ақпараттық толықтық, яғни егер коммисия қҧрамы тиянақты таңдалып,  
осы ғылым саласының мамандары жиналса онда жалпы ақпарат жиынтығы, әр 

маманның жеке ақпаратынан әрде пайда кӛп болады.  
2. Факторлар санының теңдігі, яғни кӛрсетілген ғылым мен техника  
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саласына байланысты топ қарастыратын факторлар санынан кем емес.   

3. Эксперттердің коллективтік жауапкершілігі. Бҧл прициптің мәнісі  
әрбір маманға қарағанда эксперт топтары ӛздеріне жауапкершілікті ҥлкен 
әзірлікпен қабылдайды. Коммссияның бірлесіп атқарған жҧмысы экспертке 

бірге жҧмыс істейтін әріптестерге ӛздерінің кӛзқарастарының дҧрыстығына кӛз 
жеткізуге мҥмкіндік береді, ал олардың қолдауы сенімсіздіктен қҧтқарады және 

тәуекелдікке апарады.  
Әдістің кемшіліктері:  

1. Мамандар тобы топтың жеке мҥшесіне, мысалы, жалпының кӛзқарасы  
қате екенін тҥсінсе де, топтың пікіріне қосылуға мәмбҥр етуге кҥшті қысым 

жасауы мҥмкін.  
2. Кішігірім топтар эксперимент кӛрсеткендей дәлелдеулер емес, “дҧрыс”  

деп қол кӛтергендер жағы жеңіп жатады.  
3. Топқа жақсы прогрессионал немесе сендіру қабілеті жоғары қарапайым  

эксперт елеулі әсер етуі мҥмкін.  
    Комиссиялық әдіспен болжағанда оның артықшылықтарының 

салмақтылығы, кемшіліктерімен келісуге тура келеді. Қарастырылатын әрбір 
келесі анкеталар “сҧрақтар туры”, ал эксперименттер ҧжымы-“жюри” деп 
аталады.  

    Сценарий жазу әдісі оқиғаның кҥнделікті немесе қайсыбір берілген 
жағдайдан бірте-бірте болашақ жағдайды қалай дамытудың  логикалық 

реттілігін белгілеуді болжайды.  
   Ғылым-техникалық болжауда бҧл әдісті қолданудың келесі кезеңдерін 

атауға болады:  
- Сценарий дәстҥрлі ойлауды барынша әлсіретеді;  

- Процестерді зерттеушінің тек абстрактылы ойлауды басшылыққа алып, 

жіберіп алмайтындай процестерді нақтылауға мҥмкіндік береді;  
Тарихи ҧқсастық әдісі-болжанатын жаңа технологиялық ӛткен мерзімдей 

қайсыбір ҧқсас технологиялық ӛзгеруімен салыстырып қорытындылайтын 
барынша “қатал” болжаудың мҥмкін болатын тәсілдерінің бірі.  

Ҧжымдық генерациялау (”ақыл-ой шабуылы”) әдісі ғылым мен техниканың 
дамуын болжауда әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылады. Бҧл әдісті қысқа 

және ортамерзімді кезеңдегі болжауда қолданған тиімді.  
Әлемдік тәжірибе кӛрсеткендей, эксперттік бағалау әдістерінің ішінде 

“Дельфи” әдісі ғылым мен техниканың дамуын болжаудың ең жетілген тҥрі 
болып табылады.  

Ҧқсастық бойынша болжау әдісін “аңқаулық” ҥлгісі категориясына 

жатқызуға болады. Олардың “аңқаулығы” мынадай ҧйғарымнан туындайды, 
себебі қалай болмасын ӛткендегі технологиялық ӛзгеруді қоздырған белгілі 

әрекеті, келешекте де осындай әрекетті тудырады.              
Морфологиялық талдау әдісін швейцар астрономы Цвикки, “Аэроджет 

инжиниринг корпорейшн” фирмасында уақытша ракеталық зерттеу жҧмысына 
қатыстырылғанда ойлап шығарған. Оның айтуынша “әдіс кӛрсетілген 
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проблемалардың барлық жиынтығын қамтиды” және болжауды кезеңмен іске 

асыру ҧйғарылады:  
      1-ші кезең- шешуді қажет ететін проблемаларды дәлме-дәл тҧжырымдау; 
      2-ші кезең – проблеманы шешудің негізгі параметрлерін айқындалады, 

сонымен екінші кезең барлық параметрлерді зерттеу және оның ішіндегі ең 
маңыздысын анықтау;  

     3-ші кезең – берілген параметрлерді қалыпқа қҧрастырылып, проблеманың 
мҥмкін болатын шешімі қалыптасады;  

     4-ші кезең- алынған шешімдердің барлық жиынтық қызметтік бағалығы 
анықталады;  

     5-ші кезең – ҧтымды шешімдері мен оларды іске асыру таңдалады;  
 Тенденцияларды экстраполяция әдісі, қолданыстағы техниканың дамуы 

болашақта да сақталады деп есептелінеді. Мҧнда белгіленген (ӛткен-келесі) 
заңдылыққа байланысты болжау экспотенциальдынемесе тҥзу жолмен 

жҥргізіледі. Экстрополяция әдісін қолданғанда болжанатын нысанның 
параметрлерін таңдау және негіздеу ерекшеорын алады. Әрбір параметр 

ӛлшенетіндей және мҥмкіндігінше қорытындылау қызметімен сипатталуы 
қажет. Мҧнда параметрдің ӛткен кезеңдегі даму кӛрсеткіштері бар болуы, 
сондай-ақ параметр салыстырмалылық талабын қамтамасыз етуі керек.  

 Экстраполяциялық әдіс қарапайым және тәжірибеде кең 
қолданылатындықтығына қарамастан кӛңіл қоятындай кемшіліктерге ие, 

ӛйткені жағдайдың ӛзгеруінде ғылым мен техниканың дамуы нәтижесін кҥні 
бҧрын айтуға мҥмкіндіе бермейді. Ойластырған жаңалықты ендіру темпіне қол 

жеткізу ҥшін, қандай жағдайды ӛзгерту керек екендігі де белгісіз. Ең маңызды 
кемшілігі ҧзақ мерзімді кезеңге болжау кӛрсеткіштерінің анық еместігі. Осыған 

байланысты экстраполяциялар әдістерін бірыңғай ғылыми-техникалық кешенін 
тҥзу болып саналады. Ғылыми-ӛндірістік-ӛтімділіктің тҧтас жҥйесін қҧру, 

ғылыми-техникалық прогесс және фирманың нарық қажеттілігін қамтамасыз 
етуіне байланысты объективті заңдылық.  

 Қазіргі шаруашылықты жҥргізу жағдайы инновациялық нарықты болжау 
мен жоспарлау әдістерін жетілдіруді және оның ӛрісін барынша кеңейтуді 
талап етеді. Болжау мен жоспарлау саласы неғҧрлым жоғары болған сайын, 

олардың қоғамдық дамуына қосатын ҥлесі де салмақты. Сондықтанда 
экономиканы қарқынды дамыту мақсатында инновациялық қызметпен 

мемлекеттік басқару жҥйесіндегі шаруашылық жҥргізуші субъектілерден 
бастап, жаңа қҧрылған шектеулі жауапкершіліктен шағын кәсіпкерлік 

қоғамдарға дейін барлық ҧжымдар щҧғылдануы керек.  
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Инновация тҥсінігін қалай тҥсінесіз? 

