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Кіріспе 

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп пәнін зерделеудің, мақсаты- 

студенттердің жүйеленген білімді меңгеруге және халықаралық экономика 

саласында тәжірибелік мәселелерді талдауды үйретеді. Ауыл 

шаруашылығындағы экономиканы зерделеудің қажеттелігі мынада жатыр, яғни 

студенттер жоғарғы оқу орнын бітіргеннен кейін шаруашылықпен немесе шет 

елдік инвестициялауды жүзеге асырушы отандық және шет елдермен жұмыс 

істейді. Бұл курс студенттердің оқудан алған білімдерін ары қарай дамытатын,  

тереңдететін нақты базалық, теориялық пән болып табылады Ауыл 

шаруашылық Қазақстан экономикасының маңызды салаларының бірі болып 

табылады. Кәсiпорындардағы бухгалтер маманының қай-қайсының болмасын 

негiзгi кәсiби мiндетi бухгалтерлiк ақпаратты пайдаланушыларға уақтылы және 

дұрыс есептелген мәлiмет беру болып табылады. Бұл ақпараттың мәлiметтi 

бiрдей дәрежеде пайдаланатын екi тұтынушы болмағандықтан, жалпы 

сипаттағы қаржылық есептi құру кезiнде негiзгi қағидалар мен шектеулердi, 

ұсынылатын ақпарат көлемiн объективтi бағалау қажет. Бухгалтерлiк есептегi 

бұл жүйе адамдар арқылы жасалатын болғандықтан оны құру барысында 

туындайтын қайшылықтарды жеңуге болады. 
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1. Ауыл шаруашылығында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру 

ерекшеліктері. 

Ауыл шаруашылық Қазақстан экономикасының маңызды салаларының 

бірі болып табылады. Кәсiпорындардағы бухгалтер маманының қай-қайсының 

болмасын негiзгi кәсiби мiндетi бухгалтерлiк ақпаратты пайдаланушыларға 

уақтылы және дұрыс есептелген мәлiмет беру болып табылады. Бұл ақпараттың 

мәлiметтi бiрдей дәрежеде пайдаланатын екi тұтынушы болмағандықтан, 

жалпы сипаттағы қаржылық есептi құру кезiнде негiзгi қағидалар мен 

шектеулердi, ұсынылатын ақпарат көлемiн объективтi бағалау қажет. 

Бухгалтерлiк есептегi бұл жүйе адамдар арқылы жасалатын болғандықтан оны 

құру барысында туындайтын қайшылықтарды жеңуге болады. 

Бухгалтерлік есеп жүйесі - бухгалтерлік есеп элементтерінің 

(талаптарының, ережелерінің, объектілерінің, т.б.) және олардың арасындағы 

ақпараттық байланыстардың жиынтығы. Белгілі бір мақсатқа қол жеткізу үшін 

жасалады. Бухгалтерлік есеп жүйесі есептің мақсаттары тұрғысынан үш түрге 

бөлінеді, олар: 

камералдық жүйе - ұйымның тиімділігі ақшалай қаражат қалдықтарының 

қозғалысымен және өзгерісімен айқындалады; 

қарапайым (униграфикалық) жүйе - бағалау активтердің өсуін анықтауға 

саяды; 

қосарлы жүйе - бағалау алынған пайданың шамасымен айқындалады. 

Қазіргі уақытта ұйым туралы жалпы бірдей мүддемен байланысқан ұжым 

ретінде айтуға болмайды. Нарық заңдылықтары бойынша өнім өндіру және 

сатумен, қызмет көрсетумен және басқа қызметтермен байланысты барлық 

экономикалық субъектілер құрылтайшыларға, яғни меншік иелеріне және 

жалдамалы жұмысшыларға бөлінеді. Ендігі жерде түгендеуге, кәсіпкерлердің 

қаражаттары және қарыздар мен несиелер салынған меншіктің сақталу мәселесі 

ретінде қараған жөн. 

Түгендеу ауыл шаруашылық ұйымдарында материалдық қорлардың 

сақталуын бақылаудың бір тәсілі ретінде қолданылады. Бірақ, түгендеу жүргізу 

барысында нәтижесінде бұл әдістің бақылау қызметін жоғалтатын, көптеген 

тәртіп бұзушылықтар мен қателіктер жіберіледі. 

Осы талаптарға сүйене отырып, материалдық қорларды түгендеудің ең 

төменгі қажетті кезеңділігі анықталды. 

Түгендеуге қойылатын бұл кезеңділік пен талаптардан келесідей 

қорытынды жасауға болады: жыл соңында жылдық есептілікті құрудың 

алдында өндірістік-шаруашылық қызметтің қалыпты ырғағы тек қана 

қорлардың ғана емес сонымен қатар басқа да мүліктер мен міндеттемелердің 

түгендеуін жүргізумен бұзылады. Ауыл шаруашылығы материалдық өндірістің 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


9  

негізгі салаларының бірі болып табылады. Оның басты мақсаты халықтың 

тамақ өнімдеріне, ал өндірістің шикізатқа деген талабын толық қанағаттандыру 

үшін өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің 

жылдық көлемін арттыру болып табылады. Ауыл шаруашылығының 

өнеркәсіптен, құрылыстан және халық шаруашылдығының басқа салаларынан 

оны ажырататын өзіне тән ерекшеліктері бар. Осыған орай мұнда бухгалтерлік 

есептің де ерекшеліктері бар. Олар өндірістің және меншіктің әр түрінің: 

мемлекеттік, ұжымдық, жеке, акционерлік және басқаларының 

ерекшеліктерінен туындайды. Бухгалтерлік есеп әр ұйым мен әр кәсіпорында 

жүргізіледі. Бұл жұмыспен барлық жұмысшы бухгалтерлер айналысады. 

Бухгалтерлік есептің барлық мәліметтерін кәсіпорынның жоспарын құру үшін 

басшылар, инвесторлар, несие берушілер, жабдықтаушылар және басқалар да 

қолданады. Олардың барлығына дұрыс қызмет атқарып және көп пайда табу 

үшін бухгалтерлік есеп керек. Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп 

жалпы экономикалық принциптер, бухгалтерлік стандарттар және халықаралық 

қаржылық жоспарлау стандарттары бойынша жүргізіледі. Қазақстан 

Республикасындағы бухгалтерлік есеп жүйесі халықаралық бухгалтерлік есеп 

талаптарын қанағаттандырады. Осының арқасында кәсіпорындар мен ұйымдар 

барлық тұтынушылар үшін еркін қызмет атқара алады. Сонымен қатар 

бухгалтерлік есептің әр кәсіпорында жүргізілуінің өзінің ерекшеліктері болуы 

мүмкін. Көптеген ауыл шаруашылығындағы кәсіпорындардың бухгалтерлері 

өздері шешім қабылдап жатады, ол қабылдаған шешімдерін бухгалтерлік шотта  

көрсетіп отырады. Бухгалтерлік есепті тиімді ұйымдастыру қолда бар 

материалдық, еңбек және ақша ресурстарын бақылап, дұрыс пайдалануды, 

өнімдерді өндіріп, оның өзіндік құнын төмендету жоспарын орындау 

мақсатында ішкі резервтерді пайдалануды, белгіленген уақытында есеп беріп 

және оның мәліметтерінің жедел талдануын қамтамасыз етуі тиіс. Ауыл 

шаруашылығындағы бухгалтерлік есепті тиімді жүргізу үшін есеп жұмысын 

ұйымдастыруды жоспарлаудың үлкен маңызы зор. Бухгалтерлiк есеп ұйымның 

қаржылық ақпаратын белгiлi бiрлестіктерi мен тәсiлдерi бойынша есептейтiн, 

өлшейтiн және оны дәлдеп, тасымалдайтын жүйе. Ол кәсiпорынның жұмысын 

толығымен бағлап, оны басқару үшiн бағыт-бағдар берiп, алдағы уақытта 

iстелiнетiн жұмысын жоспарлап және сонымен қатар ол ұйымның болашақта 

атқарылатын жұмысына экономикалық талдау жасауға өте қажеттi ғылым 

болып табылады. Сондықтан бухгалтерлiк есеп бүтiндей халық шаруашылығы 

есебiнiң ең басты негiзгiсi болып саналады. Бухгалтерлiк есеп көптеген 

жүзжылдықтар бірінде пайда болып, бүгiнгi күнге дейiн дамып келедi. 

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлiк есеп және қаржылық есеп беру 

туралы заңы елiмiздегi бухгалтерлiк есептi жүргiзу жүйесiн анықтайды, 
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қаржылық есеп беру мен оның пайдалануын және есепке алудың негiзгi 

принцптерi мен жалпы тіртiбiн, iшкi бақылау және сыртқы аудит жөнiндегi 

талаптарды, сондай-ақ ұйымдардың бағыттары мен мiндеттерiн белгiлейдi. 

Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстейтiн барлық кәсiпорын 

бухгалтерлiк есептеу мен қаржылық есеп берудi осы заңға сәйкес жүргiзуге 

мiндеттi. 

Кез келген ұйымда бухгалтерлiк есеп жұмысын жүргiзу экономикалық 

мәселелердiң негiзгi және басты қажеттiлiгi болып табылады. Бухгалтерлiк 

есеп арқылы өндiрiлген өнiмдi есепке алуға, сатып-өткiзуге, айырбастауға және 

одан түскен қаржыны тиiмдi де ұқыпты етiп бөлiп жұмсауға, яғни 

кәсiпорындағы шаруашылық әдерiстердiң барлығын басынан соңына дейiн 

есептеуге болады. Осы айтылғандарға сәйкес ұйымдағы экономикалық және  

технологиялық әдерiстердiң, сондай-ақ шаруашылық операцияларының 

барлығының да есепке алынуы. 

Кәсiпорындардағы бухгалтерлiк маманының негiзгi кәсiби мiндетi 

бухгалтерлiк ақпаратты пайдаланушыларға уақтылы және дұрыс есептелген 

мәлiмет беру болып табылады. Бұл ақпараттың мәлiметтi бiрдей дәрежеде 

пайдаланатын екi тұтынушы болмағандықтан, жалпы сипаттағы қаржылық 

есептi құру кезiнде негiзгi қағидалар мен шектеулердi, усынылатын ақпарат 

көлемiн объективтi бағалау қажет. Бухгалтерлiк есептегi бұл жүйе адамдар 

арқылы жасалатын болғандықтан оны құру барысында туындайтын 

қайшылықтарды жеңуге болады. 

 
1.1 Ауыл шаруашылығы ұйымдарындағы бухгалтерлік есептің 

мақсаты мен міндеттері 

Сондықтан, жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері болып төмендегілер 

саналуы қажет деп есептейміз: 

- өндіріс процесінің технологиялық ерекшелігіне байланысты өндіріске 

жұмсалынатын негізгі және үстеме шығындар міндетті түрде нормалау қажет 

және есепті мерзімнің соңында нақты шығындар нормамен салыстырылып, 

ауытқу есебі бөлек жүргізілуі тиіс; 

- өндіріске жұмсалынған шығын мөлшері мен алынған өнім көлемін дер 

кезінде және толық есепті көрсетілуі тиіс; 

- құрылымдық бөлімшелерге қызмет көрсететін басқа құрылымдардың 

(көмекші өндірістер мен қосалқы өндірістердің) қызметі дер кезінде есепке 

алынуы тиіс; 

- құрылымдық бөлімшелерде өндіріс құралдарының, еңбек ақы қорының 

дұрыс пайдалануын, отырғызылатын материалдар, жем-шөп және басқа да 
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материалдық ресурстардың мөлшерге сәйкесті жұмсалуын жедел бақылауды 

қамтамасыз етуі қажет. 

Ауыл шаруашылығы ұйымдарында жедел басқару үшін алғашқы 

құжаттарды дер кезінде әрі толық рәсімдеумен қатар, ұйымдағы материалдық 

жауапты тұлғалардың есеп бөліміне дер кезінде есеп берулерді тапсыруы 

маңызды әсер етеді. Жалпы ауыл шаруашылығына бағытталған кішігірім 

фермерлер мен серіктестіктерде бұл мәселеге жеткілікті түрде көңіл бөлінбей 

келеді. Оның негізгі себептерінің бірі - бүгінгі күнге дейін ауыл шаруашылығы 

үшін шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау және 

бақылауға байланысты арнайы қабылданған нормативтік актілердің немесе 

әдістемелік ережелердің жоқтығы болып отыр. Сонымен қатар, көптеген ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындарының басшылары есептің өндірісті басқарудағы 

қажеттілігін және маңыздылығын әлі де болса бағаламай келеді. 

Бухгалтерлік есепті ұтымды ұйымдастырудың алғышарттары болып 

мыналар саналады: 

1) Ауыл шаруашылығындағы меншік түрлерінің ұйымдық-құқықтық 

әрекет ету ерекшеліктеріне байланысты бухгалтерлік есепті жүргізудің арнайы 

ережелерін дайындау; 

2) Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының есеп тәжірибесін қазіргі ұлттық 

және халықаралық есеп стандарттарына сәйкестендіру; 

3) Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін алғашқы есеп құжаттары мен 

есеп регистерлерінің үлгілерін дайындау; 

4) Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары үшін есеп берудің тиімді 

нысандарын дайындау; 

5) Агроөнеркәсіп саласына бағытталған білікті есеп және қаржылық 

басқару қызметкерлерін дайындау. 

 
1.2. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі шығындар және оларды жіктеу 

Ауыл шаруашылығы өндірісімен айналысатын кәсіпорындардың негізгі 

мақсаты өнім өндіру, жұмыстар мен қызмет көрсету және оларды сатудың 

нәтижесінде пайда табу болып табылады. Ауыл шаруашылығы өндірісінің және 

жалпы кәсіпорын мен оның құрылымдық бөлімшелерінің тиімділігін 

сипаттайтын көрсеткіштер жүйесінде өзіндік құн маңызды орын алады. Өзіндік 

құнның құрамын оны қалыптастырушы шығындар анықтайды. 

Өнімнің өзіндік құны ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін 

сипаттайтын негізгі экономикалық көрсеткіштердің бірі бола отырып, 

кәсіпорын табысының қалыптасуына, қорлар мен резервтердің жасақталу 

деңгейіне ықпал етіп қана қоймайды, сонымен бірге бағаның қалыптасуына да 

әсер ететіні сөзсіз анық. Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау мақсатында 
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ұйымның өндірістік қызметінің барлық кезеңдеріндегі шығыстарды 

анықтаудың маңыздылығы өте жоғары. Себебі, осы уақытқа дейін 

экономикалық әдебиеттерде шығындар жөніндегі бірыңғай пікірлердің 

жоқтығынан отандық тәжірибеде «шығындар», «шығыстар» және «өндіріс 

шығындары», «өндіріске жұмсалынған шығындар» бірдей ұғымда 

пайдаланылып келді. 

Ұзақ уақыт бойы шығындар «қазандық» деп аталатын тәсілмен анықталып, 

ол кәсіпорынға өндірістегі шығынның бағыты, пайда болу орындары және 

шығарылатын өнімнің түрлері бойынша шығындарды бақылау үшін қажетті 

мәліметтерді алуға мүмкіндік бермейтін. Сондықтан, шығындардың 

сыныпталуын қарастырмас бұрын отандық және шетелдік авторлардың 

шығындарды жіктеу тәртіптеріне және оларға берген анықтамаларға назар 

аударып, авторлық пікірді берген жөн. 

Біздің ойымызша, өндіріс шығындары деп - ұйымның өнім өндіру, 

жұмыстар мен қызметтер орындау кезінде жұмсаған заттай және еңбек 

шығындарының жиынтығы деп түсінеміз, яғни бұл шығындарды біз өндіріске 

жұмсалған шығындар деп айта аламыз. Демек, өнімге жұмсалған шығындар 

өнімнің өндірістік өзіндік құны болып саналады. 

К.К. Кеулімжаев «Өндіріс шығындары - деп өнімдер мен тауар өндіруге 

жұмсалынатын тірі және заттай еңбектердің шығындарын мойындаған дұрыс»,- 

деп көрсетеді. Демек, өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) өндірісімен 

байланысты шығындар өзінің құрамы, экономикалық маңызы, өндірістегі орны 

және өнімнің өзіндік құнына қосылу тәртіптері бойынша бірдей емес деп 

түсіндіреді. Бұл автордың өндіріс шығындарына берілген анықтамысын талдай 

отырып, біз өндіріс шығындары экономикалық мазмұны, өндіріс көлеміне 

қатысы, өзіндік құнға қосылу тәртіптері, пайда болу мерзімі, тиімділігі, 

жоспарды қамту дәрежесіне байланысты әртүрлі болып бөлінетінін атай 

отырып, олардың шығыстардан айтарлықтай айырмашылығы бар екенін толық 

дәлелдеуге мүмкіндіктер бар. 

Демек, бұл шығындар – өнім (жұмыстар мен қызметтер) өндірісі кезінде 

тұтынылатын материалдық, еңбек және ақшалай ресурстардың және ұйымның 

балансында көрсетілетін, болашақта табыс әкелу мүмкіндігі бар активтердің 

(запастардың немесе қорлардың) құны. Бұдан шығатын қорытынды 

«шығыcтар» ұғымы «өндіріске жұмсалған шығындар» ұғымынан кең екендігін 

анықтауға болады. Сонымен, «өндіріске жұмсалған шығындар» - өнімді 

(жұмыстар мен қызметтерді) өндіру кезінде тұтынылатын ресурстардың бөлігі. 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында қаржылық есепке қатысты 

нормативтік құжаттарда «шығындар» мен «шығыстар» түсінігі арасында 

ешқандай шектеу қоймайды. Мәселен, №2 «Қорлар» қаржылық есептіліктің 
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халықаралық стандартында (ҚЕХС) тек «шығыстар» терминіне түсініктеме 

берілген, яғни шығыстар – бұл акционерлік капиталдың құрылтайшылары 

арасында капиталды бөлумен байланысты емес есепті мерзімнің ішінде 

активтердің ағымы немесе олардың тозуы және міндеттемелердің жоғарылауы 

салдарынан капиталдың азаюына әкелетін экономикалық пайданың төмендеуі. 

Қаржылық есептің ұлттық стандартында шығыстар деп - қатысушылардың 

шешімі бойынша салымдардың азаюын қоспағанда ұйым капиталының 

төмендеуіне әкелетін активтердің (ақша қаражаттары мен басқа да мүліктердің) 

азаюы немесе міндеттемелердің пайда болуы деп түсініктеме берілген. Демек, 

қаржылық есептің ұлттық стандартында «шығыстар» түсінігіне берілген 

анықтама ҚЕХС-дағы анықтаманың ұстанымымен толықтай сәйкесті болып 

отыр. 

Ал, біздің пікірімізше шығыстар – бұл шаруашылықтың есепті мерзім 

бойы табыс алумен байланысты ұйым активтерінің төмендеуі, яғни шығыстарға 

өнімнің өзіндік құнына енбейтін басқа да шығындар жатады. 

М.Б. Байдаулетов өзінің ғылыми еңбегінде «... өндіріске жұмсалынған 

шығындар алдыменен материалдандырылып, актив ретінде нақты өзіндік құн 

бойынша тіркеліп, дайын өнім (жұмыс пен қызмет) түрінде болашақта табыс 

әкелу қасиетіне ие болады. Өндіріске жұмсалынған шығындардың табыс әкелу 

қасиеті шығынның жұмсалу мақсатынан туындайды» - деп көрсеткен. Яғни, 

өндіріске жұмсалынған шығынның түпкілікті мақсаты – бұл табыс әкелу. Соған 

байланысты «шығындар» өндіріске жұмсалған шығындар мен сату 

шығындарының жиынтығын білдіре отырып, сатылатын өнімнің, орындалатын 

жұмыстың және көрсетілетін қызметтің ең төменгі құнын қалыптастырады. 

Ал кезең шығындары болып табылатын әкімшілік шығындар, өнімді сату 

мен қызметтерді көрсету шығындары, пайыздар бойынша шығындар өнімнің 

өзіндік құнына қосылмай, есепті мерзімнің соңында ұйымның қаржылық 

нәтижесіне апарылады. 

Болашақ мерзімде табыс алумен байланысты жұмсалынған шығындар 

активке апарылады. Оларға болашақ мерзім шығындары, аяқталмаған өндіріске  

шығындар және материалдық қорлар жатқызылады. 

Сонымен, ұйымның шығыстарына оның негізгі қызметінде активтерді 

пайдалану мен оларды есептен шығаруға байланысты табыстың кемуінің 

нәтижесінде капиталдың азаюына және міндеттемелердің көбеюіне, сондай-ақ 

зиян шегуге әкелетін басқа да шығындар жатады деп тұжырым жасаймыз. 

Ауыл шаруашылығында өндіріс шығындары есебіне объективті сипаттама  

беру үшін ғылыми негізделген шығындардың жіктемесі болуы қажет. 

Өндірістік шығындарды топтастырудың қажеттілігі шығындардың құрамы мен 

экономикалық мазмұны бойынша өнімді дайындау, жұмыстарды орындау мен 
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қызметтерді көрсету кезінде олардың технологиялық процесі кезіндегі алатын 

орнына қарай, шығындар есебінің бағыты мен мақсаты, сондай-ақ өзіндік құнға 

қосылу тәртіптеріне байланысты біртекті еместігінен пайда болып отыр. 

Сонымен қатар, өндірістік шығындарды экономикалық маңызы мен рөліне 

қарай топтастыру арқылы өндіріс процесін тиімді және ұтымды ұйымдастырып, 

тиімді басқару шешімдерін қабылдауға толық мүмкіндіктер болады. 

Ауыл шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындарда өндірістік 

шығындардың жіктемесін беру үшін, алдыменен мына жағдайларға жете назар 

аудару қажет деп санаймыз: 

- ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиялық-ұйымдық ерекшелігіне; 

- әртүрлі меншік нысанында ішкі шаруашылық байланыстар мен шаруашылық 

субъектісін басқарудағы ұйымдық-құқықтық құрылымға. 

Ауыл шаруашылығында шығындарды өндіріс процесіне қатысы бойынша 

бөлу өте маңызды болып табылады, өйткені өндіріс сатысының 

айналымындағы шығындар бұл - өндіріс процесіндегі шығындар болып 

есептелінеді. Бірақ, бұл - шығындардың барлығы өндіріс процесіне бірдей 

қатынаста болады дегенді білдірмейді. Олардың бірі - өндіріс процесін жүзеге 

асырумен тікелей байланыста болатын болса, яғни негізгі шығындар болып 

саналса, басқалары ұйымдастыру және басқарумен байланысты болады, яғни  

олар өндірісті ұйымдастыру және оған қызмет көрсету шығындары болып 

табылады. 

Ауыл шаруашылығында, соның ішінде өсімдік және мал шаруашылығы 

саласында өнім өндіру технологиясымен тікелей байланысты негізгі 

шығындарға өндіріс жұмысшыларының еңбек ақылары, отырғызылатын тұқым, 

жанар-жағар май, азық шығындары, малдарды қорғау құралдарын, яғни дәрі- 

дәрмектерді, азық құрамындағы қоспа заттарды жатқызады. Бұл шығындар 

өндіріс технологиясына қатысы бойынша, сонымен қатар өндірілетін өнімнің 

өзіндік құн құрамындағы үлес салмағы бойынша да негізгі шығындар болып 

саналады. 

Үстеме шығындар деп - өндірісті басқару, ұйымдастыру және қызмет 

көрсетумен байланысты, кешенді сипатқа ие және құрамында шығын 

элементтерінің барлық түрлері көрініс алатын шығынның түрін айтамыз. 

Үстеме шығындар өндіріске немесе жалпы салаға ортақ қатысы бар және 

өндіріс түрлері мен есеп объектілері арасында жанама бөлінуге жататын 

шығындарды білдіреді. 

Шығындарды тікелей және жанамаға бөлу өнімнің белгілі-бір түрін 

өндіруге тікелей қатысты болатын және оның өзіндік құнына бірден 

апарылатын шығындардың, яғни өндірістік жұмысшылардың еңбек ақылары, 

азық, малдарды қорғау құралдары және т.б., сонымен қатар бір уақытта бірнеше 
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өндіріс объектісіне қатысты, яғни белгілі бір өнімнің өзіндік құнына тікелей 

қосылмайтын, жанама бөлінетін шығындардың бар болуына байланысты. 

Әсіресе, бұл ауыл шаруашылығында көп кездеседі, өйткені ауыл шаруашылығы 

бірнеше өндірістік бөлімшелерден және әртүрлі шығындар есебінің 

объектілерінен құрылады. 

Өндіріс көлеміне қатысы бойынша шығындар өзгермелі және тұрақты 

болып бөлінеді. Өзгермелі шығындар өнім көлемінің өзгерісіне байланысты 

пропорционалды өзгеріп отыратын шығындар болатын болса, ал тұрақты 

шығындар өндіріс көлемінің өзгерісі кезінде өзгермейтін немесе маңызсыз 

өзгеретін шығындар болып табылады 

Демек, өндіріс шығындарының жіктемесіне қарай толық анықтама беру 

үшін оларды төмендегі белгілеріне қарай жіктеп көрсетуге болады: 

· өндіріс процесіндегі экономикалық рөліне қарай – негізгі және үстеме; 

· құрамы бойынша – бір элементті және кешенді; 

· өндіріс көлеміне қатысты - өзгермелі және тұрақты; шартты-өзгермелі және 

шартты-тұрақты; 

· әрбір өнімнің өзіндік құнына қосылу тәсіліне қарай – тікелей және жанама; 

· пайда болу жиілігіне қарай – ағымдағы және бір реттік; 

· өндіріс процесіне қатысуына қарай - өндірістік және өндірістен тыс (кезең 

шығындары); 

· жұмсалу маңыздылығына, тиімділігіне қарай - өндірімді және өндірімсіз; 

· жоспарды қамту мүмкіндігіне қарай – жоспарланатын және жоспарланбайтын. 

Негізгі шығындарға өнім (жұмыстар мен қызметтер) өндірісі немесе 

технологиялық процеске  байланысты шығындар жатады. Оларға шикізат, 

материалдар, өндірістік жұмысшылардың еңбек  ақылары, технологиялық 

мақсатқа отын және т.б. шығындар жатады. 

Үстеме шығындарға өндірісті ұйымдастыру мен қызмет көрсету 

шығындары атап айтқанда өндірістік бөлімшелердегі әкімшілік-шаруашылық 

қызметкерлердің еңбек ақылары, жарықтандыру, өндірістік ғимараттарды 

жылыту, өндірістік негізгі құралдарды жөндеу және т.б. шығындар жатады. 

Бір элементті шығындар деп – бір типті экономикалық элементтен 

құралған және құрамдас бөліктерге бөлуге келмейтін шығындар жатады. 

Кешенді шығындарға бірнеше экономикалық элементтен тұратын 

шығындар жатады. Оларға үстеме шығындар, кезең шығындарын жатқызуға 

болады. 

Өзгермелі шығындар деп өнім (жұмыстар мен қызметтер) өндірісінің 

көлеміне тікелей қатысы бар шығындарды айтамыз. Оларға шикізаттар мен 

материалдар, технологиялық мақсатқа отын мен жылыту шығындары, 

жұмысшылардың кесімді еңбек ақылары және т.б. шығындар жатады. 
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Тұрақты шығындар өндіріс көлемінің өзгерісіне байланысты өзгермейтін 

немесе маңызсыз өзгеретін яғни шартты-тұрақты шығындар жатады. Оларға 

үстеме шығындар және әкімшілік шығындарды енгізуге болады. 

Сонымен қатар, нақты тәжірибеде өзгермелі тікелей шығындар мен 

жанама тұрақты шығындар арасындағы айырмашылықтарды анықтау кезінде 

белгілі-бір қиыншылықтарға кездесеміз. Оның пайда болу себебі, тәжірибеде 

материалдық шығындарды қоспағанда, мысалы комиссиондық сыйақыларды 

төлеу және рояльти сияқты шығындар бірдей уақытта өзгермелі және тұрақты 

бола алады. Мысалы, қызмет көрсету барысында жұмыс күшіне жұмсалған 

шығындарды өзгермелі және қызметке тиісті тікелей шығын деп қарастырған 

жөн. Ал егер, орындалатын жұмыс болмай қалып, жұмыс күші тартылып қойса, 

онда бұл жағдайда жұмыс күшіне жұмсалған шығындар тұрақтыға айналып, 

кез-келген қызметке қатысты жанама шығындар болып саналады. 

Ағымдағы есепті мерзімде өнім өндірісі мен оларды сатуға байланысты  

жұмсалған және жиі қайталанатын шығындарды, соның ішінде шикізаттар мен 

материалдар, өндірістік жұмысшылардың еңбек ақыларын жатқызуға болады. 

Бір реттік шығындарға өнімнің, цехтар мен өндірістік қуаттардың жаңа 

түрлерін игеру, басылымдарға жазылу шығындарын жатқызуға болады. 

Өндірістік шығындар деп өнімді өндіруге және оның өндірістік өзіндік 

құнына енетін шығындарды айтамыз. 

Өндірістен тыс шығындарға кезең шығындары ретінде ұйымның қызмет 

нәтижесіне тікелей апарылатын шығыстар жатады. 

Өндірімді шығындарға өндіріс технологиясын сақтай отырып, сапа 

стандартына сәйкес өнім өндірумен тікелей байланысты шығындар жатады. 

Өндірімсіз шығындар технология мен өндірісті ұйымдастырудағы 

жетіспеушіліктерге байланысты жұмсалынған шығындар. Оларға ішкі 

себептерге байланысты өндірістік кідірістерден жоғалтулар, өндірістегі ақау, 

артық орындалған жұмыс уақыты үшін еңбек ақы және т.б. шығындар жатады. 

Өндірістік шығындар жоспарланады, сондықтан олар жоспарланатын 

шығындар болып саналады. Өндірімсіз шығындар жоспарланбайтын шығындар 

болып есептелінеді. 

Құрамы бойынша, яғни құрамдас элементтеріне жіктелу мүмкіндігіне 

қарай шығындарды бір элементті және кешенді деп бөледі. Бір элементті 

шығындар деп экономикалық мазмұнына қарай шығындардың құрамдас 

элементтеріне бөлуге келмейтін (тұқым, жанар-жағар май, азық, жем-шөп, 

еңбек ақы және одан аудырмдар шығындары және т.б.), ал кешенді шығындар 

деп – бірнеше экономикалық элементтерден тұратын (жалпы әкімшілік, 

ұйымдастыру және тағы басқа да) шығындарды айтуға болады. 
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Демек, қаржылық есептіліктің халықаралық және ұлттық стандарттары 

бойынша экономикалық элементтеріне қарай шығындар төмендегідей 

топтастырылады: 

- материалдық шығындар; 

- еңбекке ақы төлеу шығындары; 

- әлеуметтік аударымдар; 

- құралдардың тозуы; 

- басқа да шығындар. 

Қаржылық есептіліктің халықаралық және ұлттық стандарттары бойынша 

өндірістік шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

төмендегі шығын баптары бойынша жүзеге асырылады: 

- материалдар; 

- өндірістік жұмысшылардың еңбек ақылары; 

- еңбек ақыдан аударымдар; 

- үстеме шығындар. 

Шығындардың экономикалық элементтері бойынша жіктемесінің 

калькуляциялық шығын баптары жіктемесінен айырмашылығы сол, мұнда 

кешенді шығындарды қоса алғанда барлық шығындар олардың экономикалық 

мазмұнын сипаттайтын түрлері бойынша көрсетіледі. 

Элементтері бойынша шығындардың жіктемесі өндіріске не жұмсалғанын 

анықтаса, ал калькуляциялық баптарына қарай шығындардың жіктемесі 

шығындардың мақсаттық бағытын, олардың техника-экономикалық мазмұнын 

яғни бұл шығындар қайда және не үшін жұмсалғанын анықтайды. 

Осы аталған шығын баптарының жіктемесінде бір типті шығындар құрамы 

мен мазмұны бойынша бірдей емес және жалпы шығындардың құрамында 

әртүрлі үлес салмаққа ие болады. 

«Материалдық шығындар» элементінде ұйымның басқа жақтан сатып 

алған негізгі және көмекші материалдары (отырғызылатын тұқым, жем-шөп 

пен әртүрлі мал азықтары, құрама жемдер), жартылай фабрикаттар, жанар- 

жағар май, химикаттар, биопрепараттар, дәрі-дәрмектер, электр энергиясы, 

отын және газ, қосалқы бөлшектер, ағымдағы жөндеу материалдары, құрал- 

саймандар, киім-кешектер, өнеркәсіптің басқа да өнімдердің құндары мен 

оларды басқа ұйымдардың көліктерімен қоймаға дейін тасымалдауға 

байланысты шығындар көрсетіледі. Демек, материалдық шығындарды 

экономикалық элементтеріне жіктеген кезде өндіріске жұмсалынған 

материалдар толық өзіндік құнмен көрсетілмейді, яғни сатып алынған 

материалдарды ұйымның өз көліктерімен тасымалдау шығындары және тиеу- 

түсіруге байланысты жұмысшылардың еңбек ақылары шегеріліп көрсетіледі. 
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Ал, калькуляциялық баптарына қарай «Материалдар» бабында басқа 

жақтан сатып алынған шикізаттар мен материалдармен қатар, ұйымның өзі 

дайындаған материалдардың құндары да көрсетіледі. 