2. Инновация тҥрлерін атаңыз. 
3. Инновацияның ӛмірлік циклі 

4. Инновацияның атқаратын қызметтері 
5. Инновация мен ӛндірістік процесс 
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Тест сҧрақтары: 
1. Кәсіпорынның инновациялық қызметінің сыртқы мотивтері болып 
табылмайды: 

а) салалық қҧрылымдық ӛзгерістер; 
б) сату кӛлемін арттыруға ҧмтылу; 

в) кәсіпорындардың шаруашылық жҥргізудің жаңа жағдайларына бейімделу 
қажеттілігі; 

г) салық, ақша- несие және қаржы саясатындағы ӛзгерістер. 
2. Кәсіпорынның инновациялық қызметінің ішкі мотивтері: 

а) салалық қҧрылымдық ӛзгерістер; 
б) сату кӛлемін арттыруға ҧмтылу; 

в) жарнама жасау;  
г) экономиканы тҧрақтандыру. 

3. Ғылыми идеялардың туындауынан бастап оның іс жҥзінде пайдаланылуына 
дейінгі уақыт аралығы 

а) инновациялық қызмет; 
б) инновация; 
в) инновациялық процесс;  

г) инновациялық ӛндіріс. 
4. Инновациялық процестің бастамасы 

а) белсенділік болып табылады; 
б) иницияция болып табылады; 

в)  жаңалық болып табылады; 
г) ӛндіріс болып табылады. 

5. Инновация жетелейді: 
а) ӛндіріске; 

б) дамуға; 
в)  қҧлдыркуға; 

г) бағаны тҧрақтандыруға. 
 
 

15 ТАҚЫРЫП. НАРЫҚ «СӘТСІЗДІКТЕРІ» ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК 
БАСҚАРУ 

 
Дәріс жоспары: 

1.Нарықтық «сәтсіздіктері», сыртқы әсерлер, айқындаомаған ақпарат,   
монополия 

2.Қоғамдық игіліктер: тҥрлері, ерекшеліктері және қоғамдық игілікті ӛндірудің 
тиімді кӛлемі 

3.Сыртқы әсерлер және оны реттеу 
4.Коуз-Стиглер теориясы 

5.Ассиметриялық ақпараттар. Ассиметриялық ақпараттар нарығы 
6.Нарық дабылдары 
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          15.1 Нарықтық «сәтсіздіктері», сыртқы әсерлер, айқындалмаған 

ақпарат,  монополия 
Нарықтың мәні мен қызмет ету сипаттамасында екі тҥрлі тҧжырымдама 

бар.  

Бірінші тҧжырымдаманы жақтайтындар, нарықтық экономикада бәсекелі 
рынок ӛмір сҥреді, экономикалық тиімділікті кӛтерудің кепілдігі, бәсекеліктің 

алғышартын жасаса, экономикалық агенттер арасында ӛндіріс қорларын 
оңтайлы бӛліп тарату мҥмкіндігі туатынын алға тартады.  

Екінші тҧжырыдама жолын жақтаушылар нарық экономикасында еркін 
бәсекелік жағдайы жоқ, демек бәсекелі рынок та жоқ, сондықтан нарық тиімсіз 

жҧмыс істейді, яғни ӛз ретінде экономиканың тиімділігін тӛмендетеді.  
Шет елдік экономикалық әдебиеттерде бәсекелі нарықтың дәрменсіздігін 

мынадай факторлармен тҥсіндіреді: 
1. Кӛптеген тҧтынушыларға пайдалы, ең тӛменгі шығындармен ӛндірілу 

мҥмкіндігіне ие және олардың қоғам ҥшін ҥлкен маңызы бар қоғамдық деп 
аталатын тауарларды ҧсынуға рынок қабілетті емес. 

2. Сыртқы әсерлердің болуы. Бағалар тиімді әсер етеді, егер олар сатып 
алушыларға да, ӛндірушілерге де мәлімет берсе. Бағалар кӛп жағдайда 
ӛндірушілер, болмаса тҧтынушылар іс-әрекетін дәл бейнелемейді, оның арты 

нарықтың дәрменсіздігіне әкеледі. Сыртқы әсерлер, ӛндіріс, болмаса тҧтынуға 
байланысты қайсыбір қызметтің басқа қызмет тҥрлеріне қосымша, бірақ 

тікелей нарықтық бағамен бейнеленбейтін жағдайда пайда болады. 
Айталық, қайсыбір зауыт зиянды қалдықтарын ӛзенге тастады делік, 

нәтижесінде ол жерден әрі қарай балық аулауға, суға шомылуға болмайды. 
Міне бҧл сыртқы әсер. Егер осы сыртқы әсер бҥкіл салаға әсер етсе, онда ол 

зауыттың ӛнім бағасы, қоршаған ортаны ластау зиянын есепке алған ӛндіріс 
шығындарымен салыстырғанда тӛмен болады. 

          3. Нарықтық баға, болмаса ӛнім сапасы туралы толық емес және дәлме-
дәлсіз мәліметтің болуы. Мҧндай жағдайда нарықтық жҥйе қолайсыз қызмет 

етеді, ҥйткені толық мәлімет ала алмаған ӛндірушілер мен тҧтынушылар ӛз 
шешімдерінде қателік жібереді. Мәліметтің жеткіліксіздігінен ӛндірушілердің 
бір тауарды артық, ал басқаларын тым аз ӛндіруі мҥмкін. Дәл сондай жағдай 

сатып алушылар арасында да болады. Кейбір сатып алушылар қажетті және 
ҧтымды тауарды ала алмайды, ал басқалары – пайдасы жоқ, немесе тіптен 

зиянды тауар сатып алады. Осыдан тауар нарығында сәтсіздік туындайды.  
 4. Ӛндіруші, немесе сатушының нарықтық билікке ие болуы. 

Нарықтық билік бір тауардың артық, ал  басқаларының жеткіліксіз ӛндірілуіне 
әкеледі. Нарықтық биліктегі ӛндірушілер ӛз іс-әрекеттерінде сатып алушылар 

пайдаланатын бағалардан ӛзгеше бағаларды қолданады, нәтижесінде рынок 
дәрменсіз болады және ӛз қызметін орындамайды. Осы секілді жағдай ӛндіріс 

факторлары нарығында да орын алады. Айталық, жҧмысшылар аяқ киім 
ӛндіруде ҧсыныстық билікке ие. Бҧл жағдайда аяқ киім ӛнеркәсібінде жоғары 

жалақыда еңбек ҧсынысы аз, ал мысалы, тамақ ӛнеркәсібінде – тӛменгі 
жалақыда, еңбек ҧсынысы кӛп болады. Нәтижесінде инвестиция тиімді 
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болмайды, ҥйткені тиімділік тауар ӛндірудегі технологиялық алмастыру шекті 

нормасының бірдей болуын болжайды. 
 

15.2 Қоғамдық игіліктер: тҥрлері, ерекшеліктері және қоғамдық 

игілікті ӛндірудің тиімді кӛлемі 
Қоғамдық игіліктер – пайдасын бҥкіл қоғамға, оның кейбір ӛнімдері 

кӛрсетілген игілікті иемденуді қалай ма, жоқ қаламай ма, оған қатыссыз, 
бӛлшектемей ҥлестірілетін игіліктер. Қоғамдық игіліктер, нарықтағы жекелеген 

тҧтынушылар сатып алмай, тҥскен жалпы салықтан тӛленеді. Мысалы, 
қоғамдық игіліктерді барлық және жеке адамға қатысты болғандықтан ҧлттық 

қорғаныс жҥйесі атқарады. Айта кету керек, қоғамдық игіліктерден басқа 
қоғамдық «антиигіліктер» - шығындары адамдар тобына бірыңғай жҥктелген 

қоғамдық игіліктер болады. Бҧлар: ӛндірістің қажетсіз қҧрамдас ӛнімдері, не 
болмаса тҧтынулары; жылу эффектісі, пайдалы қазбалар жағылғанда 

климаттың жаһандық ӛзгеруі; ауаның, судың және жердің химиялық ӛндіріс 
қалдықтарынан энергия ӛндіру, не болмаса автомобильді пайдаланудан; 

қышқыл жауыны; ядролық қаруды сынаудың себебінен болатын радиоактивті 
қалдықтар; озон қабатының жҧқаруы. 

Игіліктер таза қоғамдық және таза жеке болып ажыратылады. 

Таза қоғамдық игіліктер – тӛлесе де, болмаса тӛлемесе де, барлық 
адамдар ҧжымдық тҧтынатын игіліктер. Таза қоғамдық игіліктердің пайдасын 

жеке кісінің тҧтынуы мҥмкін емес. 
Таза жеке игіліктер – бҧдан пайда, болмаса шығын әкелмейтін адамдар 

арасында бӛлінетін игіліктер. 
Егер қоғамдық игіліктермен тиімді қамтамасыз ету ҥшін мемлекет 

тарапынан іс-әрекет жасау қажет болса, жеке игіліктерді нарық қана тиімді 
ҥлестіреді.  

Демек, таза жеке игілік тек сатып алушыға ғана пайда әкеледі.  
Бірқатар игіліктер таза қоғамдық, таза жеке болмайды. Мысалы, полиция 

қызметі, бір жағынан қоғамдық игілік болса, екінші жағынан ҥй ҧрлығын ашу 
арқылы олар нақты кісіге жеке қызмет кӛрсетеді. 

Таза қоғамдық игіліктер екі ерекшелікке ие: 

1. Таза қоғамдық игіліктер, бір адамның тҧтынуының белгілі кӛлемінде 
басқалардың тҧтыну мҥмкіндігінің кемімейтіндігін білдіретін, тҧтынуда 

таңдаусыздық қасиетке ие. 
2. Таза қоғамдық игіліктерді тҧтыну ерекше қасиетті иемденбейді,  

яғни ерекше қҧқық бола алмайды. Бҧл дегенініз, тҧтынушылар, кӛрсетілген 
игілікке тӛлегісі келмесе де, оны тҧтыну мҥмкіндігінен айырылмайтының 

кӛрсетеді. Таза қоғамдық игіліктерді автоматты касса арқылы таратылатындай 
«ҧсақ мӛлшерде» шығару мҥмкін емес. 

Таза қоғамдық игіліктерге сҧраныс қисығы барлық тҧтынушылар ҥшін, әр 
мҥмкін бағада жеке шекті пайдалылықтарды қосу нәтижесінде, жеке сҧраныс 

тік (вертикаль) қисықтарының жалпы қосындысымен анықталады. 
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Таза қоғамдық игіліктерге сҧраныс қисығы, таза жеке игілікке сҧраныс 

қисығы сияқты, тӛмен қарай еңкіш болады. Бірақ таза қоғамдық игіліктерге 
сҧраныс қисығы таза жеке игілікке сҧраныс қисығынан екі айырмашылығымен 
ерекшеленеді. Біріншісі – жеке бірлікке баға белгіленбейтіндіктен, ҥйткені оны 

тҧтыну ерекше қҧқыққа ие емес, тік ось бойындағы баға шамасы ӛзгермейді. 
Екінші айырмашылығы, таза жеке игілікті тҧтынуда, адамдар ӛздерінің талғамы 

және экономикалық жағдайына бейімделуіне байланысты сҧраныс кӛлемін 
ӛзгертеді. Таза қоғамдық игіліктер ҥшін бҧлай болу мҥмкін емес, ҥйткені 

кӛрсетілген игіліктің бірлігіне баға белгіленбейді. Барлық тҧтынушылар ӛндіріс 
кӛлемін толығымен пайдалануы керек. Демек, ҧсыныстың кез-келген 

кӛлемінде, әр-бір тҧтынушының аталған игіліктерді тҧтыну кӛлемі ҧсыныс 
кӛлеміне тең болады. 

 
15.1. сурет.Жеке игілік.  
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15.2 сурет. Қоғамдық игілік 

 

15.1 және 15.2 суреттерде қоғамдық және жеке игіліктерге сҧраныс 
қисықтарының айырмашылығы бейнеленген. 

Таза жеке игілік ҥшін жиынтық сҧраныс кӛлемі әрбір мҥмкін болған 
шамада және сҧраныс кӛлемінің жалпы санына (қосындысына) тең: 

QD=Sqi; 
мҧндағы: і= 1, ….., N. 

 
Таза жеке игілікке сҧраныс қисығы кӛлбеу осі бойындағы әр-бір бағаға 

сәйкес сҧраныс кӛлемін қосу арқылы анықталады. Таза қоғамдық игілікке 
сҧраныс қисығы тік осі бойындағы мӛлшерге сәйкес шекті пайдалылықты қосу 

арқылы анықталады. Тҧтынушылардың әрқайсысы бірдей игілік кӛлемін 
тҧтынады. 

Қоғамдық игілік ӛндірісінің оңтайлы кӛлемін анықтау. Қорларды ең 
нәтижелі пайдалануды қамтамасыз ететін қоғамдық игілік ӛндірістің оңтайлы 
кӛлемін анықтаудың біршама жолы бар. 

Қоғамдық игіліктің қолайлы кӛлемі келесідей анықталады: 
MSB(QS)=MC(QS), 

мҧндағы, MSB(QS) – берілген қоғамдық игілікті тҧтынудағы шекті 
қоғамдық пайда саны QS; MC(QS) - ӛндірістің шекті шығыны және берілген 

қоғамдық игілікпен QS тҧтынушыларды қамтамасыз ету. (12.3 сурет). 
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15.3 сурет. Қоғамдық игіліктің оңтайлы кӛлемі 

 

Сонымен, кӛрсетілген қоғамдық игіліктерді экономикада нәтижелі 
орналастыру ҥшін шекті қоғамдық пайдалылық – кӛрсетілген кӛлемді 

тҧтынудағы пайда – шекті қоғамдық шығынға тең болатындай кӛлемде 
шығарылуы керек. Шекті қоғамдық шығын дегеніміз, игіліктің қосымша 
бірлігін ӛндіруге қажетті қорлар қҧны.  