Сонымен, «Материалдық шығындар» элементі бойынша шығындарды 

жіктеген кезде өндіріске жұмсалынған, сатып алынған материалдардың 

құнынан материалдарды ұйымның өз көліктерімен тасымалдау шығындары 

және тиеу-түсіруге байланысты жұмысшылардың еңбек ақыларынан басқа 

төмендегілерді де шегеру қажет: 

- өндіру және өңдеу кезінде пайда болған қалдықтардың құнын; 

- қоймаға қайтарылған отырғызылатын тұқымдардың, материалдардың 

құнын; 

- ұйымның өзінде өндірілген материалдардың құнын (егер, ұқсас 

материалдар, құрал-саймандар және т.б. ұйымның өзінде өндіріліп және басқа 

жақтан сатып алынатын болса, онда алдыменен өз өндірісінде дайындалған 

материалдарды пайдалану қажет); 

- мүмкін пайдалану бағасы бойынша ақауды; 

- артық қалған материалдар, яғни «Материалдар» шотының дебеті 

бойынша кірістелгендер. 

«Еңбекке ақы төлеу шығындары» элементінде өндірістік нәтижелері үшін 

сыйақыларды, ынталандыру төлемдерін, сонымен бірге ұйымның штатында 

тұрмаған негізгі өндірістік жұмысшылардың еңбек ақыларын қоса алғандағы 

барлық өндірістік жұмысшылардың негізгі және қосымша еңбек ақы сомалары 

көрсетіледі. 

Бұл шығындарды калькуляциялық баптарына қарай жіктеген кезде 

өндірістік жұмысшылардың еңбек ақылары бөлек баптар бойынша, ал цехтық 

қызметкерлердің еңбек ақысы үстеме шығындардың құрамында, әкімшілік- 

басқару қызметкерлерінің еңбек ақысы жалпы және әкімшілік шығыстарға, сату 

бойынша қызметкерлердің еңбек ақылары дайын өнімді (жұмыстар мен 

қызметтерді) сату шығындарына бөлінеді. 

«Әлеуметтік аударымдар» элементінде Қазақстан Республикасының Салық 

Кодексіне сәйкес еңбек ақы қорынан есептелінетін әлеуметтік салық және 

міндетті әлеуметтік аударымдар көрсетіледі. Бұл аударымдар есепте «Еңбек 

ақыдан аударымдар», «Үстеме шығындар», «Жалпы және әкімшілік шығыстар» 

және «Өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) сату бойынша шығындар» құрамы 

арқылы көрсетіледі. 

«Құралдардың тозуы» элементінде ауыл шаруашылығы фермалары мен 

бригадаларындағы меншікті және жалға алынған өндірістік негізгі құралдарға, 

ұйымның территориясында орналасқан қоғамдық тамақтандыру, медициналық 

мекемелер ғимараттарына есептелген тозу сомалары көрсетіледі (көмекші және 
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қызмет көрсетуші өндірістегі негізгі құралдар құндарын қоспағанда). Есепте 

бұл шығынды калькуляциялық баптарына қарай жіктегенде «Үстеме 

шығындар», «Жалпы және әкімшілік шығыстар», «Аяқталмаған өндіріс» және 

«Өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) сату бойынша шығындар» құрамында 

бөлек көрсетіледі. 

«Басқадай шығындар» элементіне өнімнің өзіндік құн құрамында 

көрсетілетін міндетті сақтандыру төлемдері, өрт сөндіру мен күзет қызметтері 

үшін төлемдер, кадрларды дайындау және қайта дайындау шығындары, 

жұмысшыларды жұмысқа шақыру мен оларды жұмыс орындарына тасымалдау 

шығындары, жалдау ақылары және лизингтік төлемдер, материалдық емес 

активтердің тозуы мен өзіндік құн құрамына енетін басқа да шығындар 

қосылады. 

Шығындарды элементтеріне қарай жіктеу арқылы өндіріс жоспарларын 

жасауға, оның орындалуын бақылауға, айналым қаражаттарын жоспарлауға 

және оның пайдалануын талдауға толық мүмкіндіктер болады деп санаймыз. 

Ал шығындарды калькуляциялық баптарына қарай жіктеу шығындардың 

талдамалық есебін жүргізуге, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялауға және 

бақылауға қажет. Шығындардың бұл жіктемесі өндірістік шығындарды 

пайдалану мақсатын, яғни қандай-да бір шығынның өнім (жұмыстар мен 

қызметтер) өндірісіне немесе қызмет көрсетуге тікелей байланыстылығын 

көрсету үшін арналған. 

Шығындарды мерзіміне қарай ағымдағы және бір реттік шығындар деп 

бөлуге болады. 

Ағымдағы шығындар үздіксіз өндіріс процесімен байланысты жұмсалатын 

шығындар, оларға қой шаруашылығында еңбек ақы, жем-шөп, мал азығының 

басқа құрама бөліктері жатады. Ал, бір реттік шығындарға малдарды дәрілеу, 

дезинфекциялау шығындарын жатқызуға болады. 

Жоспарды қамту деңгейіне байланысты өндірістік шығындарды 

жоспарланатын және жоспарланбайтын деп жіктейді. Мұнымен бірге біз қой 

шаруашылығының өндірістік ерекшелігіне байланысты ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында шығындарды нормативті (жоспарлы) және нақты 

шығындардың нормадан ауытқулары деп жіктеген дұрыс. Шығындардың 

мұндай жіктемесін нормативтік есеп әдісін қолданатын кәсіпорындармен қатар, 

процестік және бөлістік есеп әдістерін қолданатын ауыл шаруашылығы 

ұйымдарында кеңінен қолдануға болатынын айтып өткен жөн. 

Өсімдік және мал шаруашылығында өндіріске жұмсалған барлық 

шығындар негізгі және жанама өнімнің өзіндік құндарына таратылады. 

Өндіріс шығындарын баптары бойынша жіктеу олардың әрбір түрлері 

бойынша және жұмсалған жерлері бойынша бақылау үшін және талдау үшін 
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қажет. Сонымен қатар, шығындардың баптары бойынша есепті ұйымдастыру 

(еңбекке ақы төлеу, тұқым, жем-шөп, жанар-жағар май, автокөлік қызметтері 

және т.б.) осы шығындардың әрбір құрылымдық бөлімшелердегі өнімнің 

өзіндік құнының қалыптасуына тигізетін әсерін анықтауға, сондай-ақ өзіндік 

құнды төмендетудің резервтерін шығаруға және оны нақты іс жүзінде 

қолдануға мүмкіндік береді. 

Енді шығындардың калькуляциялық баптарына жеке тоқталатын болсақ, 

онда: 

«Материалдар» шығын баптары бойынша өткен жылы шаруашылықтың 

өзі дайындаған отырғызылатын тұқымы, жем-шөптер, яғни мал азықтары 

өнімнің өзіндік құнына баланста көрсетілген құны бойынша, ал есепті жылы 

шаруашылықтың өзі өндірген немесе дайындаған тұқымы, жем-шөптері яғни 

мал азықтары өзіндік құнға жоспарлы өзіндік құнмен қосылып, жыл соңында 

жоспарлы өзіндік құн нақты өзіндік құнға дейін жеткізіліп, түзетіледі. 

Сатып алынған тұқым, жем-шөп, отын, жерді өңдеуге жұмсалатын 

химиялық тыңайтқыштар, малды қорғаудың химиялық құралдары, дәрі- 

дәрмектер мен биопрепараттар, дезинфекциялау құралдары, мұнай өнімдері, 

ыдыстық материалдар, қосалқы бөлшектер және басқа да материалдар сатып 

алу бағалары мен осыларды шаруашылықтың қоймаларына дейін жеткізу 

шығындарының негізінде есепке алынады. Жанар-жағар май оларды сатып алу 

бағалары мен сақтау орындарына дейінгі жеткізу шығындары негізінде есепке  

алынады. 

Өндіріске тікелей қажетті электр энергиясы, су және жылу шығындары, 

егер шаруашылықтың өзінде өндіріліп пайдаланылатын болса, онда оны өндіру 

мен жеткізуге жұмсалған барлық шығындардың негізінде есепке алынады да, 

ал басқа жақтан сатып алынатын болса, онда олардың сатып алу бағалары мен 

жеткізу шығындарының мөлшерінде есепке алынады. 

«Еңбек ақы шығындары» бабы бойынша өсімдік шаруашылығында 

жұмысшылардың өндірген өнім (жұмыс пен қызмет) көлемі үшін немесе 

жұмыс істеген жұмыс уақыты үшін тарифтік баға мен қызмет ақысы бойынша 

есептелген жалақы; өнімділікті арттырғаныегісті аман сақтағаны, төжәне өнім 

сапасын жақсартқаны үшін, сондай-ақ көп жылғы еңбегі үшін төленетін 

қосымша ақы; өсімдік шаруашылығы өндірісінде тікелей жұмыс істейтін 

мамандардың, яғни агрономдар мен ферма меңгерушілерінің негізгі және 

қосымша еңбек ақылары көрсетіледі. 

«Еңбек ақыдан аударымдар» бабында ҚР Салық Кодексіне сәйкес еңбек 

ақы қорынан есептелінетін әлеуметтік салық пен міндетті әлеуметтік 

аударымдар (шығын бағыттары) бойынша көрсетіледі. 
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Жалпы өндірістік (үстеме) шығын бабына жоғарыда айтылған 

шығындардан басқа отарды бағумен тікелей айналысатын жұмысшыларды 

техникалық қауіпсіздендіру, оларға тұрмыстық қызмет көрсету, шопандардың 

көп жылғы еңбегі үшін сыйақылар, кадрларды дайындау және қайта дайындау 

шығындары, жұмысшыларды жұмысқа шақыру мен оларды жұмыс орындарына 

тасымалдау шығындары, күзет қызметтері және негізгі шығындар құрамында 

көрсетілмейтін басқа да материалдардың (сым, жіп, құрал-саймандардың) 

құндарын, мал өлімінен және ақаудан жоғалтулар, өлген және ұрланған қой 

басының құны (кінәлі тұлға жоқ болса), белгіленген стандарттар мен талаптарға 

сәйкес келмейтін алынған ақау терілер мен жүннің құны есепке алынады. 

Ауыл шаруашылығы ұйымдарында бухгалтерлік есеп пен қаржылық 

есептілікті дайындау негізінен №41 «Ауыл шаруашылығы» қаржылық есептің 

халықаралық стандарты және Қазақстан Республикасының салық заңнамасына 

сәйкес, сондай-ақ жеңілдетілген декларацияның негізінде шаруа немесе 

фермерлік қожалықтарға, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін заңды 

тұлғаларға арналған арнайы салық режимдерін қолданатын шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінің бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есептілікті жасау 

тәртібін анықтау үшін арналған №1 Қаржылық есептің ұлттық стандартына 

сәйкес ұйымдастырылады. 

Сонымен, шығындардың экономикалық мәнін, оның құрамы мен 

жіктемесін зерттей отырып «шығындар» – бұл өнім (жұмыстар мен қызметтер) 

өндірісі кезінде тұтынылатын материалдық, еңбек және ақшалай ресурстардың 

сондай-ақ ұйымның балансында көрсетілетін, болашақта табыс әкелу 

мүмкіндігі бар активтердің немесе қорлардың құны. Ал «өндіріске жұмсалған 

шығындар» яғни ұйымның өнім өндіру, жұмыстар мен қызметтер орындау 

кезінде жұмсалған заттай және еңбек шығындарының жиынтығы, сондай-ақ 

«шығыстар» деп ұйымның негізгі қызметінде активтерді пайдалану мен оларды 

есептен шығаруға байланысты табыстың кемуінің нәтижесінде капиталдың 

азаюына және міндеттемелердің көбеюіне, сондай-ақ зиян шегуге әкелетін 

басқа да шығындар жатады. 

 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Ауыл шаруашылығы саласының технологиялық ерекшеліктеріне 

сипаттама беріңіздер және олардың бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға 

тигізетін әсері қандай? 

2. Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі және қолданылып 

жүрген заңдар мен заңдылықтарға сәйкес ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының ұйымдық-құқықтық нысандарына сипаттама беріңіздер. 
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3. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің негізгізгі 

міндеттеріне шолу жасаңыздар. 

4. Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі «шығындар», «шығыстар» 

«өндіріске жұмсалынған шығындар» түсініктерінің бір-бірінен 

айырмашылықтары қандай? 

5. Өндіріс процесіндегі экономикалық рөліне қарай бөлінетін негізгі және 

үстеме шығындарға сипаттама беріңіздер. 

6. Құрамы бойынша бір элементті және кешенді шығындарға сипаттама 

беріңіздер. 

7. Өндіріс көлеміне қатысты өзгермелі және тұрақт, шартты-өзгермелі 

және шартты-тұрақты шығындарға сипаттама беріңіздер. 

8. Өнімнің өзіндік құнына қосылу тәсіліне қарай тікелей және жанама 

шығындарға сипаттама беріңіздер. 
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Тест 

1. Егер инфляция деңгейі жылына 1-2 %-тен аспаса 

А.Баға деңгейі бір қалыпты 
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В.Баға деңгейі тұрақсыз 

С.ЖҰӨ көлемі төмен 

Д.Дұрыс жауабы жоқ 

Е. Барлығы дұрыс 

2. Егер инфляция жылына 1-2% -тен аспаса 

А.Баяу инфляция 

В.Ұшқыр 

С.Қарқынды 

Д.Жылдам 

Е.Барлығы дұрыс 

3. Ақша несие саясатын кім іске асырады 

А.Ұлттық банк 

В.Барлық жауап дұрыс 

С.Ұлттық банк 

Д.Орталық банк 

Е.Қаржы министрлігі 

4. А. Смитт Ф. Бэкон және У. Петтидің еңбектеріне сүйене отырып ұсынған 

қызметі 

А.Сыртқы сфераға қатысты қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

В.Құқықтық тәртіп орнату 

С.Қоршаған ортаны қорғау 

Д.Халықтың әлеуметтік жағдайын тұрақтандыру 

Е.Экономиканы жедел дамыту 

5. Өтпелі кезең экономикасына экономикалық реформалар қажеттілігі 

анықталады 

A. Экономикалық жүйе өзін-өзі жоя алмайтын ауытқулардың жиынтығы 

B. Елдің саяси ауысуымен 

C. Мемлекеттің функциясымен 

D. Халықаралық еңбек бөлінісінің дамуымен және ҒТП-тің шапшаңдылығымен 

E. Барлығы дұрыс 

6. Өтпелі кезең жағдайлында экономикалық саясат өткізілуі керек 

A. Ұлттық ерекшеліктерді ескеретін және ең төмен әлеуметтік-экономикалық 

шығындары бар стратегия жоспарымен 

B. Халықаралық ұйымдардың нұсқаулары бойынша 

C. Ұлттық лидер ұйғарымы бойынша 

D. Тек қана революция лық жолмен 

E. Барлығы дұрыс 

7. ҚР экономикасын реформалау келесі топта жүргізіледі 

A. Аралас экономика 
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B. Жоспарлы экономика 

C. Қалыптасқан экономика 

D. Инвестициялық экономика 

E. Барлығы дұрыс 

8. Экономикалық саясаттың шаралары арналған 

A. Экономикалық жоспар және стратегияларды құру үшін 

B. Экономикалық эксперементтер үшін 

C. Пайда табу үшін 

D. Белгілі мақсатқа бөлінген бюджеттік супсидияларды негіздеуге 

E. Барлығы дұрыс 

9. Неге экономикалық даму макроэкономикалық саясат мақсаттарының бірі 

болып саналады ? Өйткені 

A. Экономикалық даму- қоғамдық прогрестің негізі 

B. Экономикалық даму- қоғамдық прогрестің негізі 

C. Экономикалық даму трансакциялық шығындарды көбейтеді 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлық жауап дұрыс 

10. Мемлекеттің бірден бірнеше мақсатқа жетуге мүмкіндігі барма 

(экономикалық даму, жұмыс бастылық, бағаның бір қалыптылығы, қоршаған 

ортаны қорғау) 

A. Жоқ 

B. Бар 

C. Мемлекет ешқандай кепілдеме бермейді 

D. Бұған қосымша қаражат қажет 

E. Барлығы дұрыс 

11. ҚР ақша шығаратын орын 

A. Ұлттық Банк 

B. Екінші деңгейдегі банктер 

C. Барлық жауап дұрыс 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

12.Инфляция дегеніміз 

A. Тауар массасынан ақша массасының артуы 

B. Ақша массасынан тауар массасының артуы 

C. Ақша массасымен тауар массасының теңесуі 

D. Барлығы дұрыс 

2. Ауыл шаруашылығы өнімдері мен материалдық қорлардың есебі 

Ауыл шаруашылық өнімдері мен материалдық қорларының қозғалысы 

бухгалтерлік есепке негіз болып саналатын алғашқы құжаттардың негізінде 
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рәсімделеді. Алғашқы құжаттар операциялардың болған кезінде рәсімделіп, 

әрбір құжатқа тиісті міндетті реквизиттерді қамтуы қажет. Материалдық 

құндылықтардың қозғалысы бойынша операцияларды тиісті алғашқы 

құжаттармен дер кезінде және дұрыс рәсімдеу материалдық құндылықтардың 

сақталуын, үнемді жұмсалуын және материалдық шығындардың барынша 

төмендетілуін қамтамасыз етеді. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімін 

құжаттау. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында астық өнімдерін комбайнмен 

жинап, оны қырманға кірістеген кезде «Астықты және басқа да өнімдерді егіс 

алаңынан жөнелту тіркемесі» үш данамен толтырылады. Оның біреу 

комбайншыда, екіншісі жүргізушіде, үшінші данасы қырман меңгерушісінде 

қалады. 

Егіс алаңынан астықты немесе өсімдік шаруашылығының басқа да 

өнімдерін жөнелту кезінде жоғарыда айтылған тіркеменің орнына «Егістен 

астықты шығару жол қағазы» құжатын толтыруға болады. Егіс науқаны кезінде 

астықты қырманға немесе арнайы сақтау орындарына кірістеуге байланысты 

құжат санын азайту мақсатында «Астықты және басқа да өнімдерді егіс 

алаңынан жөнелту тіркемесі» құжатын екі данада толтырып, қырманға немесе 

сақтау орынына келіп түскен астық өнімдері бойынша «Астық және басқа да 

өнімдерді кірістеу реестрі» құжатын рәсімдеп, бір есепті күн ішінде бірнеше 

комбайншы арқылы кірістелген астық өнімдерінің көлемін тіркеуге болады. 

 
2.1. Ауыл шаруашылығы өнімдері мен материалдық қорларды 

алғашқы тану және бағалау 

Ауыл шаруашылығы өнімдері дегеніміз өсімдік және мал шаруашылығыда 

өндіріс процесін жүзеге асыру негізінде алынған өнімдер. Ол сатуға арналған 

өнім және әріқарай өндіріс процесінде пайдалануға арналған тұқым, мал азығы 

ретінде көрініс алады. 

Ауыл шаруашылығында өнідірілген өнімнің жартысы тауар ретінде сатуға 

арналады. Дайын өнім және материалдық қорлар есебінің негізгі міндеттері 

болып мыналар саналады: 

- ауыл шаруашылығы өнімі мен материалдық қорлардың қозғалысын дер 

кезінде және дұрыс құжаттау; 

- ауыл шаруашылығы өнімі мен материалдық қорлардың қозғалысын, 

тиімді пайдалануын жүйелік бақылау орнату; 

- кез-келген есеті мерзімге сақтау орындары бойынша дайын өнім мен 

материалдық қорлар жөнінде сандық мәліметтер алу; 

- сатуға және ішкі өндірістік қор жасақтауға арналған дайын өнім мен 

материалдық қорлар жөнінде мәліметтер жинақтау. 
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Ауыл шаруашылығы өнімі келесі салалар бойынша жіктеледі: өсімдік 

шаруашылығы, мал шаруашылығы және өнеркәсіп өндірісінің өнімдері. 

Қаржылық есептіліктің 1-ші Ұлттық стандартына сәйкес ауыл 

шаруашылығы кәсіпорындары ауыл шаруашылығы өнімін мынадай кезде ғана 

таниды: 

1) Ұйым өнімді өткен оқиғалардың нәтижесінде бақылауы тиіс; 

2) Ұйымның осы өнімді пайдаланудан болашақ пайда алу тиіс; 

3) Өнімнің өзіндік құнын бағалау ықтималдығы жеткілікті деңгейде жоғары 

болуы тиіс. 

Ұйымның өзі өндірген өнімі өзіндік құны бойынша бағаланады. Осы есепті 

жылы өндіріліп, келесі есепті мерзімге ауысатын дайын өнім балансты қорлар 

ретінде нақты өзіндік құндарымен көрсетіледі. 

Қаржылық есептіліктің 1-ші Ұлттық стандартына сәйкес материалдық 

қорларға мыналар жатады: 

1) Сатып алынған және қайта сатуға сақталған тауарлар; 

2) Қайта сатуға арналған мүлік (жер, ғимарат, автокөліктер); 

3) Ұйым өндірген және сатуға арналған дайын өнім; 

4) Дайын өнімді (жұмыстар мен қызметтерді) өндіруге арналған, сондай-ақ 

өндірістің өзін қамтамасыз етуге арналған шикізаттар және материалдар; 

5) Аяқталмаған өндіріс - дайындық сатысына жетпеген өнім, кейіннен қайта 

өңдеуге арналған жартылай фабрикаттар; 

6) Басқа да қосымша қорлар. 

Жалпы ауыл шаруашылығы ұйымдарында материалдық қорлар пайдалану 

бағыты бойынша мұнай өнімдері, қосалқы бөлшектер, шикізаттар мен 

материалдар, құрылыс материалдары және басқа да материалдар. 

 
2.2. Ауыл шаруашылық өнімдері мен материалдық қорлардың 

қозғалысы бойынша құжат айналымы 

Ауыл шаруашылық өнімдері мен материалдық қорларының қозғалысы 

бухгалтерлік есепке негіз болып саналатын алғашқы құжаттардың негізінде 

рәсімделеді. Алғашқы құжаттар операциялардың болған кезінде рәсімделіп, 

әрбір құжатқа тиісті міндетті реквизиттерді қамтуы қажет. 

Материалдық құндылықтардың қозғалысы бойынша операцияларды тиісті 

алғашқы құжаттармен дер кезінде және дұрыс рәсімдеу материалдық 

құндылықтардың сақталуын, үнемді жұмсалуын және материалдық 

шығындардың барынша төмендетілуін қамтамасыз етеді. 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімін құжаттау. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарында астық өнімдерін комбайнмен жинап, оны қырманға 

кірістеген кезде «Астықты және басқа да өнімдерді егіс  алаңынан жөнелту 
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тіркемесі» үш данамен толтырылады. Оның біреу комбайншыда, екіншісі 

жүргізушіде, үшінші данасы қырман меңгерушісінде қалады. 

Егіс алаңынан астықты немесе өсімдік шаруашылығының басқа да 

өнімдерін жөнелту кезінде жоғарыда айтылған тіркеменің орнына «Егістен 

астықты шығару жол қағазы» құжатын толтыруға болады. 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін жөнелту және жұмсау бойынша құжат 

айналымы. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін жөнелту немесе жұмсау кезінде 

«Жүкқағазы»,«Тауарлық-транспорттық жүкқағазы», «Акті», «Ведомостілер» 

және басқа да алғашқы құжат үлгілері қолданылады. 

Мал шаруашылығы өнімдерінің кірісі, жөнелтілуі және жұмсалуы 

бойынша құжат айналымы. Ірі қара мал шаруашылығы кәсіпорындарында 

сауылған сүт есебі «Сауылған сүттің есеп журналында» жүргізіледі. Бұл 

журнал шаруашылықтағы күн сайын сауылған сүттің есебін жүргізуге 

арналған. 

Ай ішінде сүттің кірісі және жұмсалуы бойынша есепті шаруашылық 

меңгерушісі «Сүттің қозғалыс ведомостісінде» немесе «Дайын өнімнің 

қозғалысы ведомостісінде» жүргізеді. 

Шикізаттар мен материалдарды сатып алу, кірістеу және қоймадан жұмсау 

бойынша құжат айналымы. 

 
2.3 Қоймадағы және басқа да сақтау орындарындағы дайын өнім мен 

материалдық қорлардың есебі 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында қоймадағы дайын өнім мен 

материалдардың қозғалысы мен олардың қалдығының есебін жүргізу үшін, 

оларды сақтау мақсатында және мүмкін пайда болатын өндірімсіз 

шығындардың алдын алу үшін қойма шаруашылығын ұйымдастырудың 

маңызы өте жоғары. 

Қойма меңгерушісінің есеп бөліміне тапсыратын құжаттар «Қабылдау- 

өткізу регистріне» тіркеледі. Материалдарға жауапты тұлғаның келісімі 

бойынша есеп бөлімінің қызметкері әрбір операцияның дұрыстығын тексергені 

және құжатты қабылдағаны жөнінде карточкаға қол қояды. 

Ведомості құрамында материалдардың өзгерісі (кірісі мен шығысы) бар 

материалдар бойынша жасалып, онда тек қана материалдардың сандық 

қалдығы көрсетіледі. Ведомостіге цех, қойма, бөлімше бастығы және ол 

құжатты толтырушы қол қояды. Дұрыстығын тексеріп болғаннан кейін 

ведомостінің бір данасы жіберілген қателіктер жөніндегі ескертумен қоймаға 

қайтарылады. 
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Материалдардың есебін жедел әдіспен жүргізген жағдайда қоймалық есеп 

карточкасымен қатар М-20 үлгідегі «Қоймадағы материалдар қалдығының 

есептеу ведомостісі» жүргізіледі. 

Айдың соңында есеп беру калькуляциясын жасағаннан кейін барлық 

өнімнің нақты өзіндік құны мен кәсіпорынның келісімді бағалары бойынша 

есептелген өзіндік құнның арасындағы айырмашылықтар анықталады. 

 
2.4 Ауыл шаруашылық ұйымдардың шикізаттардың есебі 

Экономиканың өзегі мен өркені, негізінен, шикізатты өңдеуге байланысты. 

Бұл туралы Мемлекет басшысының «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты 

Жолдауында нақты атап көрсетілді. Шынымен де ел ішінде ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласы өрлеу жолына түсе алмай отыр.  

Сенімге сай серпіліс, мақсаты айқын бетбұрыс болмаған жерде нәтиже 

болмайтыны белгілі. Сондықтан болар, өңделген сапалы ауылшаруашылық 

өнімдерімен халықты жеткілікті қамтамасыз ету деңгейі өңірлерде әлі төмен. 

Егіншілік пен мал шаруашылығында өндірілетін бұдан басқа да көптеген 

шикізаттарды өңдеу кәсіпорындары облыста бірлі-жарым ғана. Олардың ішінде 

ет, сүт, жеміс, көкөніс, жүн, тері секілді өнімдерді қайта өңдеу көрсеткіші тым 

төмен. Негізінен мал шаруашылығы өнімдерін өндірумен айналысатын ауыл 

шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кәсіпорындары мен цехтарының саны 

тым аздығымен қоса, ет, сүт өнімдерін қайта өңдейтін бірде-бір өндіріс 

орындары жоқ. Жеміс, көкөніс өнімдерін өсіру, өткеру жақсы жолға 

қойылғанымен, оларды қайта өңдеу арқылы сапалы азық-түліктер шығару 

жалпы республикалық көрсеткіштен төмен болып отыр. 

Ауыл шаруашылығы өзінің дамуы мен өркендеу сипатына қарай үш 

топқа ажыратылады. 

Дәстүрлі (тұтынушы) ауыл шаруашылығында қауымдық және ру-тайпалық 

қатынастар әлі де сақталған. Бұл топ ауыл шаруашылығының екі түрінен 

тұрады. Біріншісі - Африка, Оңтүстік Америка және Азияның ылғалды 

тропиктік ормандарына тән аңшылық, балық аулау және өсімдіктерді жинаумен 

қатар жер өңдеуді ұштастыру. Негізгі өсіретін дақылдары - тамыр және түйнек 

жемістілер, астық, бұршақ тұқымдастары, май пальмасы. Жер өңдеуде дәстүрлі 

көне тәсілдер (кетпен, соқа) қолданылады. Бұл шаруашылық өртеп-кесу 

шаруашылығы деп те аталады. Ал екіншісі - көшпелі және жартылай көшпелі 

мал шаруашылығы. Әсіресе Африка мен Азияның тропиктік, қоңыржай 

белдеулерінің құрғақ аудандарында (түйе, қой, ірі қара, жылқы өсіру) және 

Солтүстік Еуропа мен Азияның тундра зонасында (бұғы өсіру) кең тараған. Бұл 

шаруашылық дамушы елдерге тән, өте ұсақ шаруашылық жиынтықтарынан 

құралады. Олардағы еңбек өнімділігі дамыған елдермен салыстырғанда 25 есе 
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төмен. Кейде егіншілік мал шаруашылығымен ұштаспай, одан бөлек дамиды 

және көп жағдайда бір ғана дақыл өсіруге бағытталған. Мысалы, Оңтүстік- 

Шығыс Азия елдері - күріш, Африка елдері - кофе мен жержаңғақ, ал Латын 

Америкасы елдері - қант құрағы мен какао өсіруге маманданған. 

Тауарлы және жартылай тауарлы дәстүрлі шаруашылық пен помещиктік- 

латифундиялық шаруашылық - ауыл шаруашылығында үш түрлі бағытта 

жүргізіледі: 

а) егіншілік шаруашылығы (көп еңбек күшін қажет ететін Азиядағы 

күріш өсіру); 

ә) егіншілік және егіншілік пен мал шаруашылығы - Африка мен Азияға 

және Латын Америкасына тән. Сұранысқа ие дәнді дақылдар мен жемістер, 

сергітпе және техникалық дақылдар (банан, кофе, какао, шай, каучук және 

талшық алынатын өсімдіктер) күш-көлік ретінде және өнім алу үшін өсірілетін 

мал шаруашылығымен ұштасады; 

б)көпсалалы тауарлы егіншілік пен мал шаруашылығы - Еуропаның кейбір 

елдері мен Азия және Латын Америкасы елдеріне тән.Егіншілік пен мал 

шаруашылыры бір-бірімен тығыз байланысты болғандықтан шаруашылықта 

сан салалы, сұранысқа ие дақылдар басым өсіріледі. 

Жоғары маманданған тауарлы ауылшаруашылығы - ол ауыспалы 

егістіктері бар өсімдік шаруашылығы мен мал азығын дайындауды қоса 

жүргізетін интенсивті мал шаруашылықтарынан және оларды байланыстырушы 

агроөнеркәсіптік кешендер (АӨК) жиынтығынан тұрады. Мұнда FTP 

нәтижесікде механикаландыру мен химияландыру өзінің шарықтау шегіне 

жеткен. Тіпті автоматтандыру, селекция мен генетика, биотехнологияның соны 

жетістіктері кеңінен пайдаланылуда. Шаруашылық өнімдерін өндірумен қатар,  

оны ұқсату, сақтау, тасымалдау және өткізу, сондай-ақ тыңайтқыш сияқты 

заттарды шығаруды да қамтиды. Бұл өз тарапынан ауыл шаруашылығына 

индустриялық сипат береді. Мұндай шаруашылықтар жақсы жерлерге 

орналасып, жалдамалы жұмысшылар күшін және агротехникалық шараларды 

кеңінен пайдаланады. Олардың өндірісі ішкі, әсіресе сыртқы нарық сұранысына 

бағдар ұстайды, сөйтіп, олар "мемлекет ішіндегі мемлекет" рөлін де 

орындайды. Жоғары механикаландырылған алты шаруашылық түріне бөлінеді: 

а) дәнді дақылдар шаруашылығы (бидай, жүгері). Солтүстік Америка, 

Аустралия, Еуропа (Ресей, Украина), Азия (Қытай, Қазакстан) аумақтары; 

ә) интенсивті егіншілік (дәнді дақылдар, техникалық дақылдар, жеміс және 

бау-бақша). Еуропа мен Солтүстік Америка елдері, Азия (Қытай, Жапония) 

аумақтары; 
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б) плантациялық шаруашылық (жеміс, сергітпе және техникалық, 

дақылдар). Латын Америкасы, Азия мен Африканың тропиктік, субтропиктік 

аймақтарындағы дамушы елдер; 

в) экстенсивті жайылымдық мал шаруашылығы (етті бағыттағы ірі қара, 

қой). Солтүстік Америка (АҚШ), Оңтүстік Америка (Аргентина, Уругвай), 

Еуропа (Ресей), Азия (Ңазакстан), Аустралия аумақтары; 

г) интенсивті мал шаруашылығы (сүтті және сүтті-етті ірі қара, ет 

бағытындағы ірі қара бордақылау, шошқа және құс өсіру). Батыс Еуропа 

(Ұлыбритания, Германия), Шығыс Еуропа (Украина, Ресей), Солтүстік 

Америка (АҚШ), Жаңа Зеландия аумақтары; 

ғ) интенсивті егіншілік пен мал шаруашылығы (бау-бақша, жем дайындау, 

сүтті-етті ірі қара, шошқа және құс өсіру). Еуропа, Солтүстік Америка елдері 

мен Жапонияға тән. 