Қоғамдық игіліктерді шамадан тыс және алып тастау деп бӛледі. 
Бірқатар тауар мен қызмет кӛрсету ӛздерінің қызметтеріне сәйкес таза 

қоғамдық және таза жеке игіліктер арасына жатады. Кӛптеген жағдайларда 
игіліктерді тҧтыну таңдаусыздығы тек тҧтынудың белгілі деңгейіне ғана тән . 

Мҧндай барлық тҧтынушылар ҥшін жетіспеу, мҥмкін болатын игіліктер 
шамадан тыс қоғамдық игіліктер деп аталады. Тҧтынушылардың белгілі 

санынан бастап, қосымша тҧтынушының пайда болуы, қоғамда ӛмір сҥріп 
жатқан тҧтынушыларға тиесілі пайдалылықтың кемуіне алып келеді. 

 
15.3 Сыртқы әсерлер және оны реттеу 

Сыртқы әсерлер (экстерналии) – бҧл  кӛрсетілген келісімге қатысушы 
экономикалық субъектілердің келісімге қатыспаған ҥшінші тҧлғаға әсері; 

ҧлттық жалпы ӛнімді анықтауда есептелмейтін, бірақ адамдардың әл –ауқатына 
әсер ететін себепші шарттар (факторлар).  

Сыртқы әсер оң және теріс болып ажыратылады. 

Теріс сыртқы әсерлер (теріс экстерналии) – бҧл келісімге қатысушы 
экономикалық субъектілердің ҥшінші тҧлғаға теріс әсері; бҧл ӛнім бағасында 

кӛрсетілмеген, пайдаланылған қорлар қҧны. 
Теріс сыртқы әсердің мысалы, ӛндіріс қалдықтарын суын ішіп отырған, 

немесе балығын аулап, шомылатын ӛзен бола алады. Қалдықтар кӛлемін ӛзенге 
кӛп тастаған сайын, оны пайдалануға байланысты зияны да соншалықты 

ҧлғаяды. 
Теріс сыртқы әсерлер тҥрлері: 

Жалпы сыртқы шығындар (ТЕС) – бҧл ҥшінші тҧлғаға тигізілетін жалпы 
зиян. Олар ӛндірілген ӛнім кӛлеміне байланысты ӛзгереді. Ӛндіріс ҧлғайған 

сайын жалпы зиян да кӛбейеді. 
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Шекті сыртқы шығындар (МЕС) – бҧл ӛнімнің әрбір қосымша бірлігін 

ӛндіруге байланысты ӛндірушілердің тӛлемей, оны ҥшінші тҧлғаға аудара 
салатын бірлігін ӛндіруге байланысты қосымша шығын. 

Шекті жеке шығындар (МРС) – бҧл фирма сатып алған, болмаса иеленген 

қорлардың қҧны. Ӛндірістің шекті сыртқы шығындарына теріс сыртқы әсерлер 
болған жағдайда, шекті сыртқы шығындар қосылмайды. Теріс сыртқы 

шығындар (MSC) – бҧл ӛндірістің жеке және сыртқы шекті шығындарының 
жиынтығы: 

MSC=MPC+MEC; 
Шекті қоғамдық пайдалылық (MSB) – қосымша бір бірлік ӛнім 

ӛндіргенде, шығарып алынатын қосымша пайдалылық. 
Теріс сыртқы әсер жағдайында нәтижелілікке мына жағдайда қол 

жеткізуге болады: 
МРС+МЕС=MSС=MSB 

Шекті сыртқы шығын мен шекті жеке шығынды қосқанда, шекті жеке 
шығын қоғамдық шекті шығын деңгейіне  кӛтеріледі. Еркін бәсекелестік 

жағдайында және теріс сыртқы әсердің ықпалында тиімділікпен салыстырғанда 
және ӛндіріс кӛлемінің ҧлғаюында бағаның тӛмендеуі кӛрініс табады: 

QР >QS;  Рр<РS 

 

 

 

15.4 сурет. Теріс сыртқы әсер  

 
15.4 суретте кӛрсетілгендей, ӛндірілетін ӛнім мен бағаның тиімділігіне 

шекті қоғамдық шығындар, шекті қоғамдық пайдалылыққа теңескен нҥктеде 
қол жеткізіледі.  

Оң сыртқы әсерлер – бҧл келісімге қатысты субъектілердің ҥшінші 
тҧлғаға қолайлы әсер етуі; бҧл бағамен бейнеленбейтін пайдалылық.  

Оң сыртқы әсер жағдайында шекті қоғамдық пайдалылық шекті жеке 
пайдалылықтан асып кетеді. 

Сыртқы пайданы шығарып алатын ҥшінші тҧлға кӛрсетілген тауарға 
келісім шартқа қатысы болмағандықтан,ондай келісім жасағанда олардың 

пайдасы есепке алынбайды, ал нарықта орнайтын тепе-теңдік баға мен 
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санының осы іспеттес есептеуден шығатын кӛрсеткіштерден айырмашылығы 

болады. Бҧдан шығатын қортынды, оң сыртқы әсермен кӛрсетілген ӛнімді 
ӛндіру жеткіліксіз және баға тӛмендейді, нәтижесінде бҧл экономиканың 
тиімділігінің тӛмендеуіне әкеледі. Сондықтан, тиімді ӛнім кӛлемін қамтамасыз 

ету ҥшін сыртқы әсерді пайдаланушы ҥшінші тҧлға оны ӛндіретіндей және 
тҧтынатындай ӛз ҥлесін қосатын механизм керек. Онда ҥшінші тҧлға ҥлесінің 

бір бӛлігін тҧтыну кӛлемінің ҧлғаюын ынталандыру ҥшін тҧтынушылар 
тӛлейтін бағаның тӛмендеуіне бағыттап, екінші бӛлігін ӛндірушілердің ӛнімді 

кӛбеюін ынталандыратын шекті шығын ӛсуінің орнын толтыруға пайдаланар 
еді. 

Оң сыртқы әсерлер тҥрлері: 
Тауардың шекті жеке пайдалылығы (МРВ) – тҧлғаның қосымша тауар 

бірлігін сатып алғандағы шекті пайдалылық. Кӛрсетілген тауар кӛлеміне 
байланысты шекті қоғамдық пайдалылықты табу ҥшін, шекті жеке 

пайдалылыққа ҥшінші тҧлғалар шығарып алатын шекті пайдалылықты қосу 
керек. 

Тауардың шекті сыртқы пайдалылығы (МЕВ)  – бҧл кӛрсетілген тауарға 
сатушы да емес, сатып алушы да емес, ҥшінші тҧлғаның шығарып алатын шекті 
ҧтысы. 

Жалпы сыртқы пайдалылық (ТЕВ) – бірлік тауардың пайдалылығын 
тауардың санына кӛбейту арқылы анықтайды.  

Оң сыртқы әсер 12.5 суретте кӛрсетілген. 
 

 
 

15.5. сурет. Оң сыртқы әсер  

 
15.4 сурет пен 15.5 суретте, шығындар штрихталған аумақпен белгіленген 

(DWL) теріс те, оң да сыртқы әсерлердің экономикаға теріс ықпалын 
анықтайды. 
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Сыртқы әсерлер проблемаларының мәні және жеке қоғамдық 

шығындардың, болмаса жеке қоғамдық пайдалылықтың бір-біріне сәйкес 
келмеуіне байланысты, экономикада қорлар мен ӛнімдерді орналастыру және 
пайдаланудың тиімсіз болуында. Сыртқы әсерлер проблемасын шешудің жолы 

шекті қоғамдық шығын мен шекті қоғамдық пайдалылықтың теңдігіне қол 
жеткізу. 

MSC=MSB 
Сыртқы әсерлерді мемлекеттік реттеу.  Сыртқы әсерлер  экономикада ҧзақ 

уақыт ӛмір сҥретіндіктен, оның проблемаларын шешуге мемлекет шарасыз 
араласады.  Мемлекеттік реттеудің мынадай тҥрлері ажыратылады: 

Әкімшілік-командалық әдіс. Экономикалық субъектілердің белгілі іс-
қимылдарға тікелей тиым салу, болмаса олардың орындалуын талап ету. 

Мемлекеттік органдар зиянды және токсикалық заттардың  шекті рҧқсат етілген 
концентрациясы деңгейін (РЕК) әкімшілік бҧйрықпен белгілейді.  

Бірақ сыртқы әсерлерді әкімшілік-командалық әдіспен реттеу қорларды 
тиімді орналастыруға әкелмейді. 

Тҥзетуші салықтар. Тҥзетуші салық (Пигу салығы) – шекті жеке 
шығындарды, шекті қоғамдық шығын деңгейіне дейін кӛтеріп, ӛндірісті 
қысқартуға әкелетін тауар мен қызмет кӛрсетуге салынатын салық.  

Пигу салығы, ӛндірілген ӛнімнің әр бірлігіне шекті сыртқы шығындарға 
тең кӛлемде белгіленеді: 

Т=МЕС; 
мҧндағы, Т – тҥзетуші салығының кӛлемі; МЕС – шекті сыртқы шығын. 

Онда МРВ+Т=MSC және шекті жеке шығын қисығы, Пигу санын есепке 
алғанда, шекті қоғамдық шығын қисығымен дәл келеді, сӛйтіп теріс сыртқы 

әсерде ӛндірілген ӛнімнің тиімді деңгейіне дейін азаюына әкеледі (15.6 сурет). 

 
15.6 сурет. Шекті жеке және қоғамдық шекті шығын қисығы  
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Тҥзетуші субсидиялар
12

– бҧл  тҧтынылуы оң сыртқы әсер тудыратын 

тауарды ӛндірушіге, болмаса тҧтынушыға тӛлем. Мҧндай субсидиялар 
тҧтынатын тауар бағасын тӛмендетуге ықпал ету арқылы, ӛндіру кӛлемін тиімді 
деңгейге ҧлғайтатын, сыртқы әсерді интернациялауға арналған.  

Тҥзетуші субсидиялар оң сыртқы әсермен ӛндірілген ӛнім бірлігіне шекті 
сыртқы пайдалылыққа тең кӛлемде белгіленеді:  

 
С =МЕВ, 

мҧндағы, С – тҥзетуші субсидиялар кӛлемі; МЕВ - шекті сыртқы 
пайдалылық. 

Онда МРВ+G=МSВ және шекті пайдалылық осындай субсидияны 
есептегенде шекті қоғамдық пайдалылық қисығымен сәйкес келеді, мҧнын ӛзі 

оң сыртқы әсермен ӛндірілген ӛнімнің қорларды орналастыру жағынан алғанда 
тиімді деңгейге дейін ҧлғаюына әкеледі: 

QP=QQ  (15.7 сурет). 
 

 
 

15.7 сурет. Шекті жеке және шекті қоғамдық пайдалылық 

 

Егер тҥзетуші салық шекті жеке шығынды шекті қоғамдық шығын 
деңгейіне дейін ҧлғайтып және бағаның кӛтерілуіне әкелсе, онда тҥзетуші 

несие, шекті жеке пайдалылықты шекті қоғамдық пайдалылық деңгейіне дейін 
кӛтеріп, бағаның тӛмендеуіне әкеледі.  

Тҥзетуші салықтар мен субсидиялар ӛндірістің тиімділігіне қол жеткізу 
ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. Сонымен қатар, бҧл салықтарды ӛндіру ҥшін, 

сыртқы әсерді белгілеп алып, кӛрсетілген әсермен байланысты ҥшінші 
тҧлғаның шекті шығынын анықтау қажет. 

 
                                                 
12

 Субсидия – лат. Subsidium – кӛмек, қолдау. 
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15.4 Коуз-Стиглер теориясы 

Коуз-Стиглер теориясы боынша: нольдік трансакциялық шығындарда 
және меншік қҧқығы айқын белгіленгенде, осы меншік қҧқықтары 
экономикалық субъектілер арасында қалай белгіленгеніне қарамастан, жеке 

және әлеуметтік шығындар тең болады. 
Басқаша айтқанда, кӛрсетілген қорларға қандай болмасын меншік қҧқығы 

белгіленгеніне қарамастан, қорлардың тиімді орналасуына қол жеткізіледі; тек, 
меншікке қҧқық белгілеу және қорғау, келісім жасау мен осы қҧқықтарды қайта 

бӛлу шартын қамтамасыз ету шығындары соншалықты ҥлкен болмаса болғаны. 
Осындай келісімдердің қортындысында бҧрынғы нарықтық есепке алынбаған 

қорлар ақшалай бағаланады және қай экономикалық субъектіге барынша 
ҧтымды болса оған сол ие болып қалады, болмаса ие болады. 

Егер меншік қҧқығына теріс сыртқы әсер дереккӛзі ие болса, онда ӛндіріс 
кӛлемін қысқарту ҥшін, сыртқы әсер алушының тӛлемі, ӛнімнің сыртқы әсерін 

тудыратын оның қоғамдық тиімді санына (QS) жеткенше, ӛндірушінің осындай 
ӛнімінің шекті пайдалылығы мен жеке шекті шығындары айырмашылығымен 

салыстырғанда жоғары болады. Ҥйткені QР -ден QS –ке дейінгі –аралықта 
МЕС>М SВ – МРС, мысалы Q  ̀ҥшін (15.8 сурет). 

 
15.8 сурет. Сыртқы әсер алушы тӛлемі 

 

Егер меншік қҧқығына теріс сыртқы әсер алушы ие болса, онда сыртқы 
әсер дереккӛзінің тӛлемі, оның қоғамдық қолайлы санына (QS) санына жеткенге 

дейін шекті сыртқы шығындармен салыстырғанда, жоғары болады, ҥйткені 
шекті пайдалылық пен мҧндай ӛнім ӛндірушілердің жеке шекті шығындарының 

айырмашылығы МSВ – МРС Q` –тен QР –ға дейінгі ось бойында МЕСтен 
ҥлкен, мысалы, Q

1
 ҥшін (12.8 сурет). 