Соңғы жылдары экономикасы дамыған елдердің ауыл шаруашылығындағы 

еңбек өнімділігі біртіндеп дамушы елдерге де ауысуда. Осы заманғы 

агротехникалық шараларды кеңінен пайдалану негізінде ауыл шаруашылығын 

қайта түлету XX ғасырдың 60-жылдарынан басталған "жасыл революция" 

арқылы жүзеге асуда. Жасыл революцияның негізі болып табылатын басты 

мәселелерге - мәдени өсімдіктердің өнімділігін арттыратын және егістік 

жерлерді пайдалану мүмкіндігін кеңейтетін дақылдардың тез пісетін сорттарын 

шығару, суландыру шараларын ұлғайту жатады. Өйткені жаңа сорттар қолдан 

суарған жағдайда ғана өзінің жақсы қасиеттерін көрсетіп сапалы өнім береді. 

Сонымен қатар осы заманғы техниканы, тыңайткыштар мен зиянкестерге 

қарсы улы химикаттарды кеңінен пайдалану шаралары жатады. Жасыл 

революция нәтижесінде кейбір дамушы елдер өздерінің астыққа мұқтаждығын 

өтеді, дәнді дақылдар шығымдылығы екі-үш есеге артып, аштықты жоюға 

мүмкіндік туды. Әсіресе бұл құбылыс халық саны қарқынды өсіп жатқан 

Мексика, Үндістан және Қытай елдерінде белең алды. Қалай болғанда да жасыл 

революция дамушы елдердің артта қалған ауыл шаруашылығына аса үлкен 

өзгеріс әкеле қойған жоқ. Негізінен, шетелдік компаниялар мен ірі 

қожайындарға тиесілі жерлерге ғана ықпал етті. Сонымен бұл революция 

дамушы елдер ауыл шаруашылығының артта қалуы табиғи себептерге ғана 

емес, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық жағдайларға байланысты 

болатынын тағы да көрсетті. 

XX ғасырдың 80-жылдары басым түрде дамыған елдер аясында екінші 

"жасыл революция" немесе биотехнологиялық революция (нанотехнология) 

жүрді. Гендік инженерия нәтижесінде үсік пен түрлі ауруларға төзімді томат, 

картоп, мақта, қытайбұршақ (соя) сияқты өсімдіктердің жаңа сорттары 

будандастырылса, сүтті сиырлардың етті шошқа мен ірі қараның жаңа түрлері 
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шығарылды. Мұндай жетістіктерді өндіріске енгізу өте қымбатқа түсетіндіктен,  

қазірше батыстың жоғары дамыған елдерінде ғана қолданылуда. Ауыл 

шаруашылығы даму бағыттарына қарай интенсивті және экстенсивті болып 

бөлінетіні сендерге таныс. Қазіргі ауыл шаруашылығына тән басты белгі - бір 

немесе бірнеше өнім түрлерін өндіруге мамандану. Жалпы өнімнің құрамы мен 

мөлшері сұранысқа, табиғи және әлеуметтік-экономикалық жағдайларға, 

көлікпен жабдықталуына, әр елдің экономикалық, географиялық жағдайына 

тәуелді. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығында жоғары маманданған 

кәсіпорындар мен ауылшаруашылың аудандары көбеюде. Географиялық еңбек 

бөлінісі нәтижесінде тауарлық қатынастардың кең етек алуы, өндірістің көлік 

және жоғары технологиялық жетістіктерімен қамтамасыз етілуі, ауыл 

шаруашылығының жекелеген ел шеңберінен шығып, ғаламдық деңгейге 

көтерілуіне себепші болып отыр. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Ауыл шаруашылығы өнімдері дегеніміз не? 

2. Қаржылық есептіліктің 1-ші Ұлттық стандартына сәйкес материалдық 

қорлар дегеніміз не? 

3. Материалдық қорларды бухгалтерлік есепте алғашқы танудың шарттары 

қандай? 

4. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің түсімін рәсімдеуге байланысты алғашқы 

құжаттарды атап, оларды рәсімдеу тәртіптеріне сипаттама беріңіздер. 

5. Өсімдік шаруашылығы өнімдерін жөнелту және жұмсау бойынша құжат 

айналымына сипаттама беріп өтіңіздер. 

6. Мал шаруашылығы өнімдерінің кірісі, жөнелтілуі және жұмсалуы бойынша 

құжат айналымына шолу жасаңыздар. 

7. Шикізаттар мен материалдарды сатып алу, кірістеу және қоймадан жұмсау 

бойынша құжат айналымына сипаттама беріңіздер. 

8. Материалдар мен дайын өнімнің қоймадағы есебіне сипаттама жасаңыздар. 

9. «Отырғызылатын тұқымдық шикізаттар» аралық шотына сипаттама 

беріңіздер. 

10. «Минералдық тыңайтқыштар» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 

11. «Отын» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 

12. «Биопрепараттар, дәрі-дәрмектер, химикаттар» аралық шотына сипаттама 

беріңіздер. 

13. «Ыдыс және ыдыстық заттар» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 

14. «Өңдеуге берілген материалдар аралық шотына сипаттама беріңіздер. 

15. «Сатып алынған жартылай фабрикаттар мен жинақтаушы бұйымдар, 

тетіктер мен бөлшектер» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 
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16. «Қосалқы бөлшектер» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 

17. «Құрылыс материалдары» аралық шотына сипаттама беріңіздер. 
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2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3. Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета 

животноводческой продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 

4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» 

6. НСФО №1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 

7. Международные стандарты финансовой  отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова Ф. и др. - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

8. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

 
Тест 

1. Мемлекеттің экономикалық функциялары қандай 

B. Келесі берілгендердің барлығы 

C. Қоғамдық игіліктерді орындау 

D. Табиғи монополияларды реттеу 

E. Қоғамды сыртқы Эффектілерден қорғау 

F. Барлығы дұрыс 

2. Нарықты экономикада мемлекет араласуы қажет 

A. Нарық механизмінің қызметін қамтамасыз етуге 

B. Тауар және қызметке әділ бағаның қойылуына 

C. Адамды адамның қанауына жолбермеуге 

D. Өз елінің өндіріушілерін шет ел өндірушілерінен қорғауға 

E. Барлығы дұрыс 

3. Мемлекеттің қандай әдістері экономикалық әдістерге жатады 

A. Процент мөлшерлемесін өзгерту мақсатымен ақша массасын реттеу 

B. Қару жарақпен ашық саудаға тиым салу 

C. Қайрымдылық қызметіне рұқсат беру 

D. Салық төлеуге міндеттеу 
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E. Барлығы дұрыс 

4. Мемлекеттің экономикаға тікелей ықпал ету әдістері 

A. Мемлекеттің мақсатты бағдарламасы 

B. Салықтық-бюджетті саясаты 

C. Ақша-несие саясаты 

D. Валюталық саясат 

E. Барлығы дұрыс 

5. Неліктен мемлекет толық жұмыс бастылықты қамтамасыз етуді көздейді 

A. ЖҰӨ потенциялды деңгейіне қол жеткізу үшін 

B. Экономикалық даму үшін 

C. Табысты көбейту үшін 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

6. Бірқалыпты баға деңгейін тұрақтандыру макроэкономикалық саясаттың 

мақсаты болып табылады ма? 

A. Ия, тұрақты баға деңгейі басқада тепе-теңдіктегі жағдайларды жоғары 

тұтынушуылықты қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде экономикалық дамудың 

факторы болып табылады 

B. Жоқ, макроэкономикалық саясаттың мақсаты экономиканы дамыту және 

экономикалық қауіпсіздік болып табылады 

C. Жоқ, басты мақсат қоғамдық дамуды қамтамсыз ету 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

7.Саяси кеңістік дегеніміз? 

A. Саясаттың, биліктің, саяси ұжымдардың ықпал етуінің өрісі 

B. Саясаттың өмір сүретін жері 

C. Революция жүріп жатқан ел 

D. Мемлекет шекарасына дейінгі кеңістік 

E. Барлығы дұрыс 

8.Бәсеке дегеніміз бұл 

A. Максималды пайда алу үшін, неғұрлым тиімді шаруашылық жағдайы үшін 

тауарн өндірушілер арасындағы күрес 

B. Экономикалық айналым моделі 

C. Меншік құрылымы 

D. Өндіріс факторы 

E. Барлығы дұрыс 

9.Ашық демократия бұл 

A. Әрбір азамат өзінің көзқарасын ашық айтуға және нақты сұрақ бойынша 

дауыс беру құқығы 
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B. Әрбір азамат өз көзқарасын жарния етуге құқы жоқ 

C. Барлық жауап дұрыс 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

10. Орталығы бірін-бірі толықтыратын ресурстарға байлаысты ұзақ мерзімді 

келісім шарты болып табылатын кантрактылармен байланысқан өндіріс 

факторлары егелерінің ұжымы 

A. Бір өнімді өндіріс 

B. Трест 

C. Басқару формасы 

D.Лизинг 

E. Барлығы дұрыс 

11.Конкуренция дегеніміз ? 

A. Максималды пайда табу және тиімді шаруашылықты жүргізуге байланысты 

тауар өндірушілерінің арасындағы күрес 

B. Экономикалық айналым моделі 

C. Меншік құрылымы 

D. Өндіріс факторы 

E. Барлығы дұрыс 

12. Кәсіпкердің көзқарасы бойынша конкуренция дегеніміз бұл 

A. Шектеулі төлем қабілеті бар сұранысқа фирмалар арасындағы күрес процесі 

B. Билікті бөлу 

C. Фирманы басқару 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

13. Монополияға қарсы саясат күреседі 

A. Мемлекет бағаны реттеу, шектеу және салық салу арқылы 

B. Шектелген конкуренцияға және нарық билігін шектен тыс қолданғанға қарсы 

C. Салық мөлшерінің көтерілуіне қарсы 

D.Экономикалық дамуға қарсы 

E. Экономикалық саясатқа қарсы 

14.Нарық инфраструктурасы элементтері 

A. Тауар қор биржасы, еңбек биржасы, сауда үйлері 

B. Зауыт және фабрикалар 

C. Әкімшілік, сот, прокуратура 

D. Аурухана поликлиникасы 

E. Барлығы дұрыс 
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3. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарындағы негізгі құралдардың есебі 

3.1 Негізгі құралдарды жіктеу, бағалау және есепте алғашқы тану 

Ауыл шаруашылығы саласындағы негізгі құралдар ұйымдардың қызмет 

істейтін активтерінің негізгі бөлігін құрайды. Негізгі құралдарға материалдық, 

яғни материалдық-заттық нысаны бар активтер жатады, мысалға 

жылжымайтын мүлік (жер, ғимараттар мен құрылыс-жайлар және жермен 

байланысты басқа да объектілер), машиналар мен құрылғылар, көлік құралдары 

және т.б., яғни төмендегі талаптарға жауап беретіндер: 

- өнімдер (жұмыстар мен қызметтер) өндіруге, тауарларға жеткізуге, басқа 

ұйымдарға жалға беруге немесе әкімшілік және шаруашылық мақсаттарға 

пайдалануға арналған; 

- бір жылдан артық пайдаланылатын; 

- сатып алушыларға қайта сатуға жатпайтындар. 

Негізгі құралдар есебін дұрыс ұйымдастыру үшін алдыменен олардың 

жіктемесін ажыратып алу қажет. 

Пайдалану мақсатына қарай негізгі құралдар өндірістік және өндірісітк емес 

болып бөлінеді. Өндірістік негізгі құралдар өндіріс процесіне тікелей 

қатысатын немесе оған қажетті жағдайлар жасайтын негізгі құралдар. Оларға 

төмендегілер жатады: Жер (жер учаскілері). Есеп бірлігі болып меншік 

құқығындағы немесе тұрақты пайдалану құқығындағы жекелеген жер 

учаскілері саналады. 

Ғимараттар өндірістік цех, шеберхана ғимараттары. 

Құрылыс-жайлар (Машиналар мен құрылғылар, олар келесі топтарға 

бөлінеді: Көлік құралдары адамдардың қозғалысын және жүктер мен басқа да  

заттардың тасымалын қамтамасыз ететін қозғалыс құралдары. 

Басқалары: 

а) құрылғылар (электр тескіштер, бұзу балғалары және басқалары) - қол 

еңбегі кезінде немесе машиналардың қызметтерін күшейту үшін оларға 

бекітілгеннегізгі құралдар; 

ә) өндірістік құрылғылар мен оның құрамдас бөліктері (бөшкелер, 

дүңгіршіктер мен мүліктік ыдыстық заттар) - жұмыс кезінде өндірістік 

операцияларды жеңілдету үшін қолданылады; 

б) жұмыс және өнім малы (жылқы, сиырлар, асыл тұқымды биелер, бура 

және інген түйелер, қабан және ұрғашы шошқа және т.б.). Бұл топтағы есеп 

объектісі болып әрбір жоғары жастағы малдар саналады. 

в) көп жылғы көшеттер (көгалдандырғыш, декоративтік, өнім беретін 

көшеттер және т.б.); 
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Өндірістік емес негізгі құралдар - тұтынуға арналған негізгі құралдар. 

Олар өндіріс процесіне қатыспайды, бірақ мәдени-тұрмыстық қажеттілктерге 

қызмет көрсетуге арналған негізгі құралдар. Оларға төмендегілер жатады: 

Тұрғын-үй ғимараттары және басқа да, әкімшілік-шаруашылық, 

әлеуметтік-тұрмыстық мақсаттағы құрылыс объектілері. Бұл топта есеп бірлігі 

болып өзіндік шаруашылық мақсаттағы әрбір бөлек тұрған ғимараттар мен 

құрылыс-жайлар саналады (қоймалар, гараждар және т.б.). «Ғимараттар» 

тобының есеп бірлігі құрамына оны толық пайдалану үшін қажетті барлық 

коммуникациялар (жылыту жүйелері, жарық, желдеткіш, су және газбен 

жабдықтау, ішкі телефон және сигнализация, лифті шаруашылығы). 

Басқа да негізгі құралдар (кітапхана қорлары, мұражай құндылықтары, 

жалдағы негізгі құралдар үшін күрделі шығындар, қару-жарақтар, қызмет 

бағытындағы иттер және басқалары). 

Негізгі құралдарды пайдалану деңгейіне байланысты есепте 

пайдаланудағы, пайдаланудан тыс және қордағы деп бөледі. Сонымен қатар,  

бухгалтерлік есепте негізгі құралдар меншікті, яғни ұйымның меншігіндегі, 

жалдағы, яғни ақылы уақытша пайдаланудағы болып бөлінеді. 

Негізгі құралдардың өзіндік құнына төмендегі шығындар енгізіледі: 

- негізгі құралдардың құрылысына және оларды сатып алуға тікелей 

байланысты қызметкерлердің еңбек ақысына арналған шығындар, 

- құрылыс учаскесін дайындауға арналған шығындар; 

- тиеу-түсіру жұмастары мен бастапқы жеткізу шығындары; 

- орнатуға және монтаждау жұмыстарына арналған шығындар; 

- негізгі құралдарды алғашқы іске қосуға байланысты шығындар; 

- қызметкерлерге сыйақылар; 

- негізгі құралдардың құрылысына байланысты жер учаскесін қалпына 

келтіру бойынша шығындар. 

Бастапқы танылғаннан кейін негізгі құралдар барлық жинақталған 

амортизацияны есептен шығарғанда олардың өзіндік құны бойынша ескеріледі. 

Негізгі құралдарды бағалаудың түрлері. Есепте және есеп беруде негізгі 

құралдарды көрсету үшін бағалаудың келесі түрлері қолданылады: бастапқы 

құн, дұрыс құн, баланстық құн, ағымдағы құн, орын толтыру құны, 

амортизациялық құн. 

Бастапқы құн - активтерді сатып алу, салу кезінде оларға төленген ақша 

қаражаттары мен олардың баламалары немесе басқа да орын толтырудың дұрыс 

құндары. 

Баланстық (қалдық) құн - негізгі құралдардың жинақталған тозу 

құндарын шегеріп тастағандағы баланста мойындалған құны. 
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Дұрыс нарықтық құн (сату құны) - тәуелсіз жақтардың арасында негізгі 

құралдардың объектісіне байланысты мәміле жасасу кезінде төленетін ақша 

қаражаттарының сомасына тең болады. 

Жою құны - ұйымның негізгі құралдарды пайдалану мерзімі аяқталған 

соң оларды жоюға байланысты шығындарды шегеріп тастағандағы анықтаған 

таза сомасы. Атап өту қажет, активтердің жойылу құны тікелей өлшеу арқылы 

емес шама (балама) көрсеткіштері негізінде есептелгентіктен, есепті болып 

саналады. 

Амортизациялық құн - негізгі құралдардың жойылу құнын шегеріп 

тастағандағы қаржылық есеп беруде бастапқы құнның орнына көрсетілетін 

активтердің бастапқы құнын немесе басқа да бағаларын көрсетеді. 

Ағымдағы құн - осы уақытты активтерді сатып алуға жұмсалатын ақша 

қаржаттарының немесе олардың баламаларының сомасы. 

 
3.2 Негізгі құралдардың қозғалысы бойынша құжат айналымы 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарына негізгі құралдар салынған құрылыс 

объектілерін кірістеу, машиналар мен көлік құралдарын және басқа да ауыл 

шаруашылығы техникаларын сатып алу , өндірістік және шаруашылық 

мүліктер мен бұйымдарды ұйымның өзі дайындауы арқылы, жас төлдерді 

негізгі табынға ауыстыру, көп жылдық көшеттерді негізгі құралдар қатарына 

енгізу немесе басқа кәсіпорындардан сатып алу арқылы жүргізіледі. 

Негізгі құралдардың қозғалысы бойынша Қазақстан Республикасының 

заңдылықтары немесе мемлекеттік өкімет органдары бекіткен келесідей 

алғашқы есеп құжаттар есеп тәжірибесінде қолданылады: 

- «Негізгі құралдарды қабылдау-тапсыру актісі» (НҚ-1); 

- «Жөнделген, қалпына келтірілген, жаңартылған объектілерді қабылдау- 

тапсыру актісі» (НҚ-2); 

- «Негізгі құралдарды шығару актісі» (НҚ-3); 

- «Автокөлік құралдарын шығару актісі» (НҚ-4); 

- «Негізгі құралдар есебінің мүліктік карточкасы» (НҚ-5); 

- «Негізгі құралдар есебі бойынша мүліктік карточкалардың тізімі» 

(НҚ6); 

- «Негізгі құралдар қозғалысы есебінің карточкасы» (НҚ-7); 

- «Жалдағы (ұзақ мерзімді жалдағы) негізгі құралдар есебінің 

карточкасы» (НҚ-8); 

- «Материалдық-жауапты тұлға бойынша негізгі құралдардың мүліктік 

тізімі» (НҚ9). 
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3.3 Негізгі құралдардың талдамалық және жиынтық есебі 

Қаржылық есептемелерін ҚЕХС-на сәйкес ұйымдастыратын кәсіпорындар 

негізгі құралдар есебін 2410 «Негізгі құралдар» шотында жүргізеді. Өнім және 

жұмыс малдарының есебін 2520 «Малдар» шотына ашылған 2520/1 «Өнім 

малдары»; 2520/2 «Жұмыс малдары» активтік шотында, ал көпжылғы 

көшеттердің бухгалтерлік есебін 2510 «Өсімдіктер» шотына ашылған 2510/1 

«Өнім беретін көпжылдық көшеттер»; 2510/2 «Егіс алқаптарын қорғайтын 

көпжылдық көшеттер» және басқа да көшеттердің түрлеріне байланысты 

ашылатын аралық шоттарда жүргізуге болады. 

Бұл бөлімнің шоттары ұйымның меншікті пайдалануындағы шаруашылық 

жүргізу немесе жедел басқаруындағы, ұзақ мерзімді жалдағы, негізгі 

құралдардың, өнім және жұмыс малдары мен көпжылдық көшеттердің нақты 

бары, қозғалысы жөніндегі мәліметтерді жинақтауға арналған. 

Негізгі құралдарға тиісті шоттардың дебеті негізгі құралдардың бастапқы 

құндарымен түсу кезінде төмендегі шоттармен корреспонденция-ланады: 

- 2930 «Аяқталмаған құрылыс» - ұйымның шаруашылық әдісімен 

салынған негізгі құралдарды пайдалануға берілуі; 

- 1030 «Ағымдағы банктік шоттардағы ақша қаражаты», 1010 «Кассадағы 

ақша қаражаты» арқылы негізгі құраладрды сатып алу; 

- 3310 «Жабдықтаушылар мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек», 3390 «Өзге де қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» - төлем 

арқылы заңды және жеке тұлғалардан негізгі құралдарды сатып алу кезінде; 

- 5110 «Төленбеген капитал» - негізгі құралдар объектісін 

құрылытайшылардың жарғылық қорға салған салымдары; 

- 6230 «Мемлекеттік субсидиялардан алынған кірістер» немесе 6280 

«Өзге де кірістер» - басқа да заңды және жеке тұлғалардан негізгі құралдарды 

төлемсіз алу арқылы кірістегенде; 

- 4150 «Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешектер» - негізгі құралдарды 

ұзақ мерзімді жалға алу кезінде кірістегенде. 

Бухгалтерлік есепте есептен шығарылған негізгі құралдардың құны 2410 

«Негізгі құралдар» бөлімінің сәйкесті шоттарының кредитінен мына шоттардың 

дебетіне шығарылады: 

- 2420 «Негізгі құралдардың тозуы» және 7410 «Негізгі емес 

қызметтерден шығыстар» сату кезінде, физикалық және моральдық тозудың 

нәтижесінде негізгі құралдардың істен шығуы, сонымен қатар басқа заңды және 

жеке тұлғаларға төлемсіз беру кезінде. Осымен біруақытта негізгі құралдарды 

сату кезінде алынған кіріске 6210 «Негізгі емес қызметтерден кірістер» 

бөлімінің сәйкесті шоттарының кредиті және 1210 «Сатып алушылар мен 

тапсырыс берушілердің берешегі», 1060 «Банктің арнайы шоттарындағы ақша 



39  

қаражаттары», 1030   «Ағымдағы   банктік   шоттағы   нақты   ақша»,   1010 

«Кассадағы нақты ақша» шоттарының дебеті бойынша бухгалтерлік жазу 

беріледі; 

- 2420 «Негізгі құралдардың тозу» және 7410 «Негізгі емес қызметтерден 

кірістер» - негізгі құралдар объектісін басқа ұйымдардың жарғылық қорына 

салым ретінде бергенде. Осымен біруақытта 6210 «Негізгі емес қызметтерден  

кірістер» бөлімінің сәйкесті шоттарының кредиті және 2200 «Инвестициялар» 

бөлімінің сәйкесті шоттарының дебеті бойынша бухгалтерлік жазу беріледі. 

- 2420 «Негізгі құралдардың тозуы» және 7410 «Негізгі емес 

қызметтерден кірістер» - ұзақ мерзімді қаржылық жалға беру кезінде. Осымен 

біруақытта біруақытта 6210 «Негізгі емес қызметтерден кірістер» бөлімінің 

сәйкесті шоттарының кредиті және 2160 «Басқа да дебиторлық берешек» бөлімі 

шоттарының дебеті бойынша бухгалтерлік жазу беріледі. 

- 2420 «Негізгі құралдардың тозуы» және 7510 «Төтенше жағдайлардан 

және тоқтатылған операциялардан кірістер (зияндар)» - төтенше жағдайлардан 

және тоқтатылған операциялардың нәтижесінде негізгі құралдардың шығуы. 

Негізгі құралдардың істен шығуына байланысты пайда болған кірістер 

немесе зияндар сату құны мен баланстық құн, сондай-ақ сату және активтердің 

басқадай істен шығуына байланысты шығындар асрасында айырма арқылы 

анықталады. 

Негізгі құралдарды істен шығару кезінде олардың қызмет ету ұзақтығында 

бөлінбеген кіріске апарылмаған қайта бағалаудың жалпы сомасы 5320 «Негізгі 

құралдарды қайта бағалаудан қосымша төленбеген капитал» шотының 

дебетінен 5510 «Есепті жылдың бөлінбеген кірісі (жабылмаған зияны)» 

шотының кредитіне шығарылады. 

 
3.4 Негізгі құралдардың тозуы мен амортизациясының есебі 

Ауыл шаруашылығы өндірісінде пайдаланылатын негізгі құралдар ұзақ 

мерзім өндіріс процесіне қатыса отырып, біртіндеп тозуға ұшырайды. Тозу бұл 

- негізгі құралдардың физикалық және моральдық сипаты жағынан жойылуы. 

Физикалық тозу - незгі құралдарды пайдалану кезінде және сыртқы 

яакторлардың әсерінен пайда болады. 

Моральдық тозу - ғылым мен техниканың жаңа талаптарына активтердің 

сәйкес келмеу процесі. 

Негізгі құралдардың амортизациясы - негізгі құралдардың біртіндеп тозу 

сомаларының дайындалған өнімнің (орындалған жұмыстардың) құндарына 

немесе кезең шығындарына апарылу процесі. Амортизация жер учаскілеріне, 

өнім малдарына, кітапхана қорларына есептелінбейді. Активтерге амортизация 
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олар пайдалануға  жарамды кезінен бастап шыққан дейін, актив ұзақ уақыт 

бойы қызметте болмаса да есептелінеді. 

Амортизацияны есептеу кезінде ұйым төмендегі әдістерді қолдана алады: 

а) бірқалыпты (түзу сызықты) есептеу әдісі; 

б) құнды орындалған жұмыстардың көлеміне пропорционалды шығару 

әдісі (өндірістік әдіс); 

в) жеделдетілген әдіс: 

- азайып отыратын қалдық әдісі; 

- кумулятивтік әдіс. 

 
3.5 Негізгі құралдарды жөндеу есебі 

Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеу - негізгі құралдарды жұмыс 

қалпында сақтап тұру үшін жүзеге асырылады және майлау, сырлау сияқты 

жұмыстарға, сондай-ақ қосалқы бөлшектерге, көмекші материалдар мен жұмыс 

күшіне шығындардан тұрады. Мұндай шығындар мерзімдік сипатқа ие және 

деңгейі ондай жоғары емес. Олардың есебі үшін екі әдісті қолдануға болады: 

 пайда болу мүмкіндігіне қарай есеп әдісі - техникалық қызмет көрсету 

мен ағымдағы жөндеуге нақты шығындар пайда болу мүмкіндігіне қарай 

көрсетіледі; 

 резерв жасақтау әдісі - белгілі бір уақыт аралығында техникалық қызмет 

көрсету мен ағымдағы жөндеу үшін шығындарды бағалауға негізделген. Бұл  

жұмыстардың маусымды сипатында шығындар анағұрлым жоғары болған 

жағдайда өте ыңғайлы. Мұндай жағдайда жөндеу жұмыстарының құны бір 

жылға жалпы бағаланып, тең үлеспен әрбір айға немесе өндіріс көлемінің 

қарқынына байланысты бөлінеді. Таңдап алынған қарқынға байланысты жеке 

шотта негізгі құралдарды болашақ мерзімде жөндеу үшін шығындар резерві 

жасақталып, кезең шығыстары немесе өндіріс шығындары шоттарымен 

корреспонден-цияланады. Жөндеу жүзеге асырылған кезде, жөндеуге 

байланысты шығындар жасақталған резерв есебінен шығарылады (жабылады). 

Негізгі құралдарды ағымдағы жөндеуге байланысты шығындар ұйымның 

шығындарына тікелей шығарылады. Соған орай негізгі құралдардың 

пайдаланылу орнына байланысты 7210 «Жалпы және әкімшілік шығыстар» 

шоты, 8 бөлім «Өндірістік есеп шоттары» бөлімінің тиісті шоттары дебеттеліп 

және ақша қаражаттары, материалдар, еңбек ақы бойынша есеп айырысу, 

жабқтаушылар және мердігерлермен, еншілес және тәуелді ұйымдармен есеп 

айырысу 3300 шоттың тиісті шоттары кредиттеледі. 

Егер ұйым болашақ мерзімде негізгі құралдарды жөндеу үшін резерв 

жасақтауға шешім қабылдаса, онда жасақталған резерв 7210 «Жалпы және 

әкімшілік шығыстар», 7110 «Сату бойынша шығыстар», 8 бөлім «Өндірістік 
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есеп шоттары» бөлімінің тиісті шоттарының дебеті және 3440 «Басқа да қысқа 

мерзімді бағалау міндеттемелері» шоттарының кредиті бойынша көрсетіледі. 

3440 «Басқа да қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері» шотының дебеті 

жөндеуге жұмсалған нақты шығындар, яғни ақша қаражаттары, тауарлық- 

материалдық құндылықтар, еңбек ақы бойынша есеп айырысу, еңбек ақыдан 

аударымдар, 8310 «Көмекші өндіріс», 3310 «Жабдықтаушылар және 

мерідігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешектер» және т.б. шоттарымен 

корреспонденцияланады. Жылдың соңында 3440 «Басқа да қысқа мерзімді 

бағалау міндеттемелері» шотында қалдық қалмауы тиіс. 

Жөндеу барысында негізгі құралдардың кейбір бөліктері олардың 

өнімділігін немесе қызмет ету мерзімін ұзартады. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Негізгі құралдардың қызмет ету мерзімі және нормативтік қызмет ету мерзімі 

дегеніміз не? Қандай мерзімге сәйкес амортизация есептеледі? 

2. Күрделі мүліктік объекті дегеніміз не? 

3. Негізгі құралдарды мойындау (тану) дегеніміз не және мойындаудың 

шарттары қандай болады? 

4. Негізгі құралдарды бағалаудың түрлері және олардың сипаттамасы. 

5. Негізгі құралдардың «физикалық» және «моральдық» тозулары дегенміз не? 

6. Негізгі құралдардың қандай түрлеріне амортизация есептелінбейді? 

7. Толық амортизацияланған, бірақ өндірісте әлі пайдаланылатын негізгі 

құралдарға амортизация есептеліне ме? 

8. Негізгі құралдарды қайта бағалаудың мақсаты не және қайта бағалауды 

өткізу жиелігі қандай? 

9. «Негізгі құралдар» - ҚЕХС негізгі құралдарды қайта бағалау кезінде 

жинақталған амортизацияны түзетудің қандай әдістерін ұсынады? 

10. Амортизацияны есептеудің әдістеріне сипаттама беріңіздер. 
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бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 
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крестьянских хозяйствах” 
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Тест 

1. Бірқалыпты баға деңгейін тұрақтандыру макроэкономикалық саясаттың 

мақсаты болып табылады ма? 

F. Ия, тұрақты баға деңгейі басқада тепе-теңдіктегі жағдайларды жоғары 

тұтынушуылықты қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде экономикалық 

дамудың факторы болып табылады 

G. Жоқ, макроэкономикалық саясаттың мақсаты экономиканы дамыту және 

экономикалық қауіпсіздік болып табылады 

H. Жоқ, басты мақсат қоғамдық дамуды қамтамсыз ету 

I. Дұрыс жауабы жоқ 

J. Барлығы дұрыс 

2. Саяси кеңістік дегеніміз? 

F. Саясаттың, биліктің, саяси ұжымдардың ықпал етуінің өрісі 

G. Саясаттың өмір сүретін жері 

H. Революция жүріп жатқан ел 

I. Мемлекет шекарасына дейінгі кеңістік 

J. Барлығы дұрыс 

3.Бәсеке дегеніміз бұл 

F. Максималды пайда алу үшін, неғұрлым тиімді шаруашылық жағдайы үшін 

тауарн өндірушілер арасындағы күрес 

G. Экономикалық айналым моделі 

H. Меншік құрылымы 

I. Өндіріс факторы 

J. Барлығы дұрыс 

4.Ашық демократия бұл 
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F. Әрбір азамат өзінің көзқарасын ашық айтуға және нақты сұрақ бойынша 

дауыс беру құқығы 

G. Әрбір азамат өз көзқарасын жарния етуге құқы жоқ 

H. Барлық жауап дұрыс 

I. Дұрыс жауабы жоқ 

J. Барлығы дұрыс 

5.Орталығы бірін-бірі толықтыратын ресурстарға байлаысты ұзақ мерзімді 

келісім шарты болып табылатын кантрактылармен байланысқан өндіріс 

факторлары егелерінің ұжымы 

F. Бір өнімді өндіріс 

G. Трест 

H. Басқару формасы 

I. Лизинг 

J. Барлығы дұрыс 

6.Конкуренция дегеніміз ? 