Келісім нәтижесі қандай жағдай болмасын кӛрсетілген игіліктің оңтайлы 
кӛлемі, Коуз-Стиглер теориясында айтылғандай QS –ке тең. 
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Атап кӛрсеткен жӛн, мҥлік қҧқығын бӛлу қорларды тиімді орналастыруға 

әсер етпейді, сонымен қатар ол экономикалық субъектілердің табыстарына 
ҥлкен әсер етеді. 

Осыған байланысты сыртқы әсер және экономикалық субъектілердің 

мҥлік жағдайы проблемаларын шешкенде, мҥлік қҧқығының осы екі жақты 
мәнін жіктеу маңызды. 

Бҧл теорияға сәйкес, қоғамдық кӛзқарас бойынша тиімді нәтиже кім 
мҥлікке алғашқы ие болғанына қарамастан және ҥкіметтің араласуынсыз қол 

жеткізіледі. Теореманы жалпы экономиканы және жекелей алғанда сыртқы әсер 
тудыратын проблемаларды мемлекеттік реттеудің маңызын тӛмендететін 

экономистер қолдайды. Бірақ, қоғам Коуз-Стиглер ҧсынған теорияның барлық 
жағдайды шешетініне сенбейді. «Бҧл теорема қатысушылардың аз санына және 

теріс әсерлердің дереккӛзі тез анықталатын жағдайларда ғана қолданылады. 
Бірақ, егер келісімді жҥзеге асырудың шығыны, келісім пайдасынан асып кетсе, 

ол қолданылуға келмейді. Меншік қҧқығын белгілеу мемлекет қҧзырында. 
Ондай қҧқық белгіленсе, адамдардың оларды сату мҥмкіншілігі туады. Әрине, 

кӛрсетілген қорлар қҧқына алғашқы ие болған тҧлғалар, басында, ол 
қҧқықтарды сатып алатын кейінгілерге қарағанда ҧтымды жағдайда болады. 

 

15.5 Ассиметриялық ақпараттар. Ассиметриялық ақпараттар 
нарығы 

Ассиметриялы ақпараттар, келісімге қатысушылардың бір бӛлігі 
толыққанды және дәл ақпаратты иемденеді, дәл осы кезде келісімге 

қатысушылардың басқалары одан хабары болмайды. Мысалы, ӛнім сатушылар 
олардың сапасы туралы, сатып алушыларға қарағанда кӛп біледі. Қызметкерлер 

кәсіпкерлерге қарағанда ӛздерінің еңбекке қабілеттілігін артық біледі. 
Менеджерлер ӛз мҥмкіндіктерін фирма иесімен салыстырғанда толығырақ 

біледі. 
Ассиметриялық ақпарат, мысалы, неге тҥрлі фирмалар олардың ӛнімдерін 

сатып алушыларға әр-тҥрлі кепілдік пен қызмет кӛрсетеді, болмаса ҧстанушы 
компаниялар неге менеджерлердің мінез-қҧлқын соншалықты қадағалайтынын 
және т.б. анықтауға мҥмкіндік береді.  

Ассиметриялы ақпараттар экономикалық қызметтің әр-тҥрлі ортасын 
қамтиды: 

 ӛнімдер нарығы; 

 еңбек нарығы; 

 сақтандыру нарығы; 

 несие нарығы; 

 ҥй малы нарығы және басқалар. 

Ассиметриялық ақпараттың мәні, сатушы мен сатып алушылар барынша 
тиімді шешім қабылдау ҥшін, толыққанды және дәл ақпараттарға әрқашан еркін 

қолы жетпейді, нәтижесінде нарық бәсекелес бола алмай, соңында 
дәрменсіздікке ҧшырайды. 
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Ақпарат симметриялы таратылады дейтін неоклассиктер кӛзқарасынан 

бӛлек, кӛптеген шет елдік экономистер, олар бастапқыда аз ғана ынталы 
экономикалық агенттерге ғана белгілі болып және тек белгілі уақыт ӛткеннен 
кейін жаңа ӛндірушілер мен игілік тҧтынушыларды және ӛндіріс факторлары 

иелерін қамти бастайды деп санайды. Сондай-ақ ақпарат тҥрлі тәсілдермен 
таратылады: 

 бағамен 

 сигнал нарығымен 

 еңбек ақының ҧлғаюымен 

 кепілдер және міндеттемелермен т.б. 

Ӛнім нарығында, апталық пайданылған автомабильді сатушы, табысқа ӛз 

автомобилінің сапасы жӛнінде толық ақпаратқа ие болса, керісінше сатып 
алушы қысқартылған ақпаратқа ие болуының арқасында қол жеткізеді. Бҧл 
нарықтық экономика қызметінің тиімділігін тӛмендететін, орайсыз таңдау. 

Ассиметриялық ақпарат сақтандыру нарығын да қамтиды. Ол ауырып 
қалуының қатері жоғары, жасы ҧлғайған адамдарды медициналық сақтандыру 

проблемасын тудырады. Сақтандыру полисінің бағасы осындай тәуелділікке 
байланысты ҧлғайтылмағандықтан, сақтандыру компаниялары қарттарды шын 

кӛңілсіз сақтандырады. Сақтанушы ӛз денсаулығын, сақтандырушыға 
қарағанда жақсы біледі, мҧның ӛзі орайсыз таңдау қажеттілігін тудырады. 

Жастар мен денсаулығы жақсы адамдар сақтандырылуға асықпайды, ал 
әлсіз қарттар сақтандыруға ҧмтылады, сондықтан сақтандырылғандардың 

арасында олардың саны кӛбейеді, бҧл ӛз кезегінде сақтандыру полисінің 
қымбаттауына әкеледі. Солай болғандықтан сақтандыруды таңдау, сақтандыру 

нарығының ӛмір сҥруіне қауіп тӛндіреді. Сақтандыру нарығының 
дәрменсіздігіне байланысты сақтандырумен шҧғылдануға мемлекет мәжбҥр 

болады. 
Ассиметриялық ақпарат еңбек нарығында. 
Бәсекелес еңбек нарығының моделі әлемнің барлық елдеріндегі тҧрақты 

недәуір жҧмыссыздықты тҥсіндірмейтіндігі белгілі. Жҧмыссыздықтың бар 
болуын және еңбек ақы деңгейінің әр-тҥрлілігін тиімді еңбек ақы теориясы 

тҥсіндіреді. Тиімді еңбек ақы модельдері еңбек ӛнімділігінің, оның тӛлемінің 
деңгейімен байланыстырады. Бҧл байланыстылық қазіргі микроэкономикалық 

теорияда екі жақты тҥсіндіріледі.  
Біріншіден, экономикалық дамуы тӛмен деңгейдегі елдерде еңбек 

ӛнімділігі, еңбек ақысының деңгейінің дәрежесіне байланысты қай жҧмысшы 
жақсы тамақтанса, сол барынша қарқынды жҧмыс істейді. 