F. Максималды пайда табу және тиімді шаруашылықты жүргізуге байланысты 

тауар өндірушілерінің арасындағы күрес 

G. Экономикалық айналым моделі 

H. Меншік құрылымы 

I. Өндіріс факторы 

J. Барлығы дұрыс 

7. Кәсіпкердің көзқарасы бойынша конкуренция дегеніміз бұл 

F. Шектеулі төлем қабілеті бар сұранысқа фирмалар арасындағы күрес процесі 

G. Билікті бөлу 

H. Фирманы басқару 

I. Дұрыс жауабы жоқ 

J. Барлығы дұрыс 

8. Монополияға қарсы саясат күреседі 

F. Мемлекет бағаны реттеу, шектеу және салық салу арқылы 

G. Шектелген конкуренцияға және нарық билігін шектен тыс қолданғанға 

қарсы 

H. Салық мөлшерінің көтерілуіне қарсы 

I. Экономикалық дамуға қарсы 

J. Экономикалық саясатқа қарсы 

9.Нарық инфраструктурасы элементтері 

F. Тауар қор биржасы, еңбек биржасы, сауда үйлері 

G. Зауыт және фабрикалар 

H. Әкімшілік, сот, прокуратура 

I. Аурухана поликлиникасы 
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4. Биологиялық активтердің есебі 

4.1 Өсімдегі және бордақылаудағы малдарды бағалау ерекшеліктері 

Қаржылық есептіліктің 1-ші Ұлттық стандарты және Қаржылық 

есептіліктің 41-ші «Ауыл шаруашылығы» халықаралық стандартына сәйкес 

билогиялық активтер дегеніміз ұйымның меншігіндегі малдар мен өсімдіктер. 

Сондықтан, өсімдегі және бордақылаудағы малдардың есеп объектісі 

болып: төл, тірі салмақ және тірі салмақ өсімі, ересек мал топтарына және 

негізгі табынға ауыстырылған төлдер; негізгі табыннан шығарылып 

бордақылауға қойылған негізгі табын. Өсімдегі және бордақылаудағы 

малдардың қозғалысы, олардың сақталуын қамтамасыз етуге байланысты 

барлық операцияларды дер кезінде бухгалтерлік есебін жүргізіп отыру қажет. 

Негізгі табыннан шығарылып бодақылауға, бодақылауға қойылған малдар 

бухгалтерлік есепте баланстық құндарымен немесе сатудың таза құны бойынша 

бағаланады. Басқа жақтан сатып алынған жас төлдер сатып алуға байланысты 

шығындарды ескере отырып, әділ құны бойынша бағаланады. Бордақылаудағы 

жас төлдердің және ірі малдардың тірі салмағы өсіру және бордақылауға 

байланысты өзгеріп отырады, сондықтан кәсіпорын бордақылаудағы 

малдардың тірі салмақ өсімін жүйелі түрде өлшеп отыруға тиісті. 

Тірі салмақ өсімі ет алу үшін бағылатын малдың түрлері бойынша өлшеу 

жолымен (ірі қараны, шошқаны) және есептеу жолымен (қой, лақ, құс, үй 

қояны) анықталады. 

Өлшеу жолымен - тірі салмақ өсімінің ай басындағы және ай соңындағы 

салмағын өлеу арқылы, салыстыра отырып анықтайды және оның нәтижесінде 

әрбір мал түріне қарай алынған 1 центнер салмақ өсімі нақты өзіндік құны 

бойынша бағаланады. Есептеу жолымен - алынатын тірі салмақ өсімі 

қозылардың, лақтардың, құстар мен үй қояндарының шаруашылықта болу 

күндерін (азық-күндері) мен 1 (бір) азық құнының өзіндік құнының негізінде 

анықталады. Осы топтағы малдардың тірі салмақ өсімі тоқсанға бір рет 

малдардың ішінен таңдау арқылы өлшену жолымен шығарылады. 

Өсімдегі және бодақылаудағы малдардың тірі салмақ өсімі былайша 

анықталады: әрбір топтағы мал мен құстың ай соңындағы салмағына ай ішінде  

осы топтан шыққан мал мен құстың салмағын қосып, ай ішінде түскен мал мен 

құстың салмағы мен ай басындағы мал мен құстың тірі салмағын шегеріп 

тастайды. Алынған нәтиже есепті мерзім ішіндегі бордақылауда тұрған мал 

топтары бойынша тірі салмақ өсімін көрсетеді. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында малдарды өлшеу төл алынған 

кезде, малдарды сатып алу, бір топтан екінші жас тобына ауыстырған кезде, 

негізгі табыннан бордақылауға қойған кезде, сою, сату кезінде жүргізіледі. 
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Тірі салмағы есепке алынбайтын малдар бойынша (құлын, бота, күре, жас  

аң) өсім құны нақты азықтандырылатын күн санымен және 1 күн ішінде 

өсірудің нақты өзіндік құны бойынша анықталады. 

Мал шаруашылығына алынған жас төлдер, яғни бұзау, қозы, құлын, бота 

және т.б. бухгалтерлік есепте өзіндік құны бойынша есепке алынады және оны 

төмендегідей тәртіппен көрсетуге болады: 

- сауын малындағы бұзаулар - 1 төлдің өзіндік құны бойынша; 

- сойыс малындағы бұзаулар - бұзаудың туған кезіндегі тірі салмағы және 

енесінен айырған төлдің 1 кг тірі салмағының өзіндік құны бойынша; 

- торайлар - туған кезіндегі тірі салмағы және енесінен айырған төлдің 1 

кг тірі салмағының өзіндік құны бойынша; 

- қозылар - енесінен айырғанға дейін 1 қозының өзіндік құны бойынша; 

- боталар мен құлындар - ірі жылқыны баққанда азықтандыруға 

жұмсалатын 60 азық күніне теңестірілген 1 құлынның өзіндік құны бойынша 

бағаланады. 

Бір жас тобынан екіншісіне ауыстырылған мал баланстық құны бойынша 

есепке алынады. 

Арам өлген немесе амалсыздан сойылған малдар баланстық құны немесе  

сатудың таза құны бойынша бағалануға жатқызылады. 

 
4.2 Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың қозғалысын құжаттау 

Мал шаруашылықтарындағы өсірудегі жас малдар мен бодақылаудағы 

малдар өсіру және бордақылаудың нәтижесінде құрамын, тірілей салмағын 

өзгертеді және олар тиісті алғашқы құжаттар мен есеп регистрлерінде 

көрсетілуі тиіс. 

Ірі қара малынан, қойдан, шошқадан және басқа да малдардан алынған төл 

үшін «Мал төлдерін кірістеу актісі» рәсімделеді. Бұл акт екі данада 

шаруашылық меңгерушісімен не болмаса бригадирмен толтырылып, бір данасы 

ұйымның есеп бөліміне өндірістік есеппен бірге тапсырылады, ал екінші 

данасы шаруашылық меңгерушісінде немесе бригадирдің есебіне тіркеледі. Ал  

төлдерін кірістеу актісіндегі мәліметтер есепті мерзімнің соңында «Малдар мен  

құстардың қозғалыс есебінің ведомостісіне» түсіріледі. Өсімдегі және 

бордақылаудағы малдардың салмағын кезеңдік немесе іріктеп өлшеу кезінде 

«Малдарды өлшеу ведомостісі» толтырылады. Оны шаруашылық меңгерушісі 

немесе бригадир толтыру қажет. 

Өсімдегі және бордақылаудағы малдарды бір топтан екінші топқа 

ауыстыру үшін «Малдарды топтан топқа ауыстыру актісі» рәсімделу қажет. 

Актіні шаруашылық меңгерушісі (бригадир) осы мал топтарына жауапты 

тұлғалардың, яғни малдарды бір жас тобынан тапсырушы екінші жас тобына 



46  

қабылдаушы тұлғалардың қатысуымен толтырады және бұл актінің мәліметтері 

есепті мерзімнің соңында малдар қозғалысының есебінің ведомостісін жасау 

үшін негіз болып саналады. 

Егер шаруашылық жеке тұлғалардан немесе басқа да ұйымдардан өсіруге  

және бордақылауға жас төл мен малдар сатып алатын болса, жасасқан келісім  

шарттың негізінде «Шот фактура» және «Малдарды қабылдау, сатып алу 

актісі» жасалып, рәсімделуі қажет. Шаруашылық жеке немесе заңды 

тұлғалардан өсіруге және бордақылауға жас төлдер мен малдарды сатып 

құрамында шаруашылық меңгерушісі, бригадир, мал дәрігері, қабылданатын 

малдарға жауапты тұлғаның қатысумен комиссия арқылы кірістеледі. 

«Малдарды қабылдау, сатып алу актісі» үш данада толтырылып, оған барлық 

комиссия мүшесі қол қойғаннан кейін, кәсіпорынның басшысымен бекітіледі,  

содан кейін бір данасы есеп бөліміне тапсырылады, екінші данасы 

шаруашылықтың меңгерушісінде, үшінші данасы сатушыда қалады. Бұл құжат 

малдарды сатушы жақпен есеп айырысу үшін және есепті мерзімнің соңында 

малдар қозғалысы есебінің ведомостісін жасау үшін негіз болып табылады. 

Бордақылаудағы малдарды ет қабылдайтын комбинатқа немесе бөлшек сауда 

орындарына сатуға жіберген кезде «Тауарлық-транспорттық жүкқағазы» не 

болмаса «Жүкқағаз» рәсімделеді. 

Егер өсімдегі және бордақылаудағы малдар амалсыз сойылуына немесе 

олардың өлуден жойылуына байланысты «Малдарды және құстарды шығару 

актісін» малдарды есептен шығаруға құрылған арнайы комиссия толтырып, 

оны кәсіпорын басшысы бекітеді. Актіні ұйым басшысы бекіткеннен кейін есеп 

бөліміне тапсырылады және ол малдардың қозғалысы есебін жүргізу үшін 

ақпарат көзі болып табылады. Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың 

союдан немесе олардың амалсыз сойылуына байланысты алынған ет, қосымша  

өнім, тері шаруашылықтың орталық қоймасына «Жүкқағазы» арқылы 

кірістеледі. Ұйымның бөлімшелеріндегі малдар мен құстардың қозғалысы 

бойынша есепті бөлімше меңгерушісі немесе бригадир «Малдар қозғалысы 

есебінің ведомостісі» арқылы жүргізеді. Бұл ведомості өсімдегі жас төлдер мен 

бордақылаудағы малдардың топтық түрлері бойынша жасалады және есепті 

мерзімнің соңында осы ведомостідегі малдар қозғалысы жөніндегі мәліметтер 

есепті кезең үшін «Өсімдегі және бордақылаудағы малдар қозғалысы есебін» 

жасауға негізгі жинақтаушы ақпарат көзі болып саналады. Бұл есепте өсірудегі 

және бордақылаудағы малдардың жастық тобына және түріне байланысты 

есепті мерзім басындағы саны, есепті мерзімде түскені мен шыққаны және 

есепті мерзім соңындағы қалған малдардың саны көрсетіледі. 

Егер ұйымның бірнеше мал өсіретін бөлімшелері болған жағдайда 

бөлімшелердегі мал қозғалысының есебін бөлімше меңгерушісі ай сайын жасап 
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отырса, ал жалпы кәсіпорын бойынша малдар қозғалысы жөніндегі есепті 

бөлімшелерден алынған ай сайынғы «Малдар қозғалысы есебінің ведомостісі» 

негізінде тоқсанға бір рет жасауға болады. 

 
4.3 Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың бухгалтерлік есебі 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мал шаруашылығынан алынған төл 

және   бордақылауға   қойылған   ересек   малдардың   жиынтық   есебін   2500 

«Биологиялық активтер» бөлімшесінде 2520/3 «Өсімдегі жас малдар» және 

2520/4 «Бордақылаудағы ересек малдар» аралық шоттарын ашып, жүргізе 

алады. Шаруашылықта өсірілетін жас малдың және бордақылаудағы ересек 

малдардың түрлеріне байланысты ұйым бұл шоттарды әріқарай жіктей алады. 

Оған: 1. «Жас төлдер» (жынысы, жасы, түрі бойынша); 2. «Бордақылаудағы 

ересек   мал»   (түрлері   бойынша);   3.   «Құстар»   (түрлері   бойынша);   5. 

«Жануарлар» (түрлері бойынша); 6. Негізгі табыннан шығарылған ересек 

малдар» (бордақылауға қойылмай сойылған және сатылғандары) және т.б. 

1. Ірі қара мал бағыты: екі жастан жоғары бұзаулар, екі жасқа дейінгі 

бұзаулар, бұқалар (жасына қарай); 

2. Шошқа бағыты: аналық шошқа, екі айға дейінгі торайлар, екі айдан төрт 

айға дейінгі торайлар, төрт айдан жоғары торайлар (бордақылаудағы); 

3. Қой және ешкі бағыты: негізгі табынға ауыстырғаға дейінгі өткен 

жылдың жас малы мен тоқтылар, есепті мерзімде туылған қозылар мен лақтар. 

Осы топта қойлар биязы, жартылай биязы және басқа да түрлері бойынша 

өсіріледі. 

4. Жылқы және басқа да мал түрлері: құлындар, боталар жас топтарына 

қарай. 2520/4 «Бордақылаудағы ересек малдар» аралық шоты бордақылауға 

қойылған қолда ұсталатын және жайылымдағы жүретін ірі қара мал, қойлар 

мен ешкілер, шошқалар бағыты бойынша жіктеліп, бордақылаудағы малдардың 

есебін жүргізуге арналған. 

Ауыл шаруашылығы ұйымында бірнеше мал өсіретін және бордақылайтын 

бөлімшелер болса, онда бөлімшелерде өсірілетін жас төлдер мен 

бордақылаудағы малдардың қозғалысы жөнінде есепті бөлімше меңгерушісі 

жасауға тиісті. Бөлімше меңгерушісі өсімдегі және бордақылаудағы малдар 

қозғалысы жөнінідегі бөлімшелік есепті ай сайын жасайтын болса, ал жалпы 

кәсіпорын бойынша малдар қозғалысы жөніндегі есепті бөлімшелерден 

алынған ай сайынғы «Малдар қозғалысы есебінің ведомостісі» негізінде 

тоқсанға бір рет «Өсімдегі және бордақылаудағы малдар қозғалысы жөніндегі 

есепті» шаруашылық меңгерушісі   жасай алады. Бұл есепте есепті ай ішінде 

мал бөлімшелеріндегі өсіріліп және бордықыланып отырған малдардың нақты 

бары, олардың кірісі мен шығысы жөнінде ақпараттарды жинақтайды. 
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Есеп берілетін мерзімнің соңында «Өсімдегі және бордақылаудағы малдар 

қозғалысы жөніндегі есеп» мәліметтері бойынша тиісті бухгалтерлік жазулар 

беріліп, журнал ордерге, Бас кітапқа, егер кәсіпорында бухгалтерлік есеп 

автоматтандырылған болса машинограммаға түсіріледі. 

Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың сақталуын қамтамасыз ету 

мақсатында шаруашылық бөлімшелері бойынша оларға кемінде тоқсанға бір 

рет түгендеу жүргізіп отыру қажет. Түгендеу жүргізу үшін ұйымның ішінде 

арнайы түгендеу комиссиясы құрылып, комиссия өсірудегі жас төлдер мен 

бордақылаудағы малдардың өндірістік және жастық топтарына қарай санап, 

қажет болған жағдайда малдардың салмағын іріктеу арқылы өлшеп, 

түгендеудің нәтижесінде «Түгендеу актісі (анықтамасы)» рәсімделеді. 

Түгендеудің нәтіижесінде артық шыққан мал құнына Дт 2520/3, 2520/4 Кт 

6280; ал кем шыққан мал құнына (жауапты тұлғаға апарылмаса) Дт 7470 Кт 

2520/3, 2520/4 бухгалтерлік жазу беріледі. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Өсімдегі және бордақылаудағы малдардың есеп объектісіне сипаттама 

беріңіздер. 

2. Өсімдегі және бордақылаудағы малдарды бағалау тәртіптеріне сипаттама 

беріңіздер. 

3. Өсімдегі және бордақылаудағы малдар қозғалысы бойынша алғашқы 

құжаттарды атаңыз. 

4. Өсімдегі және бордақылаудағы малдар қозғалысы бойынша алғашқы 

құжаттардың рәсімделу тәртіптеріне сипаттама беріңіздер. 

5. Өсімдегі және бордақылаудағы малдар есебін қай шоттар жүргізеді және 

оған сипаттама беріңіздер. 

6. Шаруашылық бөлімшелеріндегі өсімдегі және бордақылауға қойылған 

малдар қозғалысы есебіне шолу жасаңыздар. 

7. Өсімдегі және бордақылауға қойылған малдар қозғалысы бойынша қандай 

алғашқы құжат үлгілерін қолдануға болады? 

 
Әдебиеттер: 

1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности 

бухгалтерского учёта - Алматы: Центр аудит - Казахстан 

2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3. Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета 

животноводческой продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 
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4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» 

6. НСФО №1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 

7. Международные стандарты финансовой  отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова Ф. и др.  - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

8. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

9. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 

10. Пизенгольц П.И. и др. “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве” Учебник М: - М. 2007г. 

 
Тест 

1. Нарықтық экономика жағдайында тауар өндірушілер арасындағы 

экономикалық байланыстардың негізгі формасы 

A. Келісім- шартты байланыс 

B. Жоспарлы байланыс 

C. Қоғамдық байланыс 

D. Сымтетіктік байланыс 

E. Барлығы дұрыс 

2. Макроэкономикалық тепе- теңдік - бұл 

A. Жиынтық сұраным және жиынтық ұсыным теңдігі 

B. Жеке сұраным және жеке ұсыным теңдігі 

C. Баға және тауар құны теңдігі 

D. Өзіндік құн және баға теңдігі 

E. Барлығы дұрыс 

3. Фискалдық саясатты макроэкономикалық реттеу әдісі ретінде атауға болама? 

A. Фискалды саясат макроэкономикалық саясаттың элементі бола отырып 

жиынтық сұранымды тұрақтандытуға ықпал етеді 

B. Ия, өйткені ол теңсіздікті көбейтеді 

C. Жоқ, өйткені қоршаған ортаны қорғаумен сәйкес келмейді 

D. Дұрыс жауабы А, В 

E. Дұрыс жауабы жоқ 

4. Экономистер айтуы бойынша елдегі толық жұмысбастылықтың мүмкін 

болады, егерде 

A. Бос жұмыс орындар саны жұмыссыздар саны мен тең келсе 
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B. Елдің тұрғын халқы түгел жұмыс істесе 

C. Жұмыс істейтін жасқа жеткендердің барлығы жұмыс істесе 

D. Жұмыс істегісі келгендердің барлығы жұмыс істесе 

E. Барлығы дұрыс 

5. Егерде импорт тауарларына баға өссе онда ол келесі жағдайға байланысты 

A. Жиынтық ұсыным көлемінің төмендеуі 

B. Жиынтық ұсыным көлеменің жоғарылауы 

C. Жиынтық сұраным көлемінің жоғарылауы 

D. Жиынтық сұраным көлемінің төмендеуі 

E. Барлығы дұрыс 

6. Егер халық өз табысын тұтынуға қолданбаған бөлігін банке салып отырса 

онда - бұл 

A. Инвестиция емес жинақ болып табылады 

B. Жинақ емес инвестиция болып табылады 

C. Инвестицияда, жинақта болып табылады 

D. Инвестицмияда емес, жинақта емес 

E. Барлығы дұрыс 

7. Инвестиция көлеміне ықпал етеді 

A. Келесілердің барлығы 

B. Процент мөлшерлемесі 

C. Барлығы дұрыс 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс емес 

8. ҚР жекешелендіру неше кезеңмен жүргізілді 

A. 3 

B. 2 

C. 5 

D. 4 

E. 6 

9. Жекешелендірудің мақсаты 

A. Өтпелілік мақсатты алға тартып жекеменшік талаптарын құру 

B. Халықтың тұрмыс деңгейін бір қалыпта ұстау 

C. Барлық меншікті мемлекетке беру 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 
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5. Өсімдік шаруашылығы шығындары есебі мен өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау 

5.1 Өсімдік шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің әдістемелік 

негізі мен міндеттері 

Өсімдік шаруашылығы - ауыл шаруашылығы өндірісінің маңызды 

салаларының бірі болып табылады. Ол тұрғындарды қажеттілігін, өнеркәсіпті 

шикізатпен қамтамасыз етіп, мал шаруашылығын азықпен қамтамасыз ете 

отырып, оның дамуына бірден бір негіз болып саналады. 

Қазіргі күні Қазақстан Республикасының өкіметі ел экономикасын 

дамытуда ауыл шаруашылығы саласы, соның ішінде өсімдік шаруашылығын 

халықаралық тәжірибелерге неіздей отырып, дамытуды, жандандыруды көздеп 

отыр. 

Сондықтан, агроөнеркәсіп кешені мен ауылдың әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын дамытуға байланысты қабылданған мемлекеттік бағдарламалар мен 

міндеттердің ойдағыдай шешілуіне осы саладағы дұрыс ұйымдастырылған 

шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау маңызды орын 

алатыны анық. 

Өсімдік шаруашылығы ауыл шаруашылығы өндірісінің ерекше сипатқа ие 

өндіріс саласы болып табылады. Өсімдік шаруашылығындағы қаражаттардың 

айналымдылығына өндірістің мерзімділік сипаты ерекше әсер етеді, соның 

ішінде өндіріске жұмсалынған шығындар кезеңі мен өнім шығымы кезеңі 

арасындағы айырмашылықтар. Өсімдік шаруашылығында өндірістік шығындар 

ұзақ мерзім бойы жұмсалады және жұмсалынған шығындар мөлшері 

бірқалыпты болмайды. Міне осы ерекшеліктердің барлығы осы салада 

шығындар есебін ұйымдастыруда ескерілуге тиісті. 

Өсімдік шаруашылығында өндірістік процесс бірнеше есепті мерзім бойы 

жүргізілуіне және өнім өндірісіне шығындар екі есепті жылда жұмсалуына 

байланысты өндіріске жұмсалынған шығындарды әрбір жылға бөліп, 

бухгалтерлік есепте дұрыс көрсетудің қажеттілігі туындайды. Сондықтан 

өсімдік шаруашылығына жұмсалынған шығындар ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарының бухгалтерлік есебінде: есепті жылдың егісіне және болашақ 

жылдың егісіне жұмсалынған шығындар болып екі топқа бөлінеді. 

Сонымен қатар, өсімдік шаруашылығындағы шығындар өнімнің нақты 

түрін дайындау бағытында арнайы өндірістік цехтар мен бөлімшелерде де 

жұмсалынады және бұл шығындар бухгалтерлік есепте бөлек көрсетілуге 

тиісті. Сондықтан өсімдік шаруашылығында шығындардың талдамалық есебін 

шығындардың жұмсалу орындарына байланысты өндіріс түрлері, өндірілетін 

және өңделетін дақыл түрлері бойынша ұйымдастыру қажет. 
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Өсімдік шаруашылығындағы өндіріс - бір реттік процес болып 

саналмайды. Өндірістік процесс жылдың әртүрлі мезгілінде орындалатын 

әртүрлі жұмыс түрлерінен тұрады. Өсімдік шаруашылығындағы өндірістік 

технологиялық процесс мынадай кешенді жұмыстардың жиынтығынан тұрады: 

егін егуге жерді, егіс алқабын дайындау, тұқым отырғызу, отырғызылған 

тұқымды бағып-күту, егін жинау. Осы аталған жұмыс кешендері өз алдына 

күрделі жұмыстардан тұрады. Мысалы: егін егуге жерді дайындау - жерді 

жырту, топырақты ұнтақтау (майдалау), тыңайтқыш себеу сияқты ауқымды 

жұмыстардан құрылады. Осыған байланысты жұмсалынған шығындар 

бухгалтерлік есепте орындалған жұмыстардың түрлері бойынша бөлінуі қажет. 

Өсімдік шаруашылығы өндірісінде жұмыстың нақты түрін орындау үшін 

әртүрлі шығындар жұмсалады: мұнай өнімдері, тұқым, тыңайтқыштар, 

өндірістік техникалардың амортизациясы, өндірістік жұмысшылардың еңбек 

ақысы және т.б. Бұл шығындардың барлығы бухгалтерлік есепте бөлек 

жинақталуы тиіс. Соған орай, өсімдік шаруашылығында өндірістік шығындар 

есебі шығын баптары бойынша ұйымдастырылуы қажет. 

Сонымен, өсімдік шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп төмендегі 

міндеттердің шешілуін қамтамасыз етуі қажет: 

- негізгі өндіріс, өнім түрлері мен топтары бойыйнша шығындарды дұрыс 

және эономикалық негізде бөлу қажет; 

- негізгі және үстеме шығындар туралы қажетті мәліметтерді дер кезінде 

жинақтау; 

- егіннен түскен ауыл шаруашылығы өнімін дер кезінде және толық 

есепке алу; 

- өнімнің өзіндік құнын есептеп шығару үшін қажетті мәліметтерді 

экономикалық негізде жүйелеп, қорытындылау қажет; 

- болашақ жылда алынатын ауыл шаруашылығы өнімдеріне тиісті 

шығындарды ажырата отырып, (күздік бидайға, көпжылдық шөптерге, 

шабындықты көтеруге байланысты шығындарды) аралас өндіріс жылдарына 

тиісті шығындарды дұрыс бөлу; 

- ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын тиімді басқару және жедел 

бақылау мақсатында әрбір құрылымдық бөлімшелер бойынша шығындар 

жөнінде қажетті мәліметтерді беру. 

 
5.2 Өсімдік шаруашылығындағы шығындар есебінің объектілері мен 

баптары. 

Өсімдік шаруашылығындағы шығындар есебі 8110/1 «Өсімдік 

шаруашылығы» шотында жүргізіледі. 
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Шоттың дебеті бойынша өндіріске жұмсалынған шығындар, ал кредитінде 

алынған өнім есепке алынады. Жыл бойы бұл шоттың дебеті және кредиті 

бойынша жазулар өсу сомаларымен көрсетіледі де, жылдың соңында шот 

бойынша қалдық анықталып, ол жылдық баланстағы өсімдік 

шаруашылығындағы аяқталмаған өндірістің құнын білдіреді. 

Өсімдік шаруашылығында шығындар есебінің объектілері болып мыналар 

саналады: 

1. Ауыл шаруашылығы дақылдары (немесе дақыл топтары). 

2. Ауыл шаруашылығы жұмыстары. 

3. Бөлінуге жататын шығындар. 

4. Басқа да объектілер. 

Егер өсімдік шаруашылығындағы шығындарды есепті жылдағы өсірілетін 

дақылдардың қандай да бір түріне тікелей апаруға болатын болса, онда мұндай  

шығындар бірінші топтағы шығын объектілері бойынша есепке алынады. 

Екінші топтағы шығын объектілері бойынша есепті жылдағы өсірілетін 

дақылдардың қандай да бір түрлеріне тікелей апаруға болмайтын, болашақ 

жылдың егісі үшін орындалған ауыл шаруашылығы жұмыстарына 

жұмсалынған шығындар есепке алынады. 

Үшінші топтағы шығын объектілері бойынша бірнеше есеп объектілеріне 

қатысты (ағымдағы жөндеу, жер жырту, кептіру жұмыстары бойынша 

шығындар) және бөлінуге жататын шығындар есепке алынады. 

Төртінші топтағы шығын объектілері бойынша азық өндірісі және басқа да 

өсімдік шаруашылығы жұмыстарына байланысты шығындар есебі жүргізіледі. 

Жоғарыда айтылған шығын объектілерінің топтары бойынша шығын 

объектілерінің төмендегідей нақты жіктемелерін көрсетуге болады. 

Бірінші топ. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар : күздік дәнді дақылдар 

(бидай, қара бидай, арпа); күздік бидай (қатты, жұмсақ, күшті және басқалары); 

дәндік жүгері, басқа да жаздық масақты дәнді дақылдар (арпа, сұлы, қара 

бидай, қос дәнекті бидай және басқалары); жарма дақылдары (тары, күріш, 

қарақұмық, қонақ жүгері, қонақ тары); дәнді-бұршақты дақылдар (ас бұршақ, 

үрме бұршақ, жемдік бұршақ, жасымық, сиыр жоңышқа және басқалары). 

Техникалық дақылдар: майлы дақылдар (күнбағыс, бұйразығыр, қыша, 

майкене, соя, және басқалар); жіп дақылдары (мақта, талшықты зығыр, 

қарасора, кенеп, кендір және басқалары); қант қызылшасы (фабрикалық қант 

қызылшасы, аналық қант қызылгасы, қант қызылшасының тұқымдық 

көшеттері); жабайы темекі. 

Эфирлі-майлы дақылдар (кориандр, анис, зире, басқалары). 
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Тамыртүйнекті дақылдар: катоп, ашық топырақта егілетін көкөніс 

дақылдары (капуста және басқалар); жабық топырақта егілетін көкөніс 

дақылдары (сабағы алынатын жауа, қияр, басқалары). 

Тамыртүйнекті және бақша дақылдары: жемдік сәбіз, тарна және 

басқалары, жемдік бақша дақылдары (қарбыз, асқабақ, қабақ және басқалары). 

Жемге арналған тамыртүйнекті және бақшалық дақылдар мен тұқымдар.  

Питомниктер мен егілетін көшерттер (жеміс дақылдары мен көпжылдық 

өсімдіктер, жеміс дақыдарының питомниктері және басқалары). 

Мамандандырылмаған шаруашылықтарда көкөніс шаруашылығы қосалқы 

сала болып саналатын болса, онда шығындар есебі көкөніс топтары не болмаса 

жалпы бақша шаруашылығы бойынша жүргізіледі. 

Жоғарыда айтылған бірінші топтағы шығын есебінің объектілері өсірілетін 

жер ерекшеліктеріне байланысты жыртылған жерлер, шартты жыртылған 

жерлер, кептірілген және суарылатын жерлер топтары бойынша бөлінеді. 

Екінші топ. Жоғарыда айтып өткендей, есепті жылдағы өсірілетін 

дақылдардың қандай да бір түрлеріне тікелей апаруға болмайтын, болашақ 

жылдың егісі үшін орындалған ауыл шаруашылығы жұмыстарына 

жұмсалынған шығындар есепке алынады. Яғни, шығындар болашақ мерзімнің 

егісі үшін жұмсалады және ол аяқталмаған өндірісті білдіреді. Бұл топқа 

шығындар есебінің объектілері ретінде мынадай жұмыс түрлерін жатқызуға 

болады: әрбір күздік дақыл түрлері бойынша жерді өңдеу, күздік жеміс 

дақылдарын отырғызу, жер жырту, органикалық және минералдық 

тыңайтқыштарды тасымалдау, қар тоқтату, көпжылдық көшеттерді отырғызу, 

жаңа жерлерді игеру, жерді жаңарту, құнарлығын арттыру, шөп шабу, беткі егіс 

алқаптарын жақсарту, бужайлар мен жылыжайлардағы жұмыстар және т.б. 

жұмыс түрлері. 

Бұл топ бойынша талдамалық шоттарда есепке алынған шығындар 

аяқталмаған өндіріс ретінде келесі есепті жылға көшіріледі. Келесі есепті жылы  

олар бірінші топтағы шығын объектілерінің арасында бөлініп, есепке алуға 

жатқызылады. 

Үшінші топ. Бірнеше есеп объектілеріне қатысты, бірінші және екінші 

топтағы шығын объектілеріне бірден таратуға мүмкін болмайтын арнайы 

шығын түрлері. Оларды бөлінетін шығындар деп атайды. Жыл бойы бұл 

шығындар арнайы талдамалық шоттарда жинақталып, жыл соңында тиісті 

объектілер арасында таратылады. Бұл шығын объектілерінің екінші топтағы 

шығын объектілерінен айырмашылығы олар есепті жылда толықтай таратылып, 

аяқталмаған өндіріс ретінде келесі жылдың шығндарына апарылмайды. 

Бұл топтағы шығын объектілеріне келесідей бөлінетін шығын түрлері 

жатқызылады: негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің 
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амортизациясы, өсімдік шаруашылығындағы негізгі құралдарды ағымдағы 

жөндеу шығындары, бөлінуге жатқызылатын жер жытру шығындары, бөлінуге 

жатқызылатын жер кептіру шығындары, жер алқыптарын күтіп-ұстау 

шығындары. 

Осы аталған шығын объектілері бойынша арнайы талдамалық шоттар 

ашылады және шығындар арнайы баптар жіктемелері бойынша есепке 

алынады. Жыл соңында бұл талдамалық шоттардығы шығындар бірінші және 

екінші топтағы шығын объектілеріне таратылып, шоттар жабылады. Сондай-ақ, 

бұл топтағы шығындардың сипаттарына қарай әртүрлі бөлу әдістері 

қолданылады. 

Төртінші топ. Өсімдік шаруашылығындағы кейбір шығын түрлері азық 

дайындаумен, өнімді жинағаннан кейін оны өңдеумен, шөп жинау және оны 

үюмен байланысты болады. Бұл шығындар арнайы талдамалық шоттарда 

жинақталады: ірі мал азығын дайындау, шөп дайындау, шөп ұнтағын дайындау, 

егістіктен жиналғаннан кейін өнімді өңдеу және т.б. Бұл шығындарды арнайы 

талдамалық шоттарға жинақтау арқылы қосымша немесе жанама өнімдердің , 

мал азығының өзіндік құнын нақты анықтауға болады. Әрбір талдамалық шотта 

шығындар белгілі бір баптар бойынша есепке алынады және жыл соңында 

тиісті өнімнің өзіндік құны анықталады не болмаса бұл шығындар бірінші 

топтағы шығын объектілеріне таратылады. 

Өсімдік шаруашылығында шығындар есебі төмендегідей шығын баптары 

негізінде жүргізіледі: 

«Материалдық шығындар». Бұл шығын жіктемесіне өсімдік 

шаруашылығына жұмсалынған төмендегідей шикізаттар мен материалдар 

шығыны жатады: 

1) Тұқым және отырғызылатын материалдар. Әрбір дақыл түрі бойынша 

отырғызуға жұмсалынған тұқым және отырғызылатын материалдар. Ұйымның 

өзінде дайындалған тұқым - нақты өзіндік құны бойынша; есепті жылы сатып 

алынған тұқым - сатып алуға байланысты шығындарды қоса отырып әділ құны 

бойынша; өткен жылдан қалған тұқым - баланстық құны өндіріске жіберіледі. 

Тұқымның өзіндік құнына сонымен қатар оларды отырғызуға дайындау, яғни 

кептіру, тазалау, іріктеуге байланысты шығындар қосылады. Ал 

отырғызылатын тұқымды тиеу, оны егіс алқаптарына жеткізу, тасымалдау 

шығындары тұқымның өзіндік құнына енбейді. Бұл шығындар (тасымалдауға 

байланысты жүргізушілерге еңбек ақы, тасымалдау көліктерінің 

амортизациясы, жанар-жағар май және т.б. шығындар) болашақ мерзімде 

алынатын тиісті дақылдардың өзіндік құндарына таратылады. 

2) Жанар-жағар май. Әрбір дақыл түрі бойынша немесе аяқталмаған 

өндірісте жұмыс орындаған машиналар мен комбайндарға жұмсалынған мұнай 
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өнімдері есепке алынады. Жанар-жағар май шығыны сандық және ақшалай 

өлшемде есепке алынады. Өндірістегі техникаларға жанар-жағар май оларды 

шаруашылыққа дейін жеткізу шығындарын қоса отырып, сатып алу құны 

немесе орташа өлшем бағасымен жіберледі. 

3) Тыңайтқыштар. Әрбір дақыл түрі немесе топтары бойынша 

жұмсалынған минералдық және органикалық тыңатйқыштар есебі жүргізіледі. 

Әрбір минералдық тыңайтқыш түрі бойынша (спуерфосфат, амиак қышқылы, 

нитрофоска және т.б.) физикалық салмағын және олардың 100 %-ға 

есептелінген сіңімді заттық өлшемін көрсеткен жөн. Минералдық 

тыңайтқыштардың физикалық салмағын 100%-дық сіңімді заттық өлшемге 

айналдыру үшін әрбір минералдық тыңайтқыштың физикалық салмағын оның 

құрамындағы пайыздық көрсеткішке көбейтіп, 100 %-ға көбейтеді. 

Минералдық тыңайтқыштардың құны сатып алу бағасы мен оларды орталық 

қоймаға дейін тасымалдау шығындарынан тұрады. Бұл шығын құнына 

минералдық тыңайтқыштарды қолдануға және себуге дайындау және егіс 

алқабына жеткізу шығындары қосылмайды. 

4) Басқа да материалдар. Өндіріске тікелей қажетті электр энергиясы, су 

және жылу шығындары, егер шаруашылықтың өзінде өндіріліп 

пайдаланылатын болса, онда оны өндіру мен жеткізуге жұмсалған барлық 

шығындардың негізінде есепке алынады да, ал басқа жақтан сатып алынатын 

болса, онда олардың сатып алу бағалары мен жеткізу шығындарының 

мөлшерінде есепке алынады. 

«Еңбек ақы шығындары». Бұл шығын жіктемесі бойынша өсімдік 

шаруашылығындағы жұмысшылардың барлық негізгі және қосымша еңбек 

түрлерінің есебі қарастырылады. 

Бұл шығын бабы бойынша өсімдік шаруашылығында әрбір дақыл 

өндірісіне немесе аяқталмаған өндіріске қатысы бар өндірістік 

жұмысшылардың, яғни егін егуге жерді дайындаушы тракторшылардың, 

тұқымды отырғызуға дайындау, отырғызу, оны бағып-күту, жинау, соңғы 

дайын өнім алуға байланысты жұмысшылардың еңбек ақы шығындары есепке 

алынады. Еңбек ақы құрамына өсімдік шаруашылығында орындалған жұмыс 

үшін кесімді баға бойынша және орындалған уақыт үшін тарифтік бағамен 

есептелінген еңбек ақы шығындары, сонымен қатар өнімнің, орындалған 

жұмыстардың жоғары сапалылығы үшін, жұмыстарды уақытынан бұрын 

орындағаны үшін, сондай-ақ машинистер мен тракторшылардың үлгілі 

жұмыстары үшін қосымша үстеме ақылар қосылады. 

«Еңбек ақыдан аударымдар». Бұл шығын бабында ҚР Салық Кодексіне 

сәйкес еңбек ақы қорынан есептелінетін әлеуметтік салық пен міндетті 
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әлеуметтік аударымдар (әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік салық) бойынша 

көрсетіледі. 

«Үстеме шығыстар». Бұл шығын бабы бойынша жоғарыда айтылған 

шығындардан басқа өсімдік шаруашылығындағы өнім өндірісіне жалпы 

кешенді қатысы бар және белгілі бір бөлу базалары негізінде дақыл түрлеріне 

бөлінетін төмендегідей шығын түрлері көрсетіледі. 

1) Негізгі құралдардың амортизациясы. Бұл шығын түрі бойынша өсімдік 

шаруашылығындағы әрбір дақыл өндірісіне немесе аяқталмаған өндіріске 

қатысты негізгі құралдардың тозуына байланысты есептіліген амортизациялық 

аударымдар көрсетіледі. 

2) Негізгі құралдарды жөндеу шығындары. Бұл шығын түрі бойынша 

өсімдік шаруашылығындағы әрбір дақыл өндірісіне немесе аяқталмаған 

өндіріске қатысты негізгі құралдарды (өсімдік шаруашылығы техникасын, 

жылжайларды) жөндеуге жұмсалынған шығын сомасы есепке алынады. 

3) Басқа да үстеме шығындар. Бұл шығын түрі бойынша әрбір дақыл 

түрінің өндірісі немесе аяқталмаған өндірістегі жұмысшыларды техникалық 

қауіпсіздендіру, оларға тұрмыстық қызмет көрсету, жұмысшылардың көп 

жылғы еңбегі үшін сыйақылар, кадрларды дайындау және қайта дайындау 

шығындары, жұмысшыларды жұмысқа шақыру мен оларды жұмыс орындарына 

тасымалдау шығындары, күзет қызметтері және негізгі шығындар құрамында 

көрсетілмейтін басқа да материалдардың құндары есепке алынады. 

4) «Сақтандыру шығындары». Бұл шығын түрі бойынша егінді табиғи 

апаттардан сақтандыруға байланысты шығындар есепке алынады. 

 
5.3 Өсімдік шаруашылығындағы аяқталмаған өндіріс пен бөлінетін 

шығындар есебі. 

Аяқталмаған өндірістегі шығындар есебі. Өсімдік шаруашылығы 

өндірісінің айрықша ерекшелігі сол, мұнда көптеген дақылдарды өсіру процесі 

бір күнтізбелік жылмен аяқталмайтындығында. 

Сондықтан өсімдік шаруашылығындағы шығындарды есепте ағымдағы 

жылдың егіні үшін өткен жылдың шығындары, ағымдағы жылдың егіні үшін 

осы жылдың шығындары және болашақ жылдың егіні үшін осы жылдың 

шығындары деп бөлуге болады. Тәжірибеде алғашқы аталған екі топтағы 

шығындар күнтізбелік жылдың басында қосылады, яғни өткен жылдың 

шығындары ағымдағы жылдың өнім өндірісі бойынша талдамалық шоттарға 

көшіріледі. Соның нәтижесінде есепте ағымдағы жылдың және болашақ 

жылдың егіні үшін шығындар бөлек көрсетіледі. 
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Болашақ жылдың егіні үшін шығындар жұмыс түрлері бойынша арнайы 

талдамалық шоттарда бөлек жинақталады, себебі өндіріс процесі кезінде бұл 

шығындардың қандай өнім түріне қатысты екені анық болмайды. 

Аяқталмаған өндіріс бойынша шығындар бірінші жылы ағымдағы жылдың 

егіні бойынша жұмсалынған шығын баптары сияқты есепте көрсетіледі. 

Ағымдағы жылдың егініне қатысты аяқталмаған өндіріс шығындары 

төмендегідей тәртіп бойынша есептен шығарылады: 

Күздік дақылдарды отырғызу бойынша барлық шығындар ағымдағы 

жылдың күздік дақылдардың талдамалық шоттарына көшіріледі. Ал болашақ 

жылдың дәнді дақылдарына қатысты шығындар тиісті дақыл түрлеріне 

болашақ жылдың көктемінде әрбір дақыл түрі бойынша нақты егіс алқабының 

көлемі анықталғаннан кейін егістің көлеміне пропорционалды түрде бөліне 

отырып, таратылады. 

Аяқталмаған өндіріс шығындарын бөлу - бухгалтерлік есептің маңызды 

сатысы болып табылады, сондықтан әрбір шаруашылықта оған аса маңызды 

көңіл бөлінуі қажет. Аяқталмаған өндіріс шығындарын бөлу алдында қыста 

өлген егіс көлемін анықтап алу қажет. Содан соң әрбір жұмыс түрі бойынша 

аяқталмаған өндіріс қалдығын апаратын есеп объектісі анықталуға тиісті. 

Аяқталмаған өндіріс шығындарын бөлу мақсатында шығын баптары бойынша  

аяқталмаған өндірістегі бөлінетін шығындардың құнын көрсететін шығын 

есебінің әрбір объектісіне байланысты арнайы есептеу әдістемесі қолданылады. 

Әрбір жұмыс түрі бойынша 1 гектар егіске шығын сомасы анықталады. Содан 

соң әрбір дақыл түріне қатысты егіс алқабының көлемін қолдана отырып, 

шығындар бөлінуге жатқызылады. Осындай жолмен жер жырту, буландыру, 

қар тоқтату, органикалық және минералдық тыңайтқыштарды себу, есеп беріліп 

отырған жылдың көктеміндегі көпжылдық шөп егістері, өткен жылдағы 

көпжылдық шөп егістері, ағымдағы жылдың күзіне қаралай пар жырту, келесі 

жылдың жаздық дақылдары егілетін пар, шабындықтарды шылғынға 

айналдыру, жаңа жерлерді игеру, мәдени жайылымдар, мәдени шабындықтар, 

топыраққа әк себу жұмыстары бойынша шығындар дақыл түрлері арасында 

таратылады. 

Аяқталмаған өндірістің көлемі арнаулы комиссия жүргізетін түгендеудің 

нәтижесінде анықталады, комиссия күздік егістердің көлемін және келесі 

жылдың өнім үшін жұмыстар жүргізілген алқапты нақты күйінде қарап шығып, 

өлшеуге міндетті. Ағымдағы жылы егілген, әлі өнім шықпаған алқапты, 

атқарылған егіс жұмыстарының сапасын, егістердің жәй-күйін және басқа да 

жұмыстардың сапасын анықтап алады. Оның нәтижесі аяқталмаған өндірісті 

түгендеу тізімдемесіне түсіріледі, сөйтіп шығындардың дайын өнім мен 

аяқталмаған өндіріс арасында дұрыс бөлінуі қамтамасыз етіледі. 
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Егіс алқаптарын, табиғи жайылымдарды алғашқы мелиорациялау бойынша 

шығындар арнайы талдамалық шоттарда есепке алынады. Оған топыраққа 

органикалық және минералдық тыңайтқыштарды жіберу, табиғи жайылымды 

жерлерге көпжылдық шөптерді отырғызу, ауыр және орта минералдық 

топырақты жерлерді жырту, топырақты 34-45 см тереңдікке дейін жырту, 

егістік жерді артық сулардан тазарту, топыраққа әк және гипс себу, шым- 

тезекті өндіру, тасымалдау, пайдалану, жерді тастардан, түбіртектерден, 

бұтадан тазарту сияқты жұмыстар жатады. Бұл шығындар жұмыс түрлеріне 

байланысты арнайы шоттар арқылы аяқталмаған өндіріс құрамында есепке 

алынады және мелиорациядан өткен жерді пайдалануға берген кезден бастап 5- 

7 жыл бойы тең үлеспен дақыл түріне бөлініп отыруға тиісті. 

Бөлінетін шығындар есебі. Жоғарыда айтып өткендей бөлінетін 

шығындарға арнайы талдамалық шоттарда есепке алынатын: өсімдік 

шаруашылығындағы бөлінуге жататын негізгі құралдардың амортизациясы, 

өсімдік шаруашылығындағы бөлінуге жататын негізгі құралдарды жөндеу 

шығындары, бөлінуге жататын жерді суару, бөлінуге жататын жерді кептіру, 

бөлінуге жататын егіс алқаптарын қорғау жұмыстары жатады. Осы аталған 

шығындардың есебін және олардың бөліну тәртіптерін жекелеп қарастырайық. 

Өсімдік шаруашылығында пайдаланылатын және бөлуге жатқызылатын 

негізгі құралдардың амортизациясы «Негізгі құралдардың амортизациясы» 

талдамалық шотында бөлек есепке алынады. Бұл шотта өсімдік шаруашылығы 

өндірісінде пайдаланылатын егін және шөп жинайтын комбайндар мен басқа да 

ауыл шаруашылығы техникаларының, ғимараттар мен құрылыс жайлардың, 

беріліс құралдарының ай сайынғы есептелінген амортизация сомалары жыл 

бойы жинақталып отырылады. 

Бұл талдамалық шоттар бойынша есептелінген амортизация есебі негізгі 

құралдардың топтары бойынша жүргізіледі, соған сәйкесті негізгі құралдардың 

әрбір түрі бойынша есептелінген амортизацияға бөлек талдамалық шоттар 

ашылады. 

Жылдың немесе басқа да бекітілген мерзімнің соңында есептелінген 

амортизация сомалары дақылдардың және жұмыстың түрлері бойынша 

шығындар есебінің шоттарына бөлінеді. Соған орай негізгі құралдарға 

есептелінген амортизацияны бөлудің екі әдіс қолданылады: бірінші әдіс - 

тікелей қосу әдісі. Бұл әдіс негізгі құралдар тек бір ғана шығын объектісінде 

жұмыс істеген жағдайда қолданылады. Екінші әдісі - амортизация сомасын 

бірнеше есеп объектілеріне орындалған жұмыс көлеміне, егіс алқабының 

аумағына немесе амортизацияны бөлудің басқа да бөлу көрсеткіштеріне 

пропорционалды бөлу жолымен таратылады. Мысалы: астық және шөп 

жинайтын комбайндарға есептіліген амортизация сомасын - жиналған егіс 
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көлеміне, астық сақтайтын қоймалар мен астықты тазалайтын және кептіретін 

машиналарға есептілінген аморитизация сомасын - жалпы жиналған астық 

салмағына, тыңайтқыштарды сақтау орындары мен оларды себу машиналарына  

есептілінген амортизация сомасын - себілген тыңайтқыштардың көліміне 

пропорционалды бөлуге болады. Өсімдік шаруашылығында, соның ішінде 

мамандандырылған шаруашылықтарда картоп, қант қызылшысы және бақша 

дақылдарының кейбір түрлерін өсіру, жинауға тікелей қатысатын комбайндар 

мен машиналарға есептелінген амортизация сомасын әрбір дақылдың түріне  

тікелей апаруға болады. 

Өсімдік шаруашылығында пайдаланылатын негізгі құралдарға 

есептелінген амортизация сомасын тиісті шығын объектілеріне бөліп, 

таратудың негіздемесі болып «Негізгі құралдар мен материалдық емес 

активтерге амортизацияны есептеу ведомостісі» саналады. Бұл ведомостіде 

әрбір негізгі құралдың түрі бойынша тиісті талдамалық шоттармен амортизация 

сомасы және амортизацияны бөлудің базасы көрсетіледі. 

Өсімдік шаруашылығындағы негізгі құралдарды жөндеуге байланысты 

бөлінуге жататын шығындар кешенді шығын болып саналады және оның 

құрамында негізгі құралдарды жөндеу жұмыстарын орындайтын 

жұмысшылардың еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары, жөндеуге 

қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдардың құндары, жөндеу мен 

техникалық қзымет көрсету цехтары мен шеберханаларын күтіп-ұстау 

шығындары, жөндеуге пайдаланылатын мұнай (майлау, сырлау 

материалдарының) өнімдерінің құндары жатады. Бұл шығындар алдын ала 

8310 «Көмекші өндіріс» шотында жинақталып, есепті мерзімнің соңында 

өсімдік шаруашылығы шығындарына және аяқталмаған өндіріс құнына тиісті 

бөлу базаларына пропорциналды жолмен бөлініп,таратылады. Мысалы: тар 

өрісті мамандандырылған шаруашылықтарда пайдаланылатын негізгі 

құралдарды күтіп ұстау және жөндеу шығындары - тиісті дақылдардың өзіндік 

құндарына тікелей; тракторларды күтіп ұстау және жөндеу шығындары - әрбір 

дақыл түрлері бойынша орындаған жұмыс көлеміне пропоционалды; топырақ 

өңдейтін машиналарды күтіп ұстау және жөндеу шығындары - әрбір дақыл 

түрлері бойынша өңделген жер көлеміне пропорционалды; тұқым отырғызатын 

машиналарды (сеялкаларды) күтіп ұстау және жөндеу шығындары - егіс 

көлеміне пропорционалды; дақылдарды жинауға пайдаланылатын комбайндар 

мен машиналарды күтіп ұстау және жөндеу шығындары - жинаған жер 

көлеміне пропоционалды; топыраққа тыңайтқыш себетін техникаларды күтіп 

ұстау және жөндеу шығындары - дақылдар бойынша себілген 

тыңайтқыштардың нақты салмағына пропоционалды; астық, көкөніс 

қоймаларын күтіп ұстау және жөндеу шығындары - тиісті дақылдар алып 
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жатырған сақтау орындарының көлеміне пропорционалды түрде бөлуге 

болады. 

Жерді суландыруға байланысты бөлінуге тиісті шығындар бұл - суармалы 

жерде өсірілетін дақылдарға тікелей жатқызуға болмайтын суландыру бойынша 

шығындар болып саналады. Бұл шығын құрамында жерді суарумен (қолмен 

немесе механикаландырылған жолмен суару) айналысатын жұмысшылардың 

еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдар, суаратын құрылғылардың 

жұмыстары үшін жанар-жағар май, суаратын құрылғылардың амортизациясы, 

оларды күтіп ұстау, жөндеуге қажетті қосалқы бөлшектер мен басқа да 

материалдардың құндары көрсетіледі. Бұл шығындар есепті жыл бойы алдын 

ала 8410 «Үстеме шығындар» шотына ашылған арнайы талдамалық шотта 

жинақталып, жылдың соңында өсірілген дақыл немесе орындалған жұмыс 

түрлері арасында суарылған жер көлеміне пропорционалды түрде бөлінеді. 

Алдыменен бір гектар суарылатын жерге тиісті шығындар сомасы анықталады 

да содан соң бір гектар суарылатын жерге тиісті шығындар сомасын әрбір 

шығын объектісі бойынша суарылған жер көлеміне көбейтіледі. Осындай 

тәртіппен әрбір дақыл түріне тиісті суаруға байланысты бөлінетін шығындар 

анықталады. Шығындарды бөлу олардың баптар жіктемесі бойынша 

жүргізіледі. 

Жерді суландыруға байланысты дақыл түріне немесе орындалған жұмыс 

түріне тікелей апарылатын шығындар дақылдың өзіндік құнына не болмаса 

шығын объектісіне тиісті талдамалық шоттар арқылы тікелей қосылады. 

Жерді құрғатуға байланысты бөлінуге тиісті шығындар - құрғатылатын 

жерлерде өсірілетін дақылдардың әрбір түріне тікелей жатқызуға болмайтын 

шығындар болып саналады. Бұл шығын түрлеріне жерді құрғатуға байланысты 

құрылғыларды күтіп-ұстау, жөндеу жұмыстарын жүргізетін жұмысшылардың 

еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары, жерді құрғатуға байланысты 

құрылғылардың амортизациясы мен оларды жөндеуге, күтіп-ұстауға қажетті 

қосалқы бөлшектер мен басқа да материалдардың құндары, көмекші өндірістің 

құндары және т.б. шығындар жатады. Бұл шығындар есепті жыл бойы алдын 

ала 8410 «Үстеме шығындар» шотына ашылған арнайы талдамалық шотта 

жинақталып, жылдың соңында өсірілген дақыл немесе орындалған жұмыс 

түрлері арасында құрғатылған жер көлеміне пропорционалды түрде бөлінеді. 

Шығындарды бөлу олардың баптар жіктемесі бойынша жүргізіледі. 

Өсімдік шаруашылығында жерді, егіс алқаптарын құрғатуға байланысты 

дақыл түріне немесе шығын объектісіне тікелей апарылатын шығындар 

дақылдың өзіндік құнына не болмаса шығын объектісіне тиісті талдамалық 

шоттар арқылы тікелей қосылады. 
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Егіс алқаптарын қорғау жұмыстары бойынша шығындар - дақыл түрлеріне 

тікелей жатқызуға болмайтын егіс алдындағы жұмыстар, яғни қар тоқтату, көғ 

тасу, тыңайтқыштарды жеткізу және басқа да бөлінуге жатқызылатын егісті 

қорғау шығындары болып саналады. Бұл жұмыстар бойынша шығындардың 

есебі егін шаруашылығында қолданылатын шығын баптарының жіктемесі 

бойынша жүргізіледі. Бұл шығындар есепті жыл бойы алдын ала 8410 «Үстеме 

шығындар» шотына ашылған арнайы талдамалық шотта жинақталып, 

жұмыстар аяқталғаннан кейін немесе жыл соңында шығындар тиісті дақыл 46 

түрлеріне бөлінген егіс көлеміне пропорционалды түрде шығын баптарының 

тұрғысында бөлінеді. Бұл үшін әрбір бап бойынша есептелінген шығындар 

жұмыс жүргізілген жердің жалпы гектар санына бөлініп, 1 гектарға 

жұмсалынған шығын сомасы табылады. Анықталған шығынды нақты дақылдар 

егілген гектар санына көбейтіп, осы дақылға тиісті жұмсалынған егісті қорғау 

бойынша шығын сомасы анықталады. 

Азық дайындау бойынша шығындар есебі. Өсімдік шаруашылығы 

саласында өсірілетін дақылдардың көп бөлігі азық мақсатында пайдаланылады. 

Соған байланысты 8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотында бұл өнімдерді 

өсіруге қатысты шығындар ғана емес, сонымен қатар азықтарды малды 

азықтандыруға жарамды жағдайына дейін өңдеу шығындары да есепке 

алынады. Бұл үшін 8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотына мынадай 

талдамалық шоттар ашылуға тиісті: сүрлем дайындау, пішендеме дайындау, 

витаминді шөп ұнын дайындау. 

Сүрлем дайындау. Сүрлем дайындау талдамалық шотының дебеті 

бойынша көк балауса мен ауыл шаруашылығының басқа да дақылдарын 

сүрлемдеу бойынша мынадай шығын түрлері жинақталады: дайындаған 

сүрлемдерді қабылдайтын шөп орындары мен сүрлем жинайтын орындарды 

дайындау, дайын сүрлемдерді тасу және жинап-үю, сүрлем сақталатын 

орындарды жабу және басқа да жұмыстар. Соған сәйкесті бұл шотта сүрлемді 

дайындаушы жұмысшылардың еңбек ақылары мен одан аударымдар, көк 

балауса шөптің құны, сүрлемді дайындаушы (кесетін) құрылғылар мен 

жабдықтарға жұмсалатын жанар-жағар май және басқа материалдардың 

құндары, сүрлем дайындаушы құрылғылардың амортизациясы, сүрлем 

дайындаушы құрылғылар мен жабдықтарды жөндеу және күтіп-ұстау 

шығындары, көмекші өндіріс қызыметінің құны және басқа да тікелей 

шығындар есепке алынады. Шоттың кредиті бойынша белгілі бір ферментация 

мерзімі аяқталған соң алынған сүрлемнің әділ құны «Дайын өнім» шотымен 

корреспонденцияланып көрсетіледі. 
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Егер шаруашылықта әртүрлі дақылдан сүрлем дайындалатын болса, онда  

сүрлем бойынша шығындар есебі мен сүрлемнің өзіндік құнын калькуляциялау 

әрбір дақыл түрі бойынша бөлек жүргізіледі. 

Пішен дайындау. Бұл шот бойынша да шығындар есебі сүрлем дайындау 

бойынша шығындар есебіне ұқсас жүргізіледі. Шоттың дебеті бойынша пішен  

дайындауға байланысты пішен орындарын тазалау, пішенді тиеу, түсіру, жабу 

сияқты жұмыстар бойынша шығындар жинақталады және оған мынадай шығын 

түрлері жатады: пішенді дайындаушы жұмысшылардың еңбек ақылары мен 

одан аударымдар, көк балауса шөптің құны, пішенді дайындаушы құрылғылар 

мен жабдықтарға жұмсалатын жанар-жағар май және басқа материалдардың 

құндары, пішен дайындаушы құрылғылардың амортизациясы, пішен 

дайындаушы құрылғылар мен жабдықтарды жөндеу және күтіп-ұстау 

шығындары, көмекші өндіріс қызыметінің құны және басқа да тікелей 

шығындар есепке алынады. Шоттың кредиті бойынша белгілі бір алынған 

пішеннің әділ құны «Дайын өнім» шотымен корреспонденцияланып 

көрсетіледі. 

Витаминді шөп ұнын дайындау. Бұл шотта жылжымалы агрегаттармен 

витаминді шөп ұнын дайындауға байланысты келесідей шығындар есепке 

алынады: витаминді шөп ұнын дайындаушы жұмысшылардың еңбек ақылары 

мен одан аударымдары, көк балауса шөптің және басқа да шөп қоспаларының  

құны, шөп ұнын дайындайтын агераттардың амортизациясы мен оларды күтіп- 

ұстау, жөндеуге байланысты қосалқы бөлшектердің құндары, агрегаттардың 

жұмыстары үшін жанар-жағар май мен басқа да материалдардың құндары және 

басқа да негізгі шығындар. Шоттың кредиті бойынша алынған витаминді шөп  

ұнының әділ құны «Дайын өнім» шотымен корреспонденцияланып көрсетіледі. 

Басқа да объектілер бойынша шығындар есебі. Өсімдік 

шаруашылығында кейбір дақылдардың өзіндік құндарын нақты анықтау үшін 

қосымша немесе жанама өнімдерге, не болмаса бөлек өндірістік процеске 

апарылатын тікелей шығындардың есебін жүргізу мақсатында қосымша есеп 

объектілері ашылуы мүмкін. Мұндай есеп объектілеріне сүрлемді жинау және 

үю, өнімді жинағаннан кейін өңдеу, сүрлемді басқа жақта дайындау 

жұмыстары жатады. Бұл шығын объектілері бойынша шығындар есебі шығын 

баптарының жіктемелері арқылы ұйымдастырылады. 

 
5.4 Өсімдік шаруашылығында алғашқы, талдамалық және жиынтық 

есепті ұйымдастыру 

Өсімдік шаруашылығындағы шығындар есебі мен алынған өнім бойынша  

бухгалтерлік есеп мәліметтері тиісті алғашқы құжаттардың негізінде 

дайындалады. Бұл құжаттардың айналымын төрт негізгі бағыт бойынша жіктеп, 
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көрсетуге болады: еңбек ақы шығындары, материалдық шығындар, негізгі 

құралдар қозғалысы және өнім шығымы. 

Өсімдік шаруашылығында орындалған жұмыстың, өндірілген өнімнің 

көлемін есепке алу және соған сәйкесті еңбек ақы төлеу «Жұмыс уақыты 

есебінің парағы», «Жол парақтары», «Тапсырмалар» және басқа да құжат 

үлгілері арқылы жүргізеді. Өсімдік шаруашылығындағы жұмысшыларға 

төленетін қосымша еңбек ақылар да арнайы ведомостілер негізінде өндіріс 

шығындарына тікелей енгізіледі. 

Өсімдік шаруашылығы өндірісіне жұмсалатын тұқым және 

отырғызылатын материалдар «Шектеп алу карталары», «Жүкқағаздары» 

бойынша қатаң белгіленген мөлшер шегінде беріледі. Өндіріске жұмсалынған 

тұқым және отырғызылған материалдарды есептен шығару «Тұқым және 

отырғызылатын материалдарды есептен шығару актісі» бойынша жүргізіледі. 

Егіс     алқаптарына      тыңайтқыштар      «Шектеп      алу      карталары», 

«Жүкқағаздары» бойынша босатылады. Өндіріске жұмсалынған 

тыңайтқыштарды есептен шығару үшін 

«Тыңайтқыштарды есептен шығару актісі» рәсімделеді. 

Өсімдік шаруашылығында негізгі құралдарды пайдалану бойынша 

шығындар есебі бойынша «Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерге  

амортизацияны есептеу ведомостісі», «Негізгі құралдарды қабылдау-тапсыру 

актісі», сонымен қатар негізгі құралдарды жөндеу шығындарына байланысты 

«Негізгі құралдардың ақауларын жөндеу ведомостісі», «Жөнделген негізгі 

құралдарды қабылдау актісі» сияқты алғашқы құжат үлгілері қолданылады. 

Өсімдік шаруашылығы кәсіпорындарындағы өнім шығымының есебі 

бойынша алғашқы құжаттар дәнді дақылдар, техникалық дақылдар, жеміс- 

жидектер, азық өнімдерін кірістеу үшін арналған. Оларға мынадай құжат 

түрлерін жатқызуға болады: дәнді дақылдар бойынша астық және басқа да 

өнімдерді егіс алқабынан жөнелту реестрі; егіс алқабынан өнімді шығару 

жолқағазы; астықты және басқа өнімдерді қабылдау реестрі; астық және басқа  

өнімдердің қозғалыс ведомостісі; картоп, жеміс-жидек өнімдері бойынша ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің кіріс күнделігі; бақша өнімдерінің кіріс күнделігі; 

азықты дақылдар бойынша қатты және жұмсақ азықтарды кірістеу актісі; 

табиғи азытарды кірістеу актісі. Сонымен, өсімдік шаруашылығында өндіріс 

шығндары мен алынған өнім бойынша әртүрлі алғашқы құжаттар қолданылады 

және бұл құжаттар белгілі бір жіктмелік сипаттарына қарай жүйеленіп, 

өңделеді. 

Еңбек ақы шығындары бойынша алғашқы құжаттар жұмысшылардың 

категорияларына қарай еңбек ақыны есептеу үшін және еңбек ақы қорын 

пайдалануды бақылау мақсатында жүйеленеді. 
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Материалдық шығындар бойынша алғашқы құжаттар материалдық 

жауапты тұлға және материалдардың кірістелу және жұмсалу бағытына қарай 

жүйеленеді. Негізгі құралдардың қозғалысы бойынша құжаттар негізгі 

құралдардың топтары және олардың пайдалану бағыты бойынша жүйеленеді. 

Өнім шығымы бойынша алғашқы құжаттар өнім түрлері, материалдық 

жауапты тұлға, өнімнің түсу және жұмсалу бағыты бойынша жүйеленеді. 

Сонымен, әрбір дақыл немесе бөлімшедегі жұмыс түрлері бойынша 

орындалған жұмыстар мен жұмсалынған шығындар туралы мәліметтерді 

жинақтау үшін жоғарыда айтылған алғашқы құжаттардың негізінде жасалатын 

«Жұмыстар мен шығындардың есепжурналы» қолданылады. Бұл журналға ай 

сайынғы жазу әрбір дақыл түрлері бойынша бөлек жүргізіледі. Айдың соңында 

әрбір дақыл бойынша шығындар жиынтығы шаруашылық бойынша өндірістік 

есепті дайындау үшін ақпараттық негіз ретінде қолданылады. 