Екіншіден, дамыған елдерде, бәсекелі еңбек нарығында жалтару 
(жҧмыстан жалтару) атты модель әрекет жасайды, яғни барлық қызметкерлер 

бірдей ӛнімді және біркелкі еңбек ақы алады. Сондықтан олар жемісті еңбек 
етеді, болмаса жҧмыстан жалтарады. Модель, нашар жҧмыс істеп жҧмыстан 
шығарылған қызметкерлер басқа кәсіпорынға барынша тӛмен еңбекақыға 

қабылданады. 
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Еңбек ақының айырмашылығы елеулі болғандықтан; қызметкерлер 

жоғары ӛнімділікпен жҧмыс істеуден басқа шарасы қалмайды. Нәтижесінде 
кәсіпорын жалтару проблемасын шектейді. Жалтару еңбек ақыны тепе-теңдік 
деңгейінен жоғары ҧсынған кәсіпорындарда орын алады. Барлық 

кәсіпорындарда тиімді еңбекақы белгіленуіне байланысты, жҧмыс кҥшіне 
сҧраныс тепе-тең деңгейінен тӛмен болғандықтан жҧмыссыздық пайда болады.  

АҚШ экономистері тиімді еңбек ақы моделін, Генри Форд 
компаниясының 1914ж. ӛз жҧмысшыларының еңбек ақысын екі есеге 

кӛтергенде, білікті жҧмысшылар тартылып, нәтижесінде Форд табысы екі 
жылда екі есеге ӛскен мысалымен суреттейді. 

 
 

15.6 Нарық дабылдары 
Нарық дабылдары – бҧл сатушылар мен сатып алушылардың шектеу, 

болмаса ассиметриялық ақпаратты әлсіретуге мҥмкіндік жасайтын механизм. 
Ассимериялық ақпарат проблемасының шешілуі, сатушылар тарапынан 

игіліктер сапасы туралы дабылдың  сатып алушыларға жеткенінде ғана мҥмкін 
болады. 

Нарық дабылы тҧжырымдамасын  алғаш рет 2001 жылғы экономикадан 

Нобель сыйлығының лауреаты америка экономисі Майкл Спенс жасаған, ол 
қайсыбір нарықтарды сатушылар сатып алушыларға дабыл жіберетінің 

анықтаған. Сатып алушыға керекті ақпарат қандай тәсілмен жеткізіледі? – 
деген сҧраққа, ол іскерлік дҧрыс шешім қабылдауға, ӛнімнің қҧны туралы 

ақпарат – баға екенін дәлелдеді.  
Майкл Спенс еңбек нарығы мысалында, жоғары еңбек ӛнімділігіне 

жоғары дивиденд
13

 белгілеу, бренд және жарнама жасау әдістерін қолдану 
арқылы нарыққа қатысушылар «дабыл» беру процессіне қалай тартылатынын 

кӛрсетті. Нарықтың және басқа дабылдардың әрекетіне Спенс еңбек 
нарығындағы ассиметриялық ақпараттың келесі шартты мысалында кӛз 

жеткізеді.  
Айталық, фирмаға екі қосымша қызметкер керек. Екі ҥмітті қызметкер 

ӛздерінің кӛрсетілген еңбек тҥріне қабілеттілігін, фирмаға қарағанда жетік 

біледі. Олардың қайсысы жоғары ӛнімділікте еңбек ететініне кӛз жеткізу ҥшін 
бірталай уақыт кетеді. Сондықтан, фирма алғашында қызметкерді жҧмысқа 

қабылдап, қайсысының еңбек ӛнімділігі тӛмен, соны жҧмыстан босатуы керек 
шығар. Бірақ мҧндай варианттың мҥмкін болмауына екі негіз бар. 

Біріншіден, қызметкерді босату, тек біршама жҧмыс істеген соң ғана 
мҥмкін болады. Екіншіден, қайсыбір мамандар оқытуды талап етеді, ӛз 

кезегінде оған қосымша қаржы керек. 
Соныменен қызметкерді жҧмыстан босату елеулі шығынға әкеледі. 

Осыған байланысты, кҥтілген қызметкердің қабілетін жҧмысқа 
қабылдауға дейін білу керек. Бірақ оның қабілетін, демек еңбек ӛнімділігін 

қалай білу керек? Тәжірибеде, алдын ала әңгімелесу бар. Бірақ ол шынайы, 

                                                 
13
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ашық мәлімет бере алмайды, ҥйткені сыртқы әсер – сенімсіз дабыл. Бір ғана 

жол бар – жоғары білікті қызметкерлерге дабыл беру. Еңбек нарығында мҧндай 
дабыл, оқу жылы саны мен алған дәрежесі, орта балы және тағы басқалармен 
ӛлшенетін білім болып табылады. 

Білім – фирма ҥшін қызметкерлердің еңбек мҥмкіндіктерін, олардың 
болашағын, еңбек тиімділігін жори алатын бірден бір дабыл. Бірақ білім – тек 

дабыл,  жоғары еңбек ӛнімділігіне кепілдік бола алмайды. Білім жҧмысқа 
жоғары тӛлем талап етуіне мҥмкіндік береді. Білім деңгейін анықтаған фирма 

одан тҥсетін пайда мен шығындарын салыстырады. Екінші жағынан ҥміткер 
қызметкерлер де дәл солай жасайды. Олардың айырмашылығы, фирмаға 

еңбектің табыстылығы, қызметкерлерге еңбек ақы деңгейі маңызды. Білім 
маңызды дабыл болып табылады, солай болғандықтан фирманың 

қызметкерлерді, олардың еңбек ӛнімділігінің деңгейіне сәйкес таңдау 
мҥмкіншілігі артады. 

Нарықтық дабылдар еңбек нарығында ғана емес және басқа 
ассиметриялық нарықтарда да елеулі роль атқарады. Мысалы, олардың сапасы 

әртҥрлі болғандықтан, ҧзақ мерзімді пайдаланатын тауарлар (мҧздатқыш, кір 
жуу машинасы, телевизор, компьютер, т.б.) нарығында. Әр-бір фирма ӛздерінің 
тауарларының барынша сенімді екеніне кепілдік беру, мойнына алу арқылы 

сатып алушыларды ӛздеріне тартуға тырысады. Кепілдік пен мойнына алу 
тауардың сапасы туралы дабылдық қызмет атқарады және дабыл тауарға аса 

жоғары баға талап етеді.  
Жақсы қойылған ақпарат әжептәуір табыс табу мҥмкіншілігін береді, 

ҥйткені ақпаратты ҧтымды сатуға болады. Дегенмен, жоғары сапалы тауар мен 
қызмет кӛрсету жоғары бағаны жориды, бірақ барлық жоғары баға игіліктің 

жоғары сапасын бейнелемейді. 
Моральдік жҥктеме – сақтандырушының тӛлемді қайтарып алуын 

тудыратын деректің мәні, болмаса мҥмкіншілігіне әсер ете алатын жағдайда 
кӛрініс табуы мҥмкін.  