Өсімдік шаруашылығы бойынша шығындар және өнім шығымы туралы 

өндірістік есеп жиынтық құжат болып табылады. Ол екі бөлімнен тұрады: 

бірінші бөлімінде өсімдік шаруашылығы бойынша барлық шығындар (8110/1 

шотының дебеті бойынша), ал екінші бөлімінде (8110/1 шотының кредиті 

бойынша) алынған өнім құны көрсетіледі. 

Өндірістік есептің бірінші бөлімінде әрбір объектіге (дақыл түріне немесе 

тобына, аяқталмаған өндіріске) арнайы жол бөлініп, беріледі. Бағандарда заттай 

өлшеммен және шартты гектарға аударылған жұмыс көлемі, еңбек шығыны 

(адам/сағат), заттай өлшеммен тұқым және минералдық тыңайтқыштар 

шығыны және басқа да көрсеткіштер көрсетіледі. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей, аяқталмаған өндірістегі жұмыстар аяқталу 

мүмкіндігіне қарай әрбір дақыл түрлері бойынша егіс алқабының көлемі 

анықталған соң бұл шығындар әрбір дақыл түрлеріне бөлінеді және өндірістік 

есепте көрсетіледі. Өндірістік есепте аяқталмаған өндіріске таратлыған мұндай 

шығындар теріс таңбамен жазылады да, өндірістік есептің бірінші бөлімі 

бойынша жиынтық шығынды анықтаған кезде жалпы шығындар сомасынан 

шегеріліп тасталады. 

Өндірістік есептің екінші бөлімінде өнім шығымы көрсетіледі. Онда 

өсімдік шаруашылығынан алынған әрбір дақыл түріне арнайы жол бөлінеді. 

Өнім шығымы бағандары бойынша жыл басынан бастап ай сайынғы алынған 

өнім шығымы (көлемі, құны) өсу қарқынымен көрсетіледі. 

 
5.5 Өсімдік шаруашылығының басқа да салаларындағы шығындар есебі 

Өсімдік шаруашылығы дәнді дақылдар, техникалық дақылдар, азық 

өндірісі, жеміс, бақша, картоп өндірісі және басқа да дақылдар өндірісінен 

тұрады. Бұл салаларда тұқым шаруашылығы, сондай-ақ өндіріс процесі 



66  

суландырылатын немесе кептірілетін жерлерде, жабық топырақта және басқа да 

жағдайларда жүргізілуі мүмкін. Бұл ерекшеліктердің барлығы бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыруда көрініс алады. 

Дәнді дақылдар бойынша тұқым өндірісі. Дәнді дақылдар бойынша 

тұқым шаруашылығында шығындар мен өнім шығымының есебі дәнді 

дақылдар бойынша тұқым өндірісінің сатылары, дақыл және қосымша өнім 

түрлері бойныша жүргізіледі. Сонымен қатар шығындар белгіленген шығын 

баптарының жіктемелері бойынша есепке алынады. 

Тұқымдық дақылдарды өсірумен байланысты қосымша шығындар, яғни 

тұқымдық дақылдарды тазалау, сақтау, дақылдардың бір түрін жинағаннан 

кейін комбайндарды тазалау, сондай-ақ егіс кезінде тауарлық дақылдардың 

өндірісімен байланысты емес шығындар бөлек есепке алынып, тиісті тұқымдық 

дақылдардың өзіндік құндарына тікелей қосылып отырылады. 

Жеміс шаруашылығындағы шығындар есебі. Мамандандырылған және 

аралас жеміс шаруашылықтары шығындар есебін өсірілетін әрбір дақыл 

түрлері бойынша жүргізеді. Мамандандырылмаған шаруашылықтарда, яғни 

жеміс өндірісі қосымша өндіріс болып саналатын болса, шығындар есебі 

дақылдардың топтары (майлы дақылдар, тамыр түйнекті, жеміс-жидек, 

жоңышқа дақылдары) бойынша жүргізіледі. 

Жыл соңында жеміс шаруашылығы бойынша шығындар шотында 

аяқталмаған өндіріс шығындарының қалдығы қалады. Бұл қалдық егінді 

жинағаннан кейінгі орындалатын жұмыстарға байланысты (дақыл бұтақтарын 

кесу, тыңайтқыштар себуге) жұмсалынған шығын мөлшерін, сондай-ақ өсіруге 

қалдырылған біржылдық, екі жылдық ағаштардың құндарын білдіреді. 

Шаруашылықтың өзінде өсірілген өнім беретін көпжылдық екпе ағаштар 

әділ құны бойынша есепке алынып, көпжылдық өнім беретін ағаштар ретінде 

негізгі құралдардың қатарына енгізіледі. Толықтай өнім беріп болған екпе 

ағаштары есептелінген амортизациялық аударымдардың негізінде есептен 

шығарылады. 

Жемге арналған дақылдар бойынша шығындар есебі. Жемге арналған 

тамыртүйнекті және бақшалық дақылдар бойынша шығындар есебі 

мамандандырылған шаруашылықтарда өсірілетін көпжылдық және біржылдық 

дақыл және бақша дақылдарының түрлері бойынша жүргізіледі. 

Ал мамандандырылмаған шаруашылықтарды жемге арналған дақылдар 

бойынша шығындар есебі өсірілетін дақыл топтары бойынша 

ұйымдастырылады. 

Жемдік дақылдар бойынша шығындар есебін ұйымдастыру кезінде жемдік 

дақылдардың шабындық және табиғи жайылым жерден алынатыны маңызды 

орын алады. Осы объектілер бойынша шығындардың талдамалық есебіндегі 
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барлық шығындар шабындық және табиғи жерлерге байланысты қатаң бөлініп 

көрсетілуі тиіс. Шабындық және табиғи жайылым жерлерді жақсартуға 

байланысты шығындар (жерді қайта жырту, тырмалау, шөп отырғызу және т.б.) 

өсімдік шаруашылығында аяқталмаған өндіріс құрамында есепке алынып, 

пайдалану жылдарына қарай шабындық және жайылым жерлер бойынша 

шығын объектілеріне белгілі бөліну тәртіптері бойынша таратылады. 

Шабындық және жайылым жерлерді ағымдағы күтіп-ұстауға байланысты 

жұмсалынған шығындар (суландыру, кептіру, желінбей қалған жайылымдарды 

шабу және т.б.) ағымдағы жылдың шабындық және жайылым жерлерден 

алынған жемдік дақылдардың өзіндік құндарына тікелей апарылады. Жемдік 

дақылдардың өзіндік құнына сонымен қатар, өндірістік үстеме шығындар да 

қосылады. Ағымдағы жылы шабындық пен жайылым жерлерді жақсартуға 

байланысты шығындар да осы жылдағы шығындар объектісіне апарылады. 

Жабық топырақтағы бақша шаруашылығы бойынша шығындар 

есебі. Мамандандырылған шаруашылықтарда жабық топырақтағы бақша 

шаруашылығы бойынша шығындар есебі жылыжайлардың түрлеріне қарай 

әрбір дақыл түрі бойынша жүргізілсе (қысқы жылыжайлар, көктемгі 

жылыжайлар, жылытылған топырақ, гидропоника), ал мамандандырылмаған 

шаруашылықтарда - әрбір дақылдың түріне байланысты жалпы жылыжай 

бойынша жүргізіледі. 

Бақша өнімдері өндірісінің технолгиялық ерекшелігіне байланысты 

шығындардың жіктемесіне жылу және сумен қамтамасыз ету шығындары 

қосылады және бұл шығындар жабық топырақты өсірілетін дақылдардың 

өзіндік құнына қосылады. 

Мамандандырылмаған шаруашылықтарда жылу және сумен қамтамасыз 

ету шығындары жабық топырақтағы дақылдың өзіндік құнына әрбір дақыл 

алып жатқан квадрат метр-күн немесе рамо-күнді пайдалан отырып, 

пропорционалды бөлу жолымен қосылып отырылады. 

Мамандандырылған шаруашылықтарда жабық топырақта дақылдарды 

өсіруге байланысты жұмысшылардың еңбек ақысы мен одан аудырымдар 

сомасын, отырғызылатын материалдар мен тұқымдардың құндарын, 

тыңайтқыштар мен минералдық заттардың құндарын өнімнің өзіндік құнына 

алғашқы құжаттардың негізінде тікелей қосуға болады. Ал жабық жерде 

өсірілетін бақша дақылдарының өзіндік құндарына тікелей қосуға болмайтын 

шығындарды ( негізгі құралдардың амортизациясы мен жөндеу шығындарын, 

энергия, су, жылу, газбен қамтамасыз ету шығындарын, басқа да үстеме 

шығындарды) есеп объектілеріне дақылдардың алып жатқан квадрат метр- 

күнін пайдалана отырып, пропорционалды жолмен бөліп таратады. 

Жылжайларда негізгі өнім беретін және отырғызуға арналған тұқымдық 
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дақылдарды қатар өсіретін болса, онда олар арасында шығындар алып жатқан 

алаң көлеміне және квадрат метр-күнді пайдалана отырып, пропорционалды 

бөлінеді. Жылыжайлар мен бужайлардағы топырақты ауыстыруға байланысты 

шығындар өнімнің өзіндік құнына оларды пайдалану уақытына 

пропорционалды жолымен бөлінеді. 

 
5.6 Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құнын калькуляциялау 

Өсімдік шаруашылығында шығындардың ағымдағы есебі жылдың 

соңында өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаумен аяқталады, яғни өндіріліген 

өнімнің нақты өзіндік құны анықталады. Алынған өнімнің нақты өзіндік құны 

тек ағымдағы бухгалтерлік есептің мәліметтері негізінде анықталуға тиісті. 

Өсімдік шаруашылығынан алынатын өнімдер: негізгі, қосарлы және 

жанама болып бөлінеді. 

Негізгі өнімге астық, картоп, бақша дақылдары және т.б., яғни негізгі 

өндірістен алынатын өнім түрлері жатады. 

Жанама өнімге негізгі өнім өндірісімен қатар өсімдік шаруашылығы 

өндірісінің технологиялық және биологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

қосымша алынатын өнімдер жатады (мысалы: пішен, көк шөп ұнтағы, 

тұқымдыққа арналған біржылдық және көпжылдық шөптерден алынған пішен 

және т.б.). Өсімдік шаруашылығы дақыларының бір өндірісінен екі немесе одан 

да көп өнім түрі қатар алынатын болса, мұндай өнімдер қосарлы өнім түрлеріне 

жатқызылады. 

Сонымен, өсімдік шаруашылығнда калькуляциялау объектісі болып негізгі 

(қосарлы) және жанама өнімдер болып табылады. 

Өсімдік шаруашылығынан алынатын негізгі, қосарлы және жанама 

өнімдер арасында шығындарды бөлу әртүрлі әдістер арқылы жүргізіледі. 

Соның ішінде тәжірибеде ең көп тараған әдістері болып төмендегілер саналады: 

а) жалпы шығындардың ішінде белігіленген баға бойынша жанама өнімнің 

құнын шығару арқылы; 

ә) арнайы бөлу коэффициенттерін қолдану арқылы. Бұл әдіс бойынша 

қосарлы өнімнің бір түрі шартты бірлік ретінде қолданылады да, ал өнімнің 

қалған түрлері тиісті есептеу жолымен соған теңестіріледі. Нәтижесінде, 

барлық өнім түрлері шартты өнімге айналдырылып, барлық өнімнің ішінде 

әрбір өнім түрінің үлес салмағы анықталып, барлық шығын сомасы әрбір 

өнімнің үлес салмағына қарай әрбір өнім түрлері арасында бөлінеді; 

б) барлық шығындар сомасын қосарлы өнімнің сатылу бағасына қарай 

өнім түрлері арасында бөлу арқылы; 

в) тікелей өндіріс шығындарын өнім түрлеріне тікелей қосу, ал өндірістік 

үстеме шығындарды дақылдар алып отырған егіс көлеміне немесе 
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коэффициенттер арқылы әрбір өнімнің түріне пропорционалды бөлу жолымен 

тарату. 

Сонымен, өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау есеп жұмысында 

маңызды әрі жауапты саты болып саналады. Сондықтан өсімдік шаруашылығы 

ұйымдарында өнімнің өзіндік құнын калькульциялау алдында үлкен дайындық 

жұмыстары жүргізілуі қаже және ол жұмыстар мыналардан тұрады: өсімдік 

шаруашылығына жұмсалынған шығындарды жылдар бойынша дұрыс бөлу 

және өткен жылдағы шығындарды талдамалық шоттарға дұрыс таратуды 

тексеру; өлген егіс бойынша шығындардың дұрыс есептен шығарылуын 

тексеру; 8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шоты бойынша көрсетілген сандық 

көрсеткіштердің дұрыстығын тексеру. 

Сонымен қатар өсімдік шаруашылығынан алынған негізгі, қосарлы, 

жанама өнімдердің көлемі, астықты тазалау және кептіруден кейінгі алынған 

өнімнің нақты көлемінің есепте дұрыс кірістелуі қатаң бақылауға алынуы 

қажет. 

Егер өсімдік шаруашылығынан бір өнімнің түрі алынатын болса (қосарлы, 

жанама өнімдер алынбаса), онда онда бір өлшемнің өзіндік құны жалпы 

шығындар сомасын алынған өнім көлеміне бөлу арқылы анықталады. Мұндай 

жағдайда шығындар есебінің объектісі мен калькуляциялау объектісі бір 

болады, яғни сәйкес келеді деген сөз. Бірақ мұндай жағдайлар өсімдік 

шаруашылығында көп кездеспейді. 

Өсімдік шаруашылығы өндірісіндегі шығындарды көпшілік жағдайда 

шығындар есебінің бірнеше объектілері арасында бөлуге тура келеді, яғни 

негізгі және жанама өнімнің өзіндік құны, кей жағдайларда қосарлы бірнеше 

өнімнің өзіндік құндары да анықталады. Соған байланысты өсімдік 

шаруашылығынан алынатын дақылдардың түрлері бойынша олардың өзіндік 

құндарын калькуляциялау тәртіптерін қарастырайық. 

Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың өзіндік құнын калькуляциялау. 

Астық өнімдері бойынша өзіндік құн франк-егістік (қырман немесе алғашқы 

ұқсатылатын орын, оның ішіде дайындау шығындары қосылады); сабан 

бойынша - франк-шөмеле сақтайтын орындар арқылы анықталады. Астық 

көлемі көбінесе өңделгеннен кейін қабылданады. Дәнді дақылдар мен дәнді- 

бұршақты дақылдарының (жүгеріден басқасы) өзіндік құнын есептеу объектісі 

болып астық және астықтың қалдықтары табылады. Сабанның (топанның) 

өзіндік құны жинауға, престеуге, тасымалдауға, маялауға және басқа 

жұмыстарға жұмсалған шығындар негізінде белгіленген нормативтер бойынша 

соларға жатқызылған шығындарға сүйене отырып анықталады . Есеп 

мәліметтері бойынша өткен жылдан көшетін аяқталмай қалған өндіріс 

қалдықтары мен жыл ішіндегі өнім шығымын қосқандағы жалпы шығын 
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сомасы айқындалады. Сабан құнын алып тастағандағы өсіру және оны жинау 

шығындары астықтың және астық қалдығының өзіндік құнын құрайды. 

Зертханалық талдау деректері бойынша астық қалдығының құрамындағы 

толымды дән пайызы анықталады . Қалдық құны осы пайыздар бойынша 

толымды дәнге бөлінеді де, оның жалпы мөлшері айқындалады. Астық қалдығы 

оның құрамындағы толымды дәннің өзіндік құны бойынша есепке алынады. 

Асттыққа жұмсалынған шығын сомасын толымды дән көлеміне (массасына) 

бөлу арқылы 1 центнер толымды астықтың өзіндік құны есептеледі. 1 центнер 

астықтың және астық қалдығының өзіндік құнын калькуляциялау тәртібі 

төмендегі 5 - кесте арқылы көрсетіліп отыр. 

Егер жыл аяғында бастырылмаған дәнді дақылдар қалған болса, жиналып 

бастырылған және жиналған, бірақ бастырылмаған дақылдар бойынша жалпы 

шығындарсомасынан өнімді бастыру және егістіктен тасып әкету жөнінідегі 

шығындар шығарылып тасталады, осыдан кейін қалған шығындар сомасы 

жиналып бастырылған және жиналған, бастырылмаған дақылдар алып 

жатырған гектар санына пропорционалды бөлінеді. Жиналған және 

бастырылған дақылдардың өзіндік құны жиналған дақылдарға қатысты 

шығындар сомасына оларды бастыру және тасу жөніндегі шығындарды қосу 

жолымен анықталады. Келесі жылы бастырылмаған дәнді дақылдар құнына 

бастыру, тазалау және тасымалдау жөніндегі шығындар қосылады. 

 
5 кесте - Күздік дәнді дақылдардың өзіндік құндарын калькуляциялау 

(бидай, қара бидай, арпа) 

  
Көрсеткіштер 

 
Өнім көлемі, 

Шығын 

сомасы, 

ц теңге 

 Жалпы өнім көлемі:   

- астық (соның ішінде астық қалдығы - 3000 ц) 64000 - 

- сабан 82000 - 

 Өндіріс бойынша жалпы шығын сомасы - 348000000 

 Зертханалық талдау деректері бойынша астық  

 
1200 

 

 
- 

қалдығының толымды дән мөлшері - 40% (3000 

ц 

х40%:100%) 

 Астықтың толымды көлемі (64000-3000+1200) 62200 - 

 Астық және сабан шартты өнімге 

айналдырылады 
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 - астық (64000х1,0) 64000 - 

- сабан (82000х0,08) 6560 - 

Барлығы 70560 - 

 Шартты өнімнің жалпы көлеміндегі астықтың   

және сабанның алытын үлес салмағы (%)   

- астық (64000 ц х 100%): 70560 ц 90,7 - 

- сабан (6560 ц х 100%): 70560 ц 9,3 - 

 Өнім түрлеріне апарылған шығын сомасы  
- 

 

- астық (348 000 000 тг х 90,7%): 100% 315 636 000 

- сабан (348 000 000 тг х 9,3%): 100% 32 364 000 

Барлығы - 348 000 000 

 1 ц өнімнің нақты өзіндік құны: -  

- 1 ц толымды астық (315 636 000 тг:62000 ц) 5090 

- 1 ц сабан (32 364 000 тг:82000 ц) 394,7 

 Астық қалдығына апарылған шығындар - 6 108 000 

(1200 ц х 5090 тг) 

 1 центнер астық қалдығының өзіндік құны - 2036 

(6 108 000 тг:3000 ц) 

 

1 центнер жүгері дәнінің өзіндік құнын анықтаған кезде оның салмағы 

құрғақ дән есебімен қайта есептеп алынады. Дәннің собықтан нақты шығымын 

тәуліктік орташа үлгілерін бастыру жолымен және собықтаға дәннің базистік 

ылғалдылығын ескере отырып анықтайды. Шаруашылықта қалдырылған толық 

піскен собықтар тәуліктік орташа үлгілерін бастыру жолымен шаруашылықтың 

зертханасы немесе қабылдау пункті белгілеген собықтан дәннің нақты 

шығуының орташа коэффициенті бойынша дәнге есептеледі. Толық піскен 

собықтарды дәнге есептеу сатылған жүгері собықтарынан алынған дән 

шығымының орташа пайызы бойынша жүргізіледі.Шаруашылықта 

пайдаланылған толық піскен собықтардағы дән саны сабықтағы жүгерінің 

нақты массасы мен сатылған собықтағы жүгері дән шығымының орташа 

пайызын анықтап береді. Есептелген мәліметтерді негізге ала отырып, сатылған 

жүгері дәнінің есепке алынған салмағын, шаруашылықта пайдаланылған, 

дәнеге айналдырылып есептелген жүгері салмағын және шаруашылықта 

қалдырылған, дәнге айналыдырылып есептелген жүгері салмағын қосу 

жолымен толық піскен жүгерінің жалпы көлемі құрғақ дән есебімен 

анықталады. Дәннің анықталған жалпы көлемі өнімділікті анықтауға негіз 
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болаы және ол бухгалтерлік есеп тіркемелерінде көрсетіледі.Тұқымдық 

жүгерінің собықтарын қабығымен қоса сатқанда немесе сақтағанда оның нақты 

салмағына қабығының салмағы қосылмайды, ал қабықтың салмағы 

зертханалық талдау жолымен анықталады. Жүгері өнімінің өзіндік құны дәнді 

дақылдар өнімдерінің өзіндік құндары сияқты есептеп шығарылады. 

Дәндік жүгеріге бөлінген алқаптың бір бөлігі толық піскен дән алу 

мақсатында пайдаланылған жағдайда және керісінше, яғни көк балаусаға 

арналған жүгері егісінің бір бөлігінен іс жүзінде толық піскен дәне жиналған 

болса, нақты пайдаланылған алаң негізге алына отырылып, тиісті есептеулер 

жүргізіледі. 

Техникалық дақылдар бойынша өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау. Бұл дақылдар бойынша өнімнің өзіндік құны - сақталған 

франк-орнымен; сабанның өзіндік құны - франк-шөмелемен немесе басқа да 

сақталатын орнымен анықталады. 

Мақта өнімінің өзіндік құны. Мақтаның негізгі өнімі - шитті мақта, 

жанама сабақтар қауашақ жармалары және басқалары әділ құны бойынша 

бағаланады. Шитті мақтаның жалпы салмағын анықтау үшін жиналған мақта 

салмағына құрғақ тазалаудан алынған шитті мақта салмағы қосылады. Егер 

құрғақ мақта қабылдау кезінде сатылса, ондағы мақтаның салмағы 

коэффициенттердің көмегімен анықталады. 1 центнер шитті мақтаның өзіндік 

құны - жалпы шығын сомасынан жанама өнімнің құны шегеріліп, қалған 

шығын сомасы есепке алынған шитті мақтаның салмағына бөлу арқылы 

анықталады. 

Күнбағыс өнімінің өзіндік құны. Негізгі өнім - өңдегеннен кейінгі 

салмағы бойынша есептеп шығарылатын тұқымы, жанама өнім - сабағы, себеті, 

кебегі. Күнбағыстан алынған жанама өнім шаруашылықта сабан сияқты 

бағаланады. 1 центнер күнбағыс өнімінің өзіндік құны есептелген жалпы 

шығын сомасынан жанама өнімдердің құндарын шегере отырып, қалған шығын 

сомасын негізгі күнбағыс өнімінің жалпы салмағына бөлу арқылы анықталады. 

Зығыр өнімінің өзіндік құны. Негізгі өнімдері - сабан және тұқымы 

болып табылады. Бұл өнімдер арасында шығындар келесідей коэффициенттерді 

пайдалан отырып бөлінеді: 1 ц тұқым бойынша - 1,0; 1 ц сабан бойынша - 0,25. 

Сабанның өзіндік құны нақты салмағы бойынша франк-шөмелемен, тұқымның 

өзіндік құны франк-қоймамен анықталады. Сабанды өңдеу жөніндегі 

шығындар есебі 8110 «Негізгі өндіріс» шотына ашылған аралық шотта 

жүргізіледі. 

Картоптың, көкөністің, бақша дақылдарының өзіндік құндарын 

калькуляциялау. 1 центнер картоптың өзіндік құны жалпы шығындар 
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сомасынан жапырақтың құнын шегеріп тастағандағы қалған шығын мөлшерін 

түйнектердің барлық салмағына бөлу жолымен анықталады. 

Жабық топыраққа егілген өнімнің өзіндік құны. Жабық топыраққа 

егілген көкөніс өнімдерінің өзіндік құны есеп беріліп отырған жылдың өніміне 

жатқызылатын шығындар сомасынан тұқымға және отырғызылатын материалға 

тікелей жұмсалған шығындар бөлініп алынады да, тікелей тиісті дақылдарға 

таратылады. Басқа шығындардың барлығы дақылдар арасында мынадай 

тәртіппен: қысқы және көктемгі жылыжайларда, пленкамен жабылған немесе 

жабылмай жылытылған топырақта - белгілі бір дақыл өсірілген шаршы метр- 

күн санына пропорционалды бөлу жолымен анықталады. Шаршы метр-күн 

саны саны тиісті дақыл егілген алқапты (шаршы метр есебімен) оның өсіп-өну 

кезеңіндегі күн санына көбейту арқылы анықталады, ал бужайларда - 

дақылдардың бужайларда болған терезе-күн санынапропорционалды бөлу 

жолымен анықталады. Терезе күн саны дақыл егілген терезе санын оның өсіп- 

өну кезеңіндегі күн санына көбейту арқылы анықталады. 

Тозаңдандыру бағытында өсірілген ара ұяларын ұстау жөніндегі 

шығындардың жалпы сомасынан балдың мүмкін сатылу құнын шегеріп 

тастағандағы қалған шығын сомасы көкөніс өндіру шығындарына 

қосылады.Әрбір дақыл бойынша өнімнің бір өлшемінің өзіндік құны дақыл 

түрлері бойынша сабақ-жапырақтың құнын шегере отырып, қалған шығын 

сомасын тиісті дақыл көлеміне бөлу арқылы анықталады.Өсімдік 

шаруашылығында көкөністер стандартты, стандартқа сай емес, сонымен бірге 

пайдаланылатын қалдықтар болып бөлінеді. Көкөністерді өсіру шығындарының 

сомасы мен қалдықтар құны арасындағы айырма стандартты және стандартсыз  

көкөністердің өзіндік құны болып табылады және бұл шығын сомасы 

көкөністердің осы топтары арасында мүмкін сатылу бағаларына 

пропорционалды бөлу жолымен таратылады. Стандартсыз көкөністер, сондай- 

ақ мал азығына арналған тамыр-жемістердің құны олардың сапасын тексере 

отырып, көк балаусаның орташа өзіндік құны бойынша бағаланады. 

Стандартсыз өнімнің өзіндік құны мен осы бағалау арасындағы айырмашылық 

сатуға арналған стандартты және стандартсыз өнімдердің өзіндік құнын 

жоғарылатады. Бужайларда өсірілген көкөністердің өзіндік құндары да сол 

сияқты анықталады.Жыл бойы пайдаланылатын жылыжайларда жыл соңында 

аяқталмаған өндіріс қалдығы болуы мүмкін, оның көлемі түгендеу жүргізу 

арқылы анықталады. Мұның өзі аяқталмаған өндіріске жататын көкөніс 

дақылдарының нақты барын және шаршы метр-күн санын анықтауға мүмкіндік 

береді, оның өзіндік құнын анықтау үшін оған қатысты шаршы метр-күн саны 

есептеп шығарылады. Алынған сомаға аяқталмаған өндіріске жататын тұқым 

мен отырғызылатын материалдардың құны қосылады. 
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Азық-түлікке арналған бақша дақылдарының өзіндік құны. Азық- 

түлікке арналған бақша дақылдарының жекелеген түрлерінің өзіндік құнын 1 

центнер жемісінің өзіндік құны сабақтары мен жапырақтарының құндарын 

шегере отырып, оыс дақылдарды өсіру және жинауға жұмсалынған барлық 

шығын сомасын өнім салмағына бөлу арқылы анықтайды.ша дақылдарына 

жататын 1 центнер көкөніс дақылдарының өзіндік құнын оларды өсіруге, 

жинауға, кептіру мен іріктеуге жұмсалған жалпы шығындар сомасынан жанама 

өнімнің (сабақ-жапырақтың, қалдықтардың) құндарын шегере отырып, қалған 

шығын сомасын алынған өнім салмағына бөлу арқылы анықтайды. Сабақ мен  

жапырақтарға және баса да жанама өнімдерге жұмсалынған шығындар сабан 

шығындары сияқты есепке алынады. 

Жем-шөптік дақылдар өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау. 

Пішеннің өзіндік құны - франк-шөмеле немесе басқа да сақтау орны; сүрлемге 

салынатын көкбалауса - сүрлем салу франк орны; тамыр түйнектілер мен бақша 

дақылдары - сақталатын франк-орын; сүрлем - көк балаусаның құны мен 

сүрлем салу шығындарын қоса алғандағы франк-сүрлем құрылысы; көк жем- 

шөп - тұтынылатын франк-орын; шөп тұқымы - франк-қойма арқылы есептеп 

шығарылады. 

Жем-шөпке арналған тамыр түйнектілердің, қант қызылшасының және 

жем-шөпке арналған бақша дақылдарының өзіндік құны мынадай тәртіппен 

есептелінеді: Әрбір дақыл түрін немесе тобын өсіруге жұмсалынған шығындар 

тамыр түйнектілердің немесе жемістердің жалпы өніміне бөліненді. Сүрлем 

салуға пайдаланылған немесе жас күйіндегі сабақтар мен жапырақтардың және  

басқа да өнімнің өзіндік құны сабанның өзіндік құны сияқты 

анықталады.Егілген біржылдық және көпжылдық өнімнің өзіндік құны балайша 

анықталады. Егер егілген біржылдық шөптер өнімінің бір түрін алу үшін 

пайдаланылатын болса, оның өзіндік құны дақыл бойынша есептелген барлық 

шығындар сомасы алынған өнім салмағына бөлу арқылы анықталады. Егер 

біржылдық шөптерден әр алуан өнім түрлері алынатын болса, шығындар 

коэффициенттер қолдана отырып, олардың әрбір түріне бөліненді. Өнімнің әр 

алауан түрлерін алатын шөптер мен алқаптардың пайдаланылу мерзіміне 

қарамастан, егілгенкөпжылдық шөптер бойынша оның 1 центнер өнімінің 

өзіндік құны мынадай коэффициентмен: біржылдық шөптер бойынша: пішен 1 

ц - 1; тұқым 1 ц - 9; сабан 1 ц - 0,1; көк балауса 1 ц - 0,25; көпжылдық шөптер 

бойынша: пішен 1 ц - 1; тұқым 1 ц - 75; сабан 1 ц- 0,1; көк балауса 1 ц - 0,3 

коэффициенттер көмегімен анықталады. Көпжылдық шөптер жөніндегі 

шығындар жыл басындағы аяқталмаған өндіріс пен аығмдағы жылдың 

шығындарынан тұрады. Көпжылдық шөптердің егісі жөніндегі шығындар 

олардың пайдаланылған жылдары бойынша бөлінеді. Егер дақыл екі жыл 
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ішінде пайдаланылса, әр жылға әдетте шығынның 50 пайыздан; үш жыл 

пайдаданылған жағдайда - тиісінше 33, 34 және 33 пайыздан келеді.Біржылдық 

шөптер өнімінің өзіндік құны көпжылдық шөптерден алынған өнімінң өзіндік 

құны сияқты есептелінеді. 

Шөп егілетін жайылымдар мен табиғи шабындықтар өнімінің өзіндік 

құны. 

Осы дақылдар бойынша шығындардың жалпы сомасы алынған өнімдер 

(табиғи жайлым, көк балауса, пішен) арасында 1 гектердан жиналып, жем-шөп 

өніміне келетін өнімдерге пропорционалды түрде бөлінеді. 

Сүрлемдік жүгері мен сүрлемдік дақылдардың өзіндік құны. 1 центнер 

көк балаусаның өзіндік құны дақылды өсуріге жұмсалынған шығында алынған 

өнім салмағына бөлу арқылы анықталады.Егер шөппен мал жаю жолымен 

азықтандырылса, онда оларды өсурі жөніндегі шығындар малдың тиісті 

түліктерін бағып-күту шығындарына қосылады және олар алдын ала есепке 

алынбайды.Пішен, сүрлем және пішендме үшін пайдаланылатын көк балауса 

8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотына ашылған «Сүрлем дайындау» аралық 

шотының кредиті «Дайын өнім» шотының дебеті бойынша әділ құны бойынша 

көрсетіледі.Сүрлемнің құны көе балаусаның және нақты өзіндік құны бойынша 

сүрлем салуға пайдаланылған басқа да компоненттердің құнынан, сондай-ақ 

сүрлем салу жөніндегі шығындардан тұрады. Ол қалдықтарды шегеріп тастаған 

салмағы бойынша есептеп шығарылады. Сүрлемнің есебі сүрлем салғаннан 

кейін 20 күннен ерте жүргізілмейді, өйткені осы кезге қарай көк балаусаның 

ашу процесі аяқталады. Толтырылғанға дейін сүрлем салынатын құрылыс, яғни 

сүрлемді сақтау жайлары (тереңдігі, ені, ұзындығы) өлшенуге тиіс. Сүрлем 

салмағы текше метрге айналдыру жолымен анықталады, онда арнаулы кесте 

бойнша центнер есебімен көк балауса есепке алынады. 1 центнер сүрлемнің 

өзіндік құны шығын сомасын оның салмағына бөлшу арқылы анықталады. 

Жем-шөп өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау. Жем-шөп өлшемі 

бұл - жем-шөптің жалпы жұғымдылығын өлшеу және салыстыру өлшемі болып 

саналады. Құрғақтығы орташа 1 кг сұлының жұғымдылығы жем-шөп өлшеміне 

арналған. Әртүрлі жем-шөпті жем-шөп өлшеміне тарату үшін арнаулы кесте 

қолданылады. Әрбір дақылдың түрі немесе дақыл тобы бойынша жем-шөп 

өлшемінің өзіндік құны өндіруге жұмсалынған шығындардар сомасын сол 

дақылдан алынған өнім құрамындағы жем-шөп өлшемінің мөлшеріне бөлу 

арқылы анықталады. Әртүрлі дақылдардың 1 гектардан алынған жем-шөп 

өлшемімен көрсетілген өнімділігі мен олардың өзіндік құндарын салыстыра 

келе, белгілі бір жем-шөп түрін өндірудің тиімділігі айқындалады. 

Жеміс-жидек және басқа да көпжылдық өсімдіктер өнімінің өзіндік 

құнын калькуляциялау. Жеміс-жидек өсімдіктерінің өнімі жеміс, жидек, 
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жүзім болып табылады, ал шыбықтар, қылқандар, өркендер, бұтақтар жанама 

өнім болып табылады және олар мүмкін сатылу бағасы бойынша жалпы 

шығындар сомасынан шегеріліп тасталады. Жас өсімдіктер пайдалануға 

берілгенге дейін олардан алынған өнім мүмкін сатылу бағасы бойынша 

бағаланады және оның құны сол өсімдіктерді өсіруге байланысты шығындар 

сомасынан шегеріледі. Жас өсімдіктерден жиналған жеміс-жидектердің өзіндік 

құны өнімді күту мен жинауға байланысты шығындардан жоғары болмауға 

тиісті.Жеміс-жидектердің өзіндік құны шығындардың жалпы сомасын 

стандартты және стандартсыз өнім түрлері арасында олардың мүмкін сатылу 

бағаларына пропорционалдыжолымен бөлінуге жатқызылады. Стандартқа сай 

емес және бүлінген мал азығына пайдаланылған жеміс-жидек, сондай-ақ 

қалдықтар мал азығына арналған тамыржемістілердің немесе көк балаусаның 

орташа өзіндік құны бойынша осы өнімнің сапасы ескеріле отырылып 

бағаланады. Стандартқа сай емес өнімнің өзіндік құны мен осы өнімнің 

арасындағы айырма сатылуға арналған өнімнің өзіндік құнын ұлғайтуға 

апарылады. 

Питомниктер (бағбан) өнімінің өзіндік құнын калькулциялау. 

Питомниктер отырғызылатын материалдарды, жеміс-жидек дақылдарын, 

сондай-ақ ағаш пен бұта тұқымдарын өсіруге арналған. Питомниктер бойынша 

өнімнің шығыны мен шығымы (тұқым, будандастырылған өсімдіктер, бір және 

екі жылдық өсімдіктер егілген егістіктер және өсімдік түрлері бойынша): 

8110/1«Өсімдік шаруашылығы» шотына ашылған «Жеміс-жидек дақылдары 

питомниктері»; «Хош иісті лавр питомниктер»; «Сәндік дақылдар 

питомниктері» және т.б. талдамалық шоттарында жүргізіледі.Бағбандарда 

көшеттерді күтуге байланысты шығындар отырғызылған жылдары бойынша 

ашылатын талдамалық шоттарға жатқызылады. Со тәжірибеге жұмсалынған 

жалпы шығындар сол тәжірибеге арналған жалпы шотта есепе алынып, олар 

сол шоттан жыл соңында жыл сайын отырғызу үшін бөлінген питомниктің 

көлеміне пропорционалды түрде жылдар бойынша ашылатын шотақ бөлінеді. 

Ішінара қазып алынған жағдайда егістіктерде қалған тұқымдар мен көшеттер 

аяқталмаған өндіріс ретінде есепке алынады.Жеміс ағаштары тұқымына 

тәжірибе жасағанда көшеттер төрт жыл бойы өсіріледі. Тұқым себілген егістік 

бойынша (бірінші жылы) есептелген шығындар жыл аяғында екінші жыл 

өсіріліп жатқан егіс бойынша есептелген шығындар жыл аяғында үшінші жыл 

өсірілгенінің талдамалық шотына жатқызылады. Үшінші жыл өсіріліп жатқан 

көшеттердің талдамалық шоты бойынша есептелінген шығындар алғашқы үш  

жылғышыығндармен бірге көшеттерді өсірудің нақты өзіндік құнын құрайды. 

Егер егілген тұқымдар мен көшеттердің бір бөлігі олардың бағбандарда 

өсірілетін болып белігелнген мерзімге дейін сатып жіберілсе, нақты өзіндік 
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құнымен бағаланып «Сатылған өнімдердің өзіндік құны» шотының дебеті 

«Дайын өнім» шотының кредитімен көрсетіледі.Сатуға жарамды көшеттердің 

өзіндік құнын есептеген кезде өсіп жетілмегендері мен үйренісіп кетпегендері 

сатылуы мүмкін бағасы бойынша бағаланып, бұл сома есепке алынған 

шығындардан шегеріледі. Өліп қалған көшеттер саны өнімнің жалпы шығымын 

кемітеді (саны жағынан ғана). Соның нәтіижесінде сатуға арналған көшеттердің 

өзіндік құны артады.Жидектер тәжірибесіне өнім беретін өсімдіктер егістігі, 

көшет материалдар өсіру, бірінші жылы өсіп тұрған өркендер мен шыбықтар 

егістігі; екінші жылы өсіп тұрған жидек ағаштарының егістігі енеді. 

Бағбандарда өсірілген жидектер тобы бойынша шығындардың есебі: «Өнім 

беретін бақты күту»; «Есепті жылы егілген егістік»; «Өткен жылы егілген 

егістік»; «Жидек дақылдарының тобына арналған жалпы шығындар» деген 

талдамалық шоттарында жүргізіледі. Есепке алынған шығындар жыл аяғында 

соңғы шоттан шығарылып, тиісті егістікке бөлінген жер көлеміне 

пропорционалды түрде бөліне отырып, алғашқы үш шотқа жазылады.Бір-екі 

тәжірибелік жері бар шағын бағбандарда өсімдіктердің егілген жылдары 

бойынша бухгалтерлік есеп жүргізілмейді. Өсімдіктердің тұқымы мен егілген 

жылдары бойынша көшеттердің есебі үшін жедел - техникалық есеп 

карточкалары пайдаланылады. Жыл аяғында түгендеу деректері бойынша 

егілген тұқым мен көшеттердің шығып қалғаны (өлгені) анықталады, ол 

сомалық есепті қозғамай, сан мөлшері есебінен шығарылып тасталады. 

Сатылуға немесе шаруашылықта отырғызылуға тиісті көшеттердің өзіндік 

құнын анықтау үшін шартты өлшемдер пайдаланылады, ол өлшемдер егіс 

көлемін көшеттердің тәжірибе жасалған жылдар санына көбейту арқылы 

шығарылады. Содан соң әрбір жылы отырғызылғана қатысты шығындар 

анықталады: алғашқы жылдардың шығындары бағбан бойынша аяқталмаған 

өндірісті құрайды; төртінші жылдың шығындары - өз шаруашылығында 

отырғызуға немесе сатуға арналған көшеттердің өзіндік құнын білдіреді.Орман 

шаруашылығы шығындарының есебі 8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотына 

ашылған арнайы шотында жүргізіледі. 

Қорғаныш өсімдіктер өнімінің шығыны мен шығымының есебі. 

8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотына ашылған арнайы «Егіс қорғау 

алқаптары» аралық талдамалық шотында жүргізіледі. Толық өсіп жетілген 

қорғаныш өсімдіктерінен алынған басқа да өнімдерді сатылуы мүмкін баға 

бойынша бағалап, күтуге байланысты шығындарды кемітуге, ал шығындардың 

қалған сомасын егіс көлеміне пропорционалды түрде олардың ықпалы тиген 

ауыл шаруашылығы дақылдары өнімінің өзіндік құнына жатқызады. Жалпы 

өндірістік және шаруашылық маңызы бар қорғаныш ағаштарын күтуге 

байланысты шығындар 7210, 8410 «Үстеме шығындар» шотына 
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жатқызылады.Өсімдік шаруашылығынан алынған өнім есепке әділ құны 

бойынша (нақты шығындар мөлшері бойынша) енгізіледі. Өсімдік 

шаруашылығы дақылдарының түрлері немесе топтары бойынша алынған 

өнімнің әділ құнына дебет 1320 «Дайын өнім» және 8110/1 «Өсімдік 

шаруашылығы» шотына ашылған аралық шоттар кредиті бойынша 

бухгалтерлік жазуымен көрсетіледі. Есепті жылдың соңында өсімдік 

шаруашылығында өсірілетін дақылдардың түрлері немесе топтары бойынша 

анықталған аяқталмаған өндіріс қалдығының құнына 1340 «Аяқталмаған 

өндіріс» дебеті және 8110/1 «Өсімдік шаруашылығы» шотына ашылған аралық 

шоттың кредитімен көрсетілген бухгалтерлік жазу беріледі. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Өсімдік шаруашылығы өндірісіне сипаттама беріңіздер. 

2. Өсімдік шаруашылығы саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың 

қандай ерекшеліктері бар. 

3. Өсімдік шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің қандай міндеттері бар? 

4. Өсімдік шаруашылығында шығындар есебінің объектілері болып не 

саналады? 

5. Ауыл шаруашылығы дақылдары немесе дақыл топтары бойынша шығындар 

есебін ұйымдастыру тәртіптеріне сипаттама беріңіздер. 

6. Ауыл шаруашылығы жұмыстары бойынша шығындар есебін ұйымдастыру 

тәртіптеріне сипаттама беріңіздер. 

7. Бөлінуге жататын шығындар есебі қалай ұйымдастырылады? 

8. Өсімдік шаруашылығы бойынша басқа да объектілер бойынша шығындар 

есебі қалай ұйымдастырылады? 

9. Өсімдік шаруашылығында өндіріс шығындары есебі қандай шығын баптары 

бойынша жүргізіледі және оған сипаттама беріңіздер. 

10. Өсімдік шаруашылығындағы аяқталмаған өндіріс түсінігі. 

11. Өсімдік шаруашылығындағы аяқтамаған өндіріс шығындарының есебіне 

сипаттама беріңіздер. 

12. Өсімдік шаруашылығында аяқталмаған өндіріс шығындары шығын 

объектілері арасында қандай тәртіптерге сәйкес бөлінеді? 

13. Өсімдік шаруашылығындағы бөлінетін шығындардың түрлеріне сипаттама 

беріңіздер. 

14. Азық дайындау бойынша шығындар есебін ұйымдастыру ерекшеліктеріне 

шолу жасаңыздар. 

15. Өсімдік шаруашылығында шығындар мен өнім шығымы бойынша алғашқы 

есеп құжаттары қандай жіктмелік белгілері бойынша топтастырылады және 

оларға сипаттама беріңіздер. 
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16. Еңбек ақы шығындары бойынша қандай алғашқы құжаттар бар және 

олардың рәсімделу тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

17. Материалдық шығындар бойынша қандай алғашқы құжаттар бар және 

олардың рәсімделу тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

18. Негізгі құралдар қозғалысы қандай алғашқы құжаттар бар және олардың 

рәсімделу тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

19. Өнім шығымы бойынша қандай алғашқы құжаттар бар және олардың 

рәсімделу тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

20. Өсімдік шаруашылығында шығындар есебі қай шотта жүргізіледі және оған 

сипаттама беріңіздер. 

21. Дәнді дақылдар бойынша тұқым өндірісіндегі шығындар есебі қалай 

жүргізіледі? 

22. Жеміс шаруашылығы бойынша шығындар есебінің ұйымдастырылу 

тәртібіне сипаттама беріңіздер. 

23. Жемге арналған дақылдар бойынша шығындар есебі қалай 

ұйымдастырылады? 

24. Жабық топырақтағы бақша шаруашылығы бойынша шығындар есебінің 

ерекшеліктері қандай? 

25. Өсімдік шаруашылығынан алынатын негізгі, қосарлы және жанама өнімдер 

арасында шығындарды бөлу әдістеріне сипаттама беріңіздер. 

26. Дәнді және дәнді-бұршақты дақылдардың өзіндік құнын калькуля-циялау 

ерекшеліктеріне сипаттама беріңзідер. 

27. Техникалық дақылдар бойынша өнімнің өзіндік құны калькуляцияланады? 

28. Жабық топыраққа егілген өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

29. Азық-түлікке арналған бақша дақылдарының өзіндік құны қалай 

анықталады? 

30. Жем-шөптік дақылдар өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау 

ерекшеліктері қандай? 
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Тест 

1. Мемлекет қандай жолдармен табысты қайта бөлуді қамтамасыз етеді 

A. Салық жүйесі және трансферттік төлемдер арқылы 

B. Тұрақты баға деңгейінің көмегімен 

C. Экономикалық өсуді қамтамасыз етумен 

D. Тауар өндірушілерге мемлекеттің дотацияларды көбейту жолымен 

E. Барлығы дұрыс 

2. Егерде ұлттық банк процент мөлшерлемесін жоғарылатса онда бұл операция 

ақша несие саясатының бір бөлігі ретінде келесі мақсатқа арналған 

A. Банк резервтерінің жалпы көлемін төмендету 

B. Халық жинақтарының көлемеін көбейтуге ынталандыру 

C. Банк резервтерінің жалпы көлемін көбейту 

D. Басқа мақсаттардан 

E. Барлығы дұрыс 

3. Ұлттық банк нарықта операция жүргізген жағдайда 

A. Ақша базасы көлемі өзгереді 

B. Ақша мултипликаторы өзгереді 

C. Ақша сұранысы өзгереді 

D. Ақша базасы және ақша иултипликаторы өзгереді 

E. Барлығы дұрыс 

4. Ақша массасының көлемі өзгереді, егерде банктер: 

A. Тұрған халыққа берілетін ссудалардың көлемін көбейтсе 

B. Орталық банк өз сомаларын көбейтсе 

C. Орталық банктегі өз сомаларын ың бір бөлігін қйатарып алса 

D. Ағымдағы салымдар бойынша өз міндеттерін қысқартса 

E. Барлығы дұрыс 
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5. Фискалды саясат дегеніміз 

A. Салық салу өрісіндегі мемлекеттің саясаты 

B. Мемлекеттердің қарыз міндеттемесі 

C. Несие ақша шығару 

D. Ұлтық шоттар жүйесі 

E. Барлығы дұрыс 

6. Мемлекеттік шығындар және салықтар арқылы өндіріс және табыстың тепе 

тең деңгейіне жету келесі саясаттың функциясына жатады 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Несие саясатына 

C. Тұтыну функциясына 

D. Фискалды саясатқа 

E. Барлығы дұрыс 

7. Салық салуға байланысты мемлекеттік саясат 

A. Фискалды саясат 

B. Монетарлы саясат 

C. Монополияға қарсы саясат 

D. Инфляцияға қарсы саясат 

E. Барлығы дұрыс 

8.Бәсеке дегеніміз - бұл 

A. Максималды пайда алу үшін, неғұрлым тиімді шаруашылық жағдайы үшін 

тауар өндірушілер арасындағы күрес 

B. Экономикалық айналым моделі 

C. Меншік құрылымы 

D. Өндіріс факторы 

E. Барлығы дұрыс 

9.Антимонополиялық саясат - қарсы бағытталған 

A. Бәсекені негізсіз шектеу және нарықтық билікті дұрыс пайдаланбауға 

B. Салықтарды көтеруге 

C. Тұрақсыз дамуға 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлығы дұрыс емес 

10.Рыноктік экономикаға өту 

A. Еркін кәсіпкерлікке жол ашты 

B. Барлық мүлік мемлекетке өтті 

C. Нарықты тек қана монополистер басқарды 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 
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6. Мал шаруашылығы шығындары есебі мен өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау 

6.1 Мал шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің әдістемелік негізі мен 

міндеттері 

Еліміздің ежелден егжей-тегжейін жақсы білетін мал шаруашылығында 

үлкен жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндігі бар еді. Қазіргі экономикалық 

даму кезеңі елдің агроөнеркәсіптік кешенінің алдына бірқатар жаңа маңызды 

міндеттерді күн тәртібіне қойып отыр. Қалыптасқан әлемдік үрдістер мен қолда 

бар әлеуетті ескере отырып, агроөнеркәсіптік кешен біздің экономикамыздың 

аса маңызды жоғары кірісті саласы болуға тиіс.Әрине, Үкімет тарапынан ауыл 

шаруашылығын өркендетуде біраз жұмыстар істелінуде. Соның ішінде мал 

шаруашылығын малдың өнімділігін жоғарылата отырып, оның басын көбейту 

мәселелері қазіргі таңда агроөнеркәсіп кешенін жетілдіруде негізгі басым 

бағыттардың бірі болып отыр.Мал шаруашылығы өсірілетін малдардың 

түрлеріне байланысты: ірі қара мал шаруашылығы, шошқа шаруашылығы, қой 

шаруашылығы, құс шаруашылығы және т.б. болып бөлінеді. Өз кезегінде осы 

саланың әрқайсысы өз алдына арнайы мамандандырылған бағытта әртүрлі өнім  

өндірісімен айналасады: ірі қара мал саласы - сүт бағытындағы және ет 

бағытындағы мал шаруашылығы; қой шаруашылығы - жүн және ет 

бағытындағы шаруашылық және т.б. өнім өндірісі салаларына бөлінеді.Соған 

сәйкесті мал шаруашылығында шығындар сала және өндіріс түрлері бойынша  

бөлінуі қажет. Бұл өз алдына бухгалтерлік есептек көрсетілуге тиісті.Мал 

шаруашылығында, басқа да салалардағы сияқты жұмсалатын шығындар 

әртүрлі болып келеді. Оған нақты жұмсалынатын материалдық шығындар 

(азық, биопрепараттар, дәрі-дәрмектер және басқа да материалдар), 

жұмсалынған еңбек шығыны, негізгі құралдардың амортизациясы және басқа 

да шығындар. Сондықтан, мал шаруашылығындағы бухгалтерлік есеп өндіріс 

шығындарын олардың түрлеріне қарай қатаң бөлуге тиісті.Өндіріс және шығын 

түрлеріне қарай мал шаруашылығындағы шығындар өсімдік 

шаруашылығындағы шығындар сияқты жүйеленеді, бірақ бұл есепте басқалай  

сипаттары бойынша толық сәйкес келетіндігі түсіндірмейді. Жалпы алғанда 

мал шаруашылығындағы шығындар есебінің құрылу тәртібінің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Бұл осы саланың ерекшелігіне байланысты анықталады.Мал 

шаруашылығында қаражат айналымы өсімдік шаруашылығындағы қаражат 

айналымына қарғанда өзіндік ерекшелігімен сипатталады. Мал 

шаруашылығына салынған қаржы және өнім өндірісі біркелкі қалыпты болып 

саналады. Мал шаруашылығына қаражатты салу және оны айналымнан алу 

қатаң уақыт мерзімімен шектелмейді, себебі мал шаруашылығы өндірісі 

бірқалыпты және операциялардың біртектілігімен сипатталады. Бұл 
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ерекшеліктердің барлығы да шығындар есебін ұйымдастыру кезінде ескерілуі 

қажет. Себебі, мал шаруашылығында қаражаттарды өндіріске жіберу мн өнім  

алу аралығы өте ұзаққа созылмайды, сондықтан есепті жылы жұмсалынған 

шығындар осы жылдан алынған өнімнің өзіндік құнына апарылуға тиісті. Соған 

сәйкесті, мал шаруашылығында шығындарды аралас жылдар арасында бөлудің 

қажеттілігі болмайды. Демек, мал шаруашылығындағы барлық шығындар 

есепті жылдағы өнім шығындары есебі бойынша шоттарда көрсетілуге тиісті.  

Мал шаруашылығында өсімдік шаруашылығына қарағанда орындалатын 

жұмыстардың өте ауқымды саны болмайды. Мұнда орныдалатын 

технологиялық процесс біртекті, яғни малды азықтандыру мен бағып-күту және 

өнім алу. Бұл операциялар үздіксіз жүргізіліп отырылады және қатаң уақытпен 

шектелмейді. Сондықтан, мал шаруашылығындаөндіріс шығындарын 

орындалатын жұмыс түрлеріне, уақытқа немесе арнайы операциялардың 

түрлеріне қарай жіктеу жүргізілмейді.Сонымен бір мал шаруашылығында өнім 

өндірісі шоғырландырылған, мысалы: сүт бағытындағы малдарды өсіру - ірі 

қара мал бөлімшесінде, шошқа шаруашылығы - шошқа фермаларында жүзеге 

асырылады. Соған сәйкесті, бухгалтерлік есепте шығындарды өндірістік 

бөлішелер арасында бөлудің қажеттілігі жойылады (малдың бір түрін бірнеше 

бөлімшелерде өсіру жағдайынан басқа).Сонымен, мал шаруашылыығнда 

шығындары мынадай белгілеріне қарай жіктеудің қажеттілігі болмайды: аралас 

жылдарға; жұмыс түрлеріне; кей жағдайда өндірістік бөлімшелер бойынша. 

Соған байланысты мал шаруашылығында шығындарды екі бағытқа бөлу 

қамтамасыз етілуі қажет: 

1) Негізгі өндіріс түрлері және мал топтары бойынша; 

2) Негізгі шығын түрлері бойынша. 

Егер мал шаруашылығында өндіріс әртүрлі жерлерде орналасқан болса,  

онда шығындарды шаруашылықтың бөлімшелері бойынша бөлуге болады. 

Негізгі өндіріс түрлері және мал топтары бойынша өндіріс шығындарын жіктеу 

шығындардың талдамалық есебін жүргізу арқылы қамтамасыз етіледі. 

Шығындардың тадамалық шоттары мал шаруашылығының негізгі салалары 

бойынша, ал саланың ішінде - әрбір өндірістің түрі не болмаса мал тобы 

бойынша ашылады. Ал негізгі шығын түрлеріне қарай өндіріс шығындары 

жіктеу тиісті есеп тіркемелері арқылы жүргізіледі. Яғни, мұнда шығындар есебі 

есеп тіркемелерінде әрбір шығын түріне ашылған бағандар бойынша 

ұйымдастырылады. Шығындарды бөлімшелер бойынша жіктеу өндірістік 

есептерді жүргізу арқылы қамтамасыз етіледі. Мал шаруашылығында 

шығындар есебінің әртүрлі әдістерін қолданудың қажеттілігі болмайды.Мал 

шаруашылығында бухгалтерлік есептің негізгі міндеттері болып мыналар 

саналады: 
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-саладағы шығындарды өндіріс түрлері және мал топтары арасында 

экономикалық негіздеп, бөлу; 

-өндірілетін өнімнің өзіндік құнын қалыптастыратын барлық шығындарды 

элементтері және баптарына қарай дұрыс жіктеу; 

- мал шаруашылығынан алынатын өнімді дер кезінде, толық және дұрыс 

бухгалтерлік есепте көрсету; 

- шаруашылық бөлімшелері бойынша шығындарды нақты бөлу; 

- мал шаруашылығынан алынатын негізгі, ілеспе және өнімдердің өзіндік 

құндарын экономикалық негізде анықтау. 

 
6.2 Мал шаруашылығындағы шығындар есебінің объектілері мен 

баптары 

Мал шаруашылығы саласында шығындар мен өнім шығымы есебі 8110/2 

«Мал шаруашылығы» операциялық-калькуляциялық  шотында  жүргізіледі, 

шоттың дебеті бойынша барлық шығындар, ал кредиті бойынша алынған өнім 

құны көрсетіледі.Бұл шот бойынша шығындар есебінің объектілері ретінде 

саладағы мал топтары  не болмаса мал түрлері алынады. Демек, мал 

шаруашылығындағы шығындар есебінің объектілері болып келесілер саналады: 

Ірі қара шаруашылығы. Ірі қара мал - сүт бағытындағы: негізгі табын, 

бордақылауға қойылған барлық жастағы мал мен ересек мал, өсірудегі сиырлар 

мен қашарлар (өсіру бағыты бойынша мамандандырылған шаруашылықтарда). 

Ірі қара мал - ет бағытындағы: негізгі табын, 8 айдан жоғары жас мал және 

өсірудегі ересек мал. Бұқалар - бұқалардың негізгі табыны, бордақылауға 

қойылған барлық жастағы бұқалар мен ересек бұқалар. - өгіздердің негізгі 

таыны, бордақылауға қойылған барлық жастағы өгіздер мен ересек өгіздер. 

Шошқа шаруашылығы. Шошқалардың негізгі табыны, 2 айдан 4 айға 

дейінгі торайлар, бордақылауға қойылған 4 айдан жоғары торайлар мен ерексек 

шошқалар. Мамандандырылған шаруашылықтарда шығындар есебі жалпы сала 

бойынша жүргізіледі. 

Қой шаруашылығы. Биязы, жартылай биязы, ұяң жүнді, жартылай ұяң 

жүнді бағытындағы негізгі табын, өсімдегі және бордақылаудағы ересек қойлар 

мен жас төл топтары (3 айдан жоғары жастағы қозылар) және қаракөл 

бағытындағы қой шаруашылығы болып саналады. 

Жылқы шаруашылығы. Қолдағы жылқы шаруашылығы - қолда 

өсірілетін жылқылардың негізгі табыны, қолдағы жас төлдер (тууылған 

жылдары бойынша). Пайдаланылатын жылқы шаруашылығы (сүт және ет 

бағытындағы) - негізгі табын, анасынан айырған барлық жастағы жас 

жылқылар. Жұмыс жылқыларын өсіру бойынша шығындар есебі 8310 



85  

«Көмекші өндіріс» шотына ашылған «Жұмыс малдарын өсіру» аралық 

шотында жүргізіледі. 

Түйе шаруашылығы мен бұғы шаруашылығы. Шығындар есебі негізгі 

табын және бордақылауға қойылған барлық жастағы жас малдар мен ересек 

малдар бойынша жүргізіледі.Мал шаруашығында өсімдік шаруашылығымен 

салыстарғанда шығындар есебі объектілерінің сан алуан түрлері жоқ. Негізінде 

шығындар есебінің объектілері бойынша талдамалық шоттар мал түрлері 

немесе олардың жас топтарына байланысты ашылады. Бірақ, кейбір жағдайда 

талдмалық шоттарды басқа да белгілер бойынша ашуға тура келеді. Мысалы, 

өнімнің өзіндік құнын дұрыс калькуляциялау үшін ілеспе өнім түрлері 

бойынша шығындардың талдамалық шоттары ашылады. Айт кету қажет: 

қаракөл шаруашылығында қойларды қырқу және қаракөл терілерін алуға 

байланысты екі талдамалық шот ашуға болады. Қойларды қырқу бойынша 

талдамалық шотта қой қырқу пукнтерін күтіп-ұстау шығындарын, 

қырықтықшылардың еңбек ақыларын, жүнді сорттау, тасымалдау 

шығындардың есебі жүргізілсе, ал екінші талдамалық шот бойынша қаракөл 

қозыларын сою, терілерді алғашқы өңдеу, тұздау, тасымалдау шығындарының 

есебі жүргізіледі. 

Сонымен қатар мал шаруашылығында ашылған арнайы талдамалық 

шоттарда азық дайындайтын цехтардағы мал азығын дайындау бойынша 

шығындар есебі жүргізіледі. Белгіленген уақытта бұл шоттардағы жинақталған 

шығындар дайындалған мал азығының көлеміне пропорционалды жолмен 

малдарды күтіп-ұстау шығындары бойынша есеп объектілеріне таратылып, 

есептен шығарылады. 

8110/2 «Мал шаруашылығы» шотына ашылған талдамалық шоты бойынша 

шығындар есебі төмендегі шығын баптарына қарай ұйымдастырылады: 

- материалдар; 

- өндірістік жұмысшылардың еңбек ақылары; 

- еңбек ақыдан аударымдар; 

- үстеме шығындар. 

«Материалдар» бабы бойынша малдарды азықтандыруға жұмсалатын өзіндік 

өндірісте дайындалған және сатып алынған азық түрлері, малдарды емдеуге 

немесе алдын-алу жұмыстары бойынша дәрі-дәрмектер мен дезинфекциялық 

құралдардың құндары, мал астына төселетін пішеннің, азық ұнтағының 

құндары, өзі өндірген және сатып алынған малды, құсты және басқа 

жануарларды азықтандыруға пайданылатын жем-шөпке жұмсалатын шығындар 

есепке алынады. Олардың әрбір атауы бойынша жұмсалатын жем-шөптің есебі 

жем-шөп шығынын жазатын «Есеп журналында» жүргізіледі. 
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Жем-шөпті тұрақты сақтау орындарына жеткізуге байланысты шығындар 

оларды шаруашылықтың қоймаларына жеткізу жөніндегі шығындар тиісті 

баптар бойынша малдың белгілі бір түлігіне немесе тобына жатқызылады. 

«Жем-шөп шығысының ведомостісі» негізінде жемшөп шығыны жем-шөптің 

бір өлшемімен және қорытылатын протейнімен көрсетіледі.«Өндірістік 

жұмысшылардың еңбек ақылары» бабы бойынша мал шаруашылығында малды 

тікелей күтіп-бағумен айналысатын жұмысшылардың (сауыншылардың, 

бақташылардың, бригадирлердің, ауысым жұмысшыларының, шопандардың, 

осы саладағы машиналар мен механизмдерді жүргізушілердің) негізгі және 

қосымша еңбек ақылары есепке алынады. Бұл бапта сонымен қатар, тарифтік 

бағалар бойынша еңбек ақылар, малдардың өнімділігін жоғарылату мен сапалы 

өнім үшін қосымша төлемдер, өнімнің сапасы мен мал басын аман сақтағаны  

үшін төлем ақылар, жайылым жерлерде малдарды бағып-күту және бірнеше 

мамандағы қызметті қатар атқарғаны үшін үстеме ақылар есепке алынады. Егер 

жұмысшылар бір уақытта малдардың бірнеше есеп топтары бойынша жұмыс 

жасайтын болса, онда оларға есептелінген еңбек ақы әртүрлі шығын 

объектілері арасында бағып- күтудегі малдардың санына не болмаса әрбір 

есептік топтағы жұмсалынған азық-күніне пропорционалды жолымен 

таратылып отырылады.«Еңбек ақыдан аударымдар» бабы бойынша ҚР-ның 

Салық Кодексіне сәйкес жұмыс берушінің еңбек ақы қорынан есептелетін 

міндетті әлеуметтік сақтандыру мен әлеуметтік салықтар есебі жүргізіледі. 

«Үстеме шығыстар» бабы бойынша тікелей шығындарға жатпайтын, мал 

шаруашылығынан алынатын өнім түрлеріне кешенді қатысы бар және өнім 

түрлері немесе шығындар есебінің объектілері арасында арнайы бөлу 

базаларының негізінде таратылып отыратын шығындар есепке алынады. Оларға 

мал шаруашылығында мынадай шығын түрлерін жатқызуға болады:мал 

шаруашылығында пайдаланылатын негізгі құралдардың, ғимараттар мен 

құрылыс жайлардың, сауын құрылғыларының, қолдан ұрықтандыру 

құрылғылары мен пукнтерінің, көлік құралдарының негізгі құралдардың 

амортизациясы. Шығын объектілері арасында есептелінген амортизация 

сомасы әрбір топтағы мал алып отырған алаңға пропорционалды жолымен 

бөлінеді; мал шаруашылығында пайдаланылатын негізгі құралдарды жөндеу 

шығындары жөндеу шығындары өз алдына бірнеше шығын элементтерінен 

құралатын кешенді шығын болып саналады. Оған жөндеушілердің еңбек 

ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары, қосалқы бөлшектер, жөндеу 

материалдары   жатады.   Сондықтан,   жөндеу шығындарын   алдын-ала   8310 

«Көмекші өндіріс» шотында жинақтап, содан соң мал шаруашылығына тиісті 

шығындарды арнайы бөлу базаларының негізінде шығын объектілері арасында  

таратуға     болады.малдарды     қолдан     ұрықтандыру     шығындары     малды 
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ұрықтандырушылардың еңбек ақылары, қолдан ұрықтандыру пукнтерін ұстау 

шығындары өндірісті ұйымдастыру мен басқару жөніндегі шығындар 

бригадаларда, фермаларда, цехтарда және өндірістік бөлімшелерде өндірісті 

ұйымдастыру мен басқару жөніндегі және жалпы басқару жөніндегі шығындар, 

яғни бригадалық, цехтық үстеме шығындар.басқа да үстеме шығыстар тікелей  

өнім өндірумен байланысты, жоғарыда көрсетілген баптардың ешқайсына 

жатпайтын шығындар. Бұл бап бойынша фермаларды қоршау, кедергісіз 

жабдықтар, санитарлық өткізгіштер және мал дәрігерлік-санитарлық 

шаралармен байланысты басқа да объектілерді салу жөніндегі шығындар; 

малдың белгілі бір түлігі ментобына төселген төсеніштер, күзетшілерге және  

басқа қызмет көрсетуші қызметкерлерге берілетін арнаулы киім - кешектердің 

құны, ықтырмалар, қоралар және жаппалар және жануарлар үшін басқа да 

күрделі емес сипаттағы құрылыстар салуға арналған шығындар, мал 

шаруашылығы кешендерін, құс фабрикаларын игеруге байланысты алғашқы 

іске қосып, жолға қою жұмыстарына арналған шығындар, ыдысқа және өнімді 

буып - түюге арналған шығындар; осы өндіріске байланысты ғылыми зеттеу 

жұмысына, техникалық насихат пен стандарттауға байланысты шығындар.Мал 

шаруашылығы саласында ірі қара мал, шошқа, қой шаруашылықтары бойынша 

есепті жылдың соңында аяқталмаған өндіріс қалдығы қалмайды. Яғни, әрбір 

күнтізбелік жылдағы шығындар есепті жылы алынған өнімдердің өзіндік 

құндарына қосылуы қажет. Дегенмен де, құс шаруашылығы, түйе 

шаруашылығында жылдың соңында аяқталмаған өндіріс қалдығы қалуы 

мүмкін. Мысалы, құс шаруашылығында есепті жылдың желтоқсан айында 

инкубаторға салынған жұмыртқалардың құны келесі есепті жылға көшіріледі. 

Солсияқты түйе шаруашылығында буаз аналық түйлерді күтіп-бағу 

шығындары болашақ жылдың шығындарына көшіріледі. 

 
6.3 Мал шаруашылығында алғашқы, талдамалық және жиынтық есепті 

ұйымдастыру 

Мал шаруашылығы саласындағы бухгалтерлік есепті ұйымдастыру үшін 

әртүрлі алғашқы құжаттар қолданылады. Соның ішінде материалдар шығыны, 

еңбек ақы шығыны, негізгі құралдарды пайдалану, алынған өнімді кірістеу 

бойынша және т.б. мақсаттағы алғашқы құжаттар. 

Мал шаруашылығында материалдық шығындарға негізінен мал азығы 

жатады. Сондықтан бөлімшелердегі азық шығынының алғашқы есебі «Азық 

шығынының ведомостісінде» жүргізіледі. Бұл ведомості кешенді жинақтаушы 

құжат болып саналады, оның негізінде қоймаданы немесе сақтау орындарынан 

азық жөнелтіледі және олар тиісті есеп объектілері бойынша шығысқа 

апарылады. Бөлімшелер бойынша азық шығынының жиынтық есебі «Азық 
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шығыны есебінің журналы» негізінде жүргізіледі. Онда әрбір мал түрі немесе 

тобы бойынга арнайы бет бөлініп беріледі және әрбір азық түрі бойынша 

физикалық салмағы, азық бірілігіне ауыстырылған шартты көлемі, сонымен 

бірге азық-күнінің саны көрсетіледі. Журналдың қорытынды сомаларының 

негізінде «Азық шығынының жиынтық ведомостісі» дайындалады. 

Мал шаруашылыығнда басқа да материалдық құндылықтардың, 

биопрепараттар, дәрі-дәрмектер, дезинфекциялық құралдар шығысына шектеп 

алу карталары, ішкі жүкқағаздары және басқа да шығыс құжаттары 

толтырылады.Еңбек ақы шығындары есебін жүргізу үшін негізгі құжат ретінде 

«Еңбек ақыны есептеу ведомостісі» қолданылады. Мал шаруашылығында 

жұмысшыларға еңбек ақыны есептеу көпшілік жағдайда алынған өнімге сүт, 

тірі салмақ өсімі, төл, жүн байланысты есептеледі. Сондықтан жұмысшыларға 

еңбек ақыны есептеу кезінде өнім шығымын есепке алып отыратын «Сауылған 

сүт есебінің журналы», «Төлдерді қабылдау актісі», «Малдарды өлшеу 

ведомостісі», «Малды топтан топқа ауыстыру актісі» және тағы басқа да 

алғашқы құжаттар негізге алынады. Осы құжаттардың негізінде мал 

шаруашылығындағы жұмысшыларға еңбек ақы ұйымда белгіленген еңбек 

бағалары бойынша есептелінеді. 

Мал шаруашылығындағы орындалған жұмыс уақытына қарай еңбек ақы 

«Жұмыс уақыты есебінің тәбілі» негізінде есептелінеді.Мал шаруашылығында  

негізгі құралдардың пайдалануы бойынша шығындар есебі «Негізгі құралдар 

мен материалдық емес активтерге амортизацияны есептеу ведомостісі» 

бойынша жүргізіледі.Мал шаруашылығынан алынған өнімдерді кірістеуге 

байланысты әртүрлі алғашқы есеп құжаттары қолданылады. Солардың ішінде: 

мал шаруашылығы өнімдерін кірістеу және тірі салмақ өсімі мен төлдерді 

қабылдау құжаттары деп бөлуге болады.Алғашқы құжаттардың бірінші тобына: 

«Сауылған сүт есебінің журналы» - сауылған сүтті қабылдау үшін арналған; 

«Жүн қырқу және қабылдау актісі» - жүнді кірістеу үшін арналған; «Ауыл 

шаруашылығы өнімдерін кірістеу күнделігі» - алынған жұмыртқа немесе мал 

шаруашылығынан алынған басқа да өнімдерді кірістеу үшін арналған құжаттар 

жатады. Алғашқы құжаттардың екінші тобына: «Төлдерді қабалыдау актісі» - 

төлді қабылдау үшін; «Малдарды өлшеу ведомостісі» - малдардың салмағын 

өлшеу үшін арналған алғашқы және басқа да құжат үлгілері жатады.Мал 

шаруашылығы өндірісіне жұмсалынған шығындар және алынған өнімдер 

бойынша алғашқы құжаттардың және есеп тіркемелерінің негізінде «Мал 

шаруашылығы бойынша өндірістік есеп» дайындалады.Бұл өндірістік есептің 

бірінші бөлімінде тиісті мал топтары немесе түрлеріне қарай мал басының 

орташа саны, адам-сағат өлшемімен еңбек шығыны, азық-күнінің саны, азық 
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шығыны (центнермен, азық бірлігімен) және 8110/2 «Мал шаруашылығы» 

шотының дебеті 

Мал шаруашылығынан алынған өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау 

Мал шаруашылығында калькуляциялау объектілері болып негізгі 

өнімдердің ішінде: сүт, жүн, төл, тірі салмақ өсімі, жалпы тірі салмақ саналады. 

Сонымен қатар мал шаруашылығының көптеген саласында негізгі өніммен 

қатар ілеспе өнімдер де алынады, мысалы сүт бағытындағы ірі қара мал 

шаруашылығынан сүт және төл, қой шаруашылығынан жүн, төл, тірі салмақ 

өсімі, құс шаруашылығынан жұмыртқа және ет. Сондықтан шығындар есебінің 

объектісі мен калькуляциялау объектілері бір-біріне сәйкес келмеуіне 

байланысты шығындарды негізгі және ілеспе өнімдер арасында дұрыс бөлудің 

маңыздылығы өте жоғары болып табылады. Сонмыен қатар, мал 

шаруашылығында жанама өнімдер де алынады.ал шаруашылығында жанама 

өнімдерге қи, түлеген жүн, өлі туылған төлдің терісі. Негізінде мал 

шаруашылығынан алынған жанама өнімдердің өзіндік құны калькуляциялауға 

жатқызылмайды. Негізгі өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау кезінде олар 

мүмкін сатылу бағалары бойынша жалпы шығындардың сомасынан шегеріліп 

тасталынады. 

Бордақылауға қойылған жас мал мен ірі қара мал бойынша калькуляциялау 

объектісі тірі салмақ өсімі мен тірілей салмақ болып саналады. Жыл ішінде 

алынған тірі салмақ өсімін анықтау үшін есепті топтағы малдың жыл 

соңындағы жалпы тірілей салмағына жыл ішінде шыққан малдың тірілей 

салмағын қосады. Шыққан тірілей салмақ қосындысынан төлдің, жыл бойы 

бордақылауға түскен және есепті жылдың басында қалған малдың тірілей 

салмағын шегеріп тастайды. 

Ет бағытындағы ірі қара мал шаруашылығы. Ет бағытындағы ірі қара 

мал шаруашылығы бойынша калькуляциялау объектілері болып тірі салмақ 

өсімі, 8 айға дейінгі бұзаулар және тірілей салмақ саналады. Ал 8 айдан жоғары 

жас мал және бордақылауға қойылған ірі қара мал бойынша - тірі салмақ өсімі 

мен тірілей салмақ саналады.8 айға дейінгі бұзау бойынша 1 центнер тірі 

салмақ өсімінің өзіндік құнын анықтау үшін негізгі табынды бағып-күтуге 

жұмсалынған шығындардан (екі жастан асқан, бұзаулауына 2 ай қалғанда 

аналық табынға берілген қашарлармен қоса сиырлар және өгіздерді бағып күту 

шығындары, 8 айға дейінгі бұзауларды бағып күту шығындарыменқоса) жанама 

өнімнің құнын шегере отырып, қалған шығын сомасын 8 айға дейінгі 

бұзаулардан алынған нақты тірі салмақ өсіміне бөлу қажет.Енесінен айырған 

кезде 8 айға дейінгі 1 бас бұзаудың өзіндік құны негізгі табынды бағып-күтуге 

жұмсалынған шығындардан (екі жастан асқан, бұзаулауына 2 ай қалғанда 
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аналық табынға берілген қашарлармен қоса сиырлар және өгіздер) жанама 

өнімнің құнын шегере отырып, жыл басынан бастап сол топта жүрген және 

жыл ішінде сырттан алынған бұзаулардың әділ құнын қосып, алынған сома 

жыл аяғында қалған, жыл ішінде шыққан және 8 айға толмаған бұзаулардың 

жалпы салмағына бөлу қажет.Бордақылауға қойылған 8 айдан асқан жас мал 

мен ірі қара малдың тірілей салмағының өзіндік құны да сауын малындағы мал 

төлі бойынша тірілей салмағының өзіндік құны сияқты анықталады. 

Қой және ешкі шаруашылығы. Қой шаруашылығында шығындар 

есебінің объектілері болып қойдың биязы жүнді, биязылау жүнді, ұяң жүнді, 

жартылай ұяң жүнді бағытындағы негізгі табын, өсімдегі және бордақылаудағы 

ересек қойлар мен жас қойлар топтары (3 айдан жоғары жастағы қозылар) 

болып саналады да, ал калькуляциялау объектілері болып жүн (биязы, биязылау 

ұяң жүн), төл, тірі салмақ өсімі алынады.Қой шаруашылығында бір уақытта 

негізгі өніммен қатар жанама өнім де (қи, жүн талшығы, өлген төлдің терісі) 

алынады. Қи шығындары оны жинауға жұмсалатын нормативтік шығындардан, 

құрал-жабдықтарға есептелген тозу сомаларынан, қиды сақтау орындарынан 

жою шығындарынан тұрады. 

Қой шаруашылығында өнімнің өзіндік құны қойдың түрлеріне тікелей 

апарылатын негізгі шығындардың сомасынан және белгіленген әдіс-тәсілдер 

арқылы есепті мерзімнің соңында бөлініп таратылатын үстеме шығындардан 

тұрады. Қой шаруашылығынан алынған жанама өнімдер калькуляцияланбайды. 

Ал, қойдан алынған қосарлы өнім олардың мүмкін сатылу немесе пайдалану 

бағасы бойынша бағаланады. Оған қойдың қылшық жүні, сойылған қойдың 

терісі және т.б. жатады. Қосарлыөнімнің құны қойдың сол тобын немесе түрін 

бағып-ұстауға жұмсалынған жалпы шығын сомасынан шегеріліп 

тасталынады.Жаңадан туылған қозылардың өзіндік құны етті-жүнді және 

жүнді-етті бағытындағы негізгі табын шығынынан 10%, романов бағытындағы 

негізгі табын шығынынан - 12%, қарақөл бағытындағы негізгі табын 

шығынынан - 15% мөлшерімен анықталады.Бір центнер тірі салмақ өсімінің 

өзіндік құнын - тірі салмақ өсіміне апарылған тиісті шығын сомасын әрбір 

қойдың тобы бойынша (өлген тірі салмақ өсімін қоса) жалпы тірі салмақ 

өсімінің көлеміне бөлу арқылы анықтайды. Жас және үлкен топтағы қойлардың 

тірі салмақ өсімі - жылдың соңындағы қойдың тірі салмағына жыл ішінде 

шыққан (жоғалған қойдың тірі салмағын қоса) қойлардың тірі салмағын қосып,  

одан төлдің және бордақылауға түскен қойдың тірі салмағы мен жылдың 

соңындағы қойдың тірі салмағын шегеру арқылы анықтайды.Бордақылаудағы 

жас және үлкен қойлардың тірі салмағының өзіндік құны есепті жылда өсіруге 

және бордақылауға жұмсалған шығындардан, жыл басындағы бордақылаудағы 

қойлардың құндарынан, басқа жақтан және негізгі табыннан түскен қойлардың 
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құндарынан, сонымен қатар ағымдағы жылы алынған төлдің құнынан тұрады. 

Бір центнер тірі салмақтың өзіндік құнын анықтау үшін алынған соманы тірі 

салмақтың көлеміне (жыл соңындағы тірі салмақ және шыққан қойдың тірі 

салмағына) бөлу арқылы анықтайды.Бір центнер тірі салмақтың өзіндік құны 

арқылы шыққан қой басы (сатылған, басқа топтарға ауыстырылған, 

шаруашылықта сойылғандардың, табиғи апат немесе кінәлі тұлғалардың 

салдарынан өлген, жоғалғандардың) бағаланады. Сонымен қатар, қой 

шаруашылығында тірі салмақ өсімі және тағы басқа да өнімнің өзіндік құнын 

анықтаумен қатар, шыққан малдың (сатылған, негізгі табынға ауыстырылған) 

және есепті жылдың соңындағы тірі салмақтың өзіндік құнын да анықтайды. 

Әрбір малдың түрлері бойынша тірі салмақ өсімінің нақты өзіндік құнына жас 

және кәрі малдың өлімі бойынша ( кінәлі тұлғадан қайтарылатын және 

эпидемиялық аурулардан және төтенше жағдайлардан жоғалтуларды 

қоспағанда) жоғалтулар қосылады. Эпидемиялық аурулардан және төтенше 

жағдайлардың салдарынан жас және кәрі малдардың жоғалтулары қаржылық 

нәтижеге апарылады. 

Шошқа шаруашылығы. Шошқа шаруашылығында калькуляциялау 

объектілері болып тірі салмақ өсімі және борқыланған, өсірілген шошқаның 

тірілей салмағы саналады. Бордақыланған және өсірілген шошқалар бойынша 

1 центнер тірі салмақ өсімі мен тірілей салмақтың өзіндік құндары 

бордақылауға қойылған жас малдар мен ірі қара малдардың тірі салмақ өсімі 

мен тірілей салмақтақтарының өзіндік құндары сияқты анықталады. 

Жылқы шаруашылығы. Негізгі табын бойынша - алынған төлдің, жас 

мал бойынша мал өсімінің өзіндк құны және марқайтылған (сатылған, негізгі 

табынған көшірілген және одан әрі өсіруге қалдырылған) малдың өзіндік құны 

анықталады. Жама өнімдер - түлеген жөн, жал-құйрық қылы, тері және өлген 

тай-құлынның кәдеге жаратылған еті. Туған кеізндегі құлын бие бағып- 

күтілген 60 жем-шөп күннің құнымен бағаланады.Атқорада ұсталған жағдайда 

сүт бағтында ұсталатын жылқы шаруашылығында негізгі өнім - қымыздың 

өзіндік құны биелер мен айғырларды бағып-күту жөніндегі шығындардың 

сомасы (оның ішінде биені сауу мен қымыз ашыту бойынша шығындар) 

арқылы анықталады. Бұл шығындардың сомасынан енесінен айырылған 

құлындардың, биелер мен айғырлар жұмысының, жанама өнімдердің құндары 

шығарылып тасталады. Асыл тұқымды емес құлындар - ет бағытындағы 

құлындардың бағасы бойынша, енесінен айырылған асыл тұқымды құлындар - 

тиісті тұқымдас бірінші класты екінші категориялы бір атқа белгіленіп, мүмкін 

сатылу бағасының 40 пайызы мөлшерінде, биелер мен айғырлар жұмысының 

құны жұмыс атының ат-күнінің нақты өзіндік құны бойынша; жанама өнім 

мүмкін сатылу бағалары бойынша бағаланады.Шаруашылықта қымыз 
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өндірілмейтін жағдайда жылқыны үйірлеп өсірген кезде биелер мен 

айғырларды бағып-күту бойынша барлық шығындар (жанама өнімнің құнын 

қоспағанда) нақты алынған төлдің өзіндік құнына жатқызылады. Егер үйірлі 

жылқыдан төл мен қымыз алынса, биелер мен айғырларды бағып-күту 

бойынша шығындар жанама өнімнің құнын шегер отырып, мынадай 

коэффициенттерді пайдалана отырып (жарамды төлдің 1 басы - 6; 1 центнер 

қымыз - 1) жарамды төл мен қымыз арасында таратылады.Асыл тұқымды 

жылқы шаруашылығында жас малды бағып-күтуге жұмсалынған шығындар 

әрбір жас малға туылған жылы бойынша ашылатын талдамалық шоттар 

бойынша есепке алынады. Жыл аяғындағы нақты жұмсалынған шығындар ( 

жанама өнім құнын шегере отырып) өсірілген әр малдың құнына қосылады. 

Асыл тұқымды жылқы шаруашылығындатөлдің өзіндік құн жыл аяғындағы 

нақты жұмсалынған шығындардан жанама өнім құнын шегере отырып 

алынған төлдің нақты санына бөлу арқылы анықталады.Жас жылқының нақты 

өзіндік құны есеп беріліп отырған жыл ішіндегі өсім құнына жыл басындағы 

жас жылқының бастапқы құнына қосу арқылы анықталады. 

Түйе шаруашылығы. 1 төлдің өзіндік құны інгенді бағып-күтуге 

жұмсалынған 120 жемшөп-күнінің құнына тең болады. Енесінен айырған 

кездегі төлдің өзіндік құны енесінен айырғанға дейінгі боталарымен қоса 

негізгі табындағы түйені бағып-күту бойынша жыл басындағы аяқталмаған 

өндіріс шығындарына қосу жолымен анықталады және алынған сомадан 

жанама өнімнің және жыл соңындағы аяқталмаған, келесі жылға қалдырылған 

өндіріс құны шығарылып тасталынады. 

Жұмыс мал бойынша марқайтылған төлдің өзіндік құны. Ағымдағы 

жылы және өткен жалдардағы туылған марқайтылған төлдің өзіндік құны 

шығындардың жалпы сомасынан жанама өнімнің құнын шегере отырып, қалған 

шығын сомасын әр жылда туылған жас мал арасында азықтандырылған күн 

санына пропорционалды түрде бөлу арқылы анықтайды. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Мал шаруашылығы саласының технологиялық ерекшеліктеріне сипаттама 

беріңіздер. 

2. Мал шаруашылығы саласында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың қандай 

ерекшеліктері бар? 

3. Мал шаруашылығында бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі 

мнідеттері қандай? 

4. Мал шаруашылығындағы шығындар есебінің объектілеріне жеке-жеке 

сипаттама беріңіздер. 
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5. Мал шаруашылығы саласында шығындар есебі қандай шығын баптары 

бойынша ұйымдастырылады және олардың құрамына шолу жасаңыздар. 

6. Мал шаруашылығында мал азығы шығынын рәсімдеу бойынша алғашқы 

құаттардың рәсімделу тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

7. Мал шаруашылығындағы еңбек ақы шығындарының құрамына сипаттама 

беріп, еңбек ақы шығыны бойынша алғашқы құжаттарды рәсімдеу тәртіптеріне 

шолу жасаңыздар. 

8. Мал шаруашылығы саласындағы негізгі құралдарды пайдалану бойынша 

қандай алғашқы құжат үлгілерін білесіздер? 

9. Мал шаруашылығындағы үстеме шығындар дегеніміз не? 

10. Мал шаруашылығындағы үстеме шығындарды құрамына сипаттама беріп, 

оларды өнім түрлері арасында бөлудің жолдарын көрсетіңіздер. 

11. Мал шаруашылығы саласында жинытық есеп қандай калькуляциялық шотта 

жүргізіледі және оған сипаттама беріңіздер. 

12. Мал шаруашылығында өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау объектілері 

болып не саналады? Және оларға сипаттама беріңіздер. 

13. Сүт бағытындағы ірі қара шаруашылығынан алынған өнімдердің өзіндік 

құны қандай тәртіп бойынша анықталады? 

14. Ет бағытындағы ірі қара мал шаруашылығы бойынша тірі салмақ өсімі мен 

тірілей салмақтың өзіндік құнын калькуляциялау тәртіптеріне тоқталыңыздар. 

15. Қой және ешкі шаруашылығы бойынша алынған өнімнің өзіндік құнын 

калькуляциялау тәртіптері қалай? 

16. Шошқа шаруашылығы бойынша өнімнің өзіндік құны қалай анықталады? 

17. Жылқы шаруашылығы бойынша өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау 

тәртіптеріне сипаттама беріңіздер. 
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6. Международные стандарты финансовой  отчетности (Общий обзор и 
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Тест 

 

1. Нарықтық инфрақұрлым дегеніміз 

A. Бір- бірімен байланысты институттар жиынтығы, ерекше нарық шегінде 

қызмет етеді және олардың іс- әрекеттерінің режимін қамтамасыз етеді 

B. Географиялық табиғи климаттың жағдайларының жиынтығы 

C. Жылу, газ, су жабдықтау жүйелері 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

2. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі - бұл 

A. Тұтынушының нақты сатып алуын қамтамасыз ету деңгейі 

B. Пайда әкелуге қабілеттілігі 

C. Шығындардың орнын толтыру 

D. Тауардың ерекше қасиеті 

E. Барлығы дұрыс 

3.Макроэкономикалық тепе- теңдік - бұл 

A. Жиынтық сұраным пен жиынтық ұсыныстың тепе- теңдігі 

B. Жеке сұраныспен жеке ұсыныстың тепе- теңдігі 

C. Тауар бағасы мен тауар құнының тепе- теңдігі 

D. Баға мен өзіндік құнның тепе- теңдігі 

E. Барлығы дұрыс 

4.Елдегі жалпы баға деңгейінің жоғарылауы кезінде: 

A. Халықтың қаржы активтерінің нақты құны төмендейді 

B. Акция мен облигацияның номиналды құны төмендейді 

C. Құнды қағаздар құны артады 

D. Қозғалмайтын мүліктің нақты құндылығы артады 

E. Барлығы дұрыс 

5.Егер баға өссе , онда: 

A. Ақшаға сұраныс өседі және процентік ставка өседі 

B. Бекітілген бағасы бар құнды қағаз ұстаушылар шығындарын көбейтеді 

C. Бекітілген бағасы бар құнды қағаз ұстаушылар сатып алушылық қабілетін 

арттырады 

D. Барлық жауап дұрыс 
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E. Барлығы дұрыс 

6. Егер кәсіпкерлік салықтары өсетін болса, онда 

A. Жиынтық ұсыныс қысқарады, жиынтық сұраныс көлемі өзгермейді 

B. Жиынтық ұсыныспен жиынтық сұраныс өседі 

C. Жиынтық сұраныспен жиынтық ұсыныс кемиді 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

7. Егер импорт тауарларына деген баға өссе онда: 

A. Жиынтық ұсыныстың қысқармауымен байланысты 

B. Жиынтық ұсыныстың өсуі мен байланысты 

C. Жиынтық сұраныстың өсуімен байланысты 

D. Жиынтық сұраныстың құлдырауы мен байланысты 

E. Барлығы дұрыс 

8.Экспорттық квота бұл: 

A. халық шаруашылығы және жекелеген салалар үшін экспорттық 

маңыздылығын сипаттайтын сандық көсеткіш 

B. Импорттың маңыздылығы сипаттайтын сандық көрсеткіш 

C. Мемлекеттің сыртқы себептерін, салдарын көрсететін көрсеткіш 

D. Ашық экономика жағдайдағы сауда айналымын көрсететін көрсеткіш 

E. Барлығы дұрыс 

9. Ваюталық саясат дегеніміз бұл: 

A. Дамудың белгілі бір тарихи кезеңдеріндегі мақсаттарға сәйкес белгілі бір 

елдің ХЭҚ саласында жүзеге асырылатын шаралар кешені 

B. Банктің есепке алу мөлшерлерінің өзгерісі 

C. Валюталық бағандарды нақты белгілеу режимі 

D. Шетел валютасына немесе бір мезетте бірнеше валютаға қатысты шаралар 

E. Барлығы дұрыс 

10. Кез- келген елдердің валюталық саясат ағымдары және ұзақ мезімді 

мақсаттарға сәйкес түрлері 

A. Құрылымдық ВС; ағымдық ВС 

B. Ішкі ВС; сыртқы ВС 

C. Ресми, ресми емес 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 
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7. Ауыл шаруашығындағы басқа да шығындар есебі 

7.1 Жалпы және әкімшілік шығындар есебі 

Нарық жағдайында қызмет ететін ұйымдағы шығындар кешені оны 

басқарудың бүкіл жүйесінің негізі болып табылады, өйткені мұнда нақты 

жұмсалған шығындар туралы барлық ақпараттар қалыптасады, демек, нақты 

алынған пайданы анықтаудың негізі қаланады. Өнімді өткізуден алынған 

өндірістік нәтижені табу әдістемесі шығындар есебінің және өзіндік құнды 

калькуляциялаудың әдістемесімен анықталады. Сондықтан шығындардың 

бухгалтерлік есебі оңтайлы ұйымдастырылмайынша шаруашылық қызметті 

тиімді жүргізу мүмкін емес.Орталықтан жоспарланған экономика жағдайында 

жүзеге асырылған бухгалтерлік есеп жүйесі меншіктің қоғамдық сипаты мен 

экономиканы мемлекеттік басқарудың қажеттіліктеріне негізделінді. 

Бухгалтерлік есеп жүйесінде қалыптасатын ақпараттардың басты тұтынушысы 

ретінде мемлекеттік статистикалық және қаржылық органдарды жоспарлайтын 

салалық министрліктер мен ведомствалар арқылы танылды.Қоғамдық 

қатынастар жүйесінің өзгеруі, азаматтық-құқықтық ортаның өзгеруі 

бухгалтерлік есепті сәйкесінше өзгертудің қажеттілігін айқындап берді. 

Бухгалтерлік есептің жаңа жүйесі және ұйымдарда бухгалтерлік есепті 

жүргізудің халықаралық стандарттарға біртіндеп көшуі әрбір салаға инвестиция 

салуға, соның ішінде шетелдік инвестицияларды тартуға қолайлы жағдай 

жасайтындай нарықтық инфрақұрылымның элементтерін құруға зор үлесін 

қосты. Есеп жұмыстарын жүргізудің әлемдік тәжірибесін негізге ала отырып 

жасалынған бухгалтерлік есептің Ұттық стандарттарына, халықаралық 

қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес экономиканың бүкіл саласында 

өнімнің (жұмыс пен қызметтің) өзіндік құнын қалыптастыру тәсілі өзгерді. 

Өндірістік есептің жаңа жүйесінің басты айырмашылығы - ұйымның жанама 

шығындарын үстеме және кезең шығындарына бөлу принципі 

қалыптасты.Үстеме шығындар негізгі өндіріске қызмет көрсетумен байланысты 

туындайтын шығындар, олар басқару есебі жүйесінде есепке алынып, өнімнің 

өзіндік құнына енгізіледі, ал кезең шығындары қаржылық есеп жүйесінде 

жүргізіледі және өзіндік құнның құрамына кірмейді. Осыған сәйкес үстеме 

шығындарының құрамынан кезең шығындарын ажырату мәселесі туындады. 

Оларға жалпы басқару шығындары, жалпы шаруашылық және әкімшілік 

сипаттағы шығындар, тауарлы - материалдық қорларды сатумен байланысты 

шығындар және пайыздарды төлеу бойынша шығындар, басқаша айтқанда, 

өндіріс көлеміне тәуелсіз және өткізілген өнімнің нақты бір түрімен 

байланысты емес шығындар жатқызылады.Өнімдерді өндіру , жұмыстарды 

орындау және қызметтерді көрсету барысында жұмсалатын шығындар 

өндірістік өзіндік құнды құрайды, ал толық өзіндік құн өндірістік өзіндік құн 
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мен кезең шығындарынан тұрады.Өнімнің өзіндік құнына енетін шығындардан 

ерекшелігі, жалпы және әкімшілік шығындары өндіріс көлемінің өзгерісіне 

тәуелді емес. Бұл шығындар шартты тұрақты болып саналады, әрі кезең 

шығындары ретінде қаралады. Бұл шығындардың көпшілігі есепті кезеңде өнім 

өндірілмесе де, пайда бола бередіКезең шығындарының есебі 2 «Қорлар» 

стандартының әдістемелік нұсқауларында берілген өнімнің өзіндік құнына 

енбейтін және кезең шығындары ретінде танылатын шығындардың қалыптасуы 

бөлігіне сай жүргізіледі.Ч.Т. Хорнгрен, кезең шығындарын қорсіңірімділігі 

жоғары шығындарға жатқызады, олар қорларға еш қатыссыз, бірден пайданы 

есептеуге әсер етеді.Осылайша, кезең шығындары бұл қаржылық қызметтің 

нәтижелері туралы есеп берудің көрсеткіштері, ал өндірістік шығындардың 

көрсеткіштері алдымен тауарлық-материалдық қорлардың қалдығына 

қосылып, баланста активтің бір бөлігі ретінде көрсетіледі, содан кейін барып 

табыстар мен шығыстар туралы есеп берудің көрсеткішінеайналады.Сонымен, 

жалпы және әкімшілік шығындары, пайыздар бойынша шығындар мен сату 

бойынша шығындар пайда болу мерзіміне қарай есепті кезең шығындары 

болып саналады және ұйымның қорытынды табысына оны азайта отырып, 

көшіріледі.Өндіріске жұмсалған шығындар мен өткізу шығындарының 

құрамын және олардың есебін дұрыс қалыптастырудың маңызды екендігі 

белгілі. Өйткені, олар өнімінің өзіндік құнына, сәйкесінше оның бағасына 

ықпал етеді. Ал кезең шығындары орындалған жұмыстардың өзіндік құнына 

тікелей ықпал етпегенімен, ұйымның табысына, сонымен қатар стратегиялық 

мақсаттарға (ұйымның өміршеңдігі, оның экологиялық бейтараптылығы, 

жұмыс орындарының сақталуы, тағы да басқа әлеуметтік факторларға) әсер 

етеді. Сондықтан кезең шығындарының есебін оңтайлы әрі дұрыс ұйымдастыру 

қажет. 

Жалпы және әкімшілік шығындарын, біздің ойымызша, басқарма 

шығындарының бағытына қарай келесі шығын баптары бойынша топтастыра 

отырып, есепке алған дұрыс: 

1. Әкімшілік-басқарма қызметкерлерінің негізгі және қосымша еңбек ақылары 

мен еңбек ақы қорынан аударымдар; 

2. Әкімшілік-басқарма қызметкерлерінің қызмет бабы бойынша іс-сапар, 

жүріп-тұру және орын ауыстыру шығындары; 

3. Басқару қызметін автоматтандыру шығыстары; 

4. Байланыс қызметінің шығыстары; 

5. Кеңсе шығыстары; 

6. Әкімшілік-шаруашылық ғимараттары мен негізгі құрылғылар-дарды күтіп- 

ұстау шығындары; 
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7. Басқарма қызметкерлерінің еңбегін қорғау және техникалық қауіпсіздік 

шығындары;Басқарма қызметкерлерін дайындау және білімін жетілдіру 

шығыстары; 

8. Басқа да шығыстар. 

Бірінші бапта әкімшілік-басқарма қызметкерлеріне (басқару, 

ұйымдастыру, инженерлік-техникалық жұмысшылар, қызметкерлер , кіші 

қызмет көрсететін тұлғаларға) төленетін жалақылары мен одан аударымдар 

сомасы көрсетіледі.«Әкімшілік-басқарма қызметкерлерінің қызмет бабы 

бойынша іс-сапар, жүріп-тұру және орын ауыстыру шығындары» бабында іс- 

сапарға жіберілген басқарма қызметкерлерінің жол-пұл , пәтерақы, тәуліктік 

шығыстарын, сондай-ақ басқа жұмыс орнына ауыстырылуымен байланысты 

көтерме ақылары