Моральдік жҥктеме проблемасы, толық қамсыздандырылған қайсыбір 
субъектінің қамсыздандыру полисін алғаннан кейін, ал сақтандыру компаниясы 
оны білікті бақылауды қамтамасыз ете алмай ӛзінің іс әрекетін ӛзгертуі мҥмкін 

жағдайда орын алады. 
Моральдік жҥктеме әртҥрлі: қамсыздандыру, ҥй малы, қорларды бӛлу т.б. 

нарықтарда кӛрінеді.  
Моральдік жҥктеме ҥй малы нарығында кӛрініс табады. Оның мәні, 

сатушылар малының денсаулығын сатып алушыға қарағанда артық біледі. 
Мҧндай нарықта сатушылар ӛз малдарының дені саулығына кепілдік беретін 

және малы ауру болса сатып алушының шығынын тӛлеуге міндеттеме алатын 
ереже сақталады. Бҧл кепілдік пен міндеттеме сатушы мен сатып алушы 

арасындағы ассиметриялық ақпаратты белгілі дәрежеде теңестіреді, бірақ олар 
моральдік жҥктемені шектемейді. Оның ҥстіне қамсыздандыру ставкасы сатып 

алушының ҥй малдарын алдын ала емдік шығындарын есепке алмайды. 
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Сондықтан сатып алушылар, ҥй малының денсаулығын тексеруге асықпайды, 

ҥйткені оның ӛзі шығынын ҧлғайтуға әкеледі.  
Ассиметриялық ақпараттың мәні.  Ақпараттың маңызды экономикалық 

рӛлі белгісіздік деңгейін тӛмендету мен шығынды қысқарту. Бірақ, 1972 жылғы 

экономика бойынша Нобель сыйлығының лауреаты К.Эрроу, неоклассикалық 
теорияны қайта қараудың маңызды екі қағидасы бар деп санайды. Біріншіден, 

ақпарат тауар болып табылады және қҧнға ие, яғни сатып алу мен сатудың 
нысаны. Екіншіден, ассиметриялық ақпарат ӛмірде бар нәрсе. 

Бірінші қағидаға сәйкес, ол экономикалық агенттер неғҧрлым артық 
хабардар болса, соғҧрлым олардың ауқаттылығы жоғары болатынын 

дәлелдейді. Ӛмірлік тәжірибеде барлық байлық проблемаларын зерттеушілер 
оны қандайда болмасын шешім қабылдағанда экономикалық агенттердің мінез -

қҧлқына әсер ететін белгісіздік жағдайын тудыратын ассиметриялық 
ақпараттардың ӛмір сҥретіндігімен байланыстырады. Белгісіздік мӛлшерін 

азайту ақпарат арқылы ғана іске асады. Дж. Хиршлайфердің пікірі бойынша, 
ассиметриялық ақпарат жағдайында монополия қҧрылуының мҥмкіндігі пайда 

болады және қайсыбірі, басқалар есебінен болады, ҥйткені басқа экономикалық 
агенттерге белгісіз ақпаратты иемдену жолымен табыстан тыс пайда алуға 
қызығушылық туады. Ақпарат иесі, оны іске асыру арқылы пайда табады. 

Сонымен қатар ақпарат иесі, кей кезде табыс таппақ тҥгіл, оны іздестіруге 
байланысты шығындарды толтыра алмай, зиян шегеді. 

Нобель сыйлығының лауреаттары америкалық экономисттер Джон 
Чарльз Харшаньи, Джон Ф.-мл.Нэш, Уильям Спенсер Викри, Джордж Акерлоф, 

Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц, британдық экономист Джеймс  Миррлис, неміс 
экономисі Райнхард Селтен ассиметриялық ақпарат нарығының проблемаларын 

зерттеудің нәтижесінде, еркін нарықтың «кӛрін бейтін қолының» әлсіз 
жақтарын кӛрсетті. Ассиметриялық ақпарат нарығы тҧжырымдамасын ҧсына 

отырып, олар толыққанды және  дәл ақпаратқа ие болмай, экономикалық 
субъектілер барынша тиімді іскерлік шешімдер қабылдай алмайтынын 

дәлелдеді. Жетілмеген ақпарат мемлекеттің, қоғамның экономикалық ӛміріне 
белсенді араласуын талап етеді. 

Сонымен, ассиметриялық ақпарат теориясының идеясы, мемлекет нарық 

экономикасын реттеуге белсенді араласуы керек, ҥйткені бәсекесіз нарықтың 
қызмет етуі, экономикалық агенттердің қызметіне біркелкі жағдай жасай алмай, 

бәсекелі нарықтың дәрменсіздігіне әкеледі. Осыдан шығатын қортынды: 
экономикалық кҥйзелісті әлсірету ҥшін қоғамда экономикалық процесстерді 

мемлекеттік реттеудің рӛлін арттыру керек. 
 

Талқылауға арналған сҧрақтар: 
1. Қоғамдық игіліктер, оның  тҥрлері мен  ерекшеліктерін атаңыз.  

2. Сыртқы әсерлер және оны реттеу қадлайжҥзеге асады? 
3. Коуз-Стиглер теориясын қалай тҥсінесіз? 

4. Ассиметриялық ақпараттардың болмысы қандай? 
5. Нарық дабылдары қандай жағдайда орын алады? 



  

 

 182 
 

  

Тест сҧрақтары: 
1. Қоғамдық игіліктер  бӛлінеді: 
а) таза қоғамдық игіліктер және  ӛзіндік игіліктер; 

б) таза қоғамдық игіліктер  және таза жеке игіліктер; 
в) мемлекеттік игіліктер және отбасылық игіліктер ;  

г) ҧлттық игіліктер және азаматтық игіліктер. 
2. Теріс әсер тҥрлері: 

а) оң және теріс; 
б) позитивті және негативті; 

в) тҧрақты және тҧрақсыз;  
г) тиімді және тиімсіз. 

3. Теріс әсер болып табылады: 
а) тиімді ӛндіріс; 

б) ӛндіріс қалдықтарынан залал шегу; 
в) бағаның тҧрақтануы;  

г) жарнама. 
4. Тҥзетуші салықтар концепциясының негізін қалаушы: 
а) А.Смит; 

б) Дж.М. Кейнс; 
в) Р.Коуз;  

г) А.Пигу. 
5. Коуз-Стиглер теориясы бойынша:   

а)  кӛрсетілген қорларға қандай болмасын меншік қҧқығы белгіленгеніне 
қарамастан, қорлардың тиімді орналасуына қол жеткізіледі; 

б)  жеке меншік қҧқығы белгіленсе, қорлардың тиімді орналасуына қол 
жеткізіледі; 

в) кӛрсетілген қорларға қандай болмасын меншік қҧқығы белгіленгеніне 
қарамастан, қорлардың тиімді орналасуына қол жеткізілмейді; 

г) кӛрсетілген қорларға қандай болмасын меншік қҧқығы белгіленсе, 
қорлардың тиімді орналасуына қол жеткізіледі;  
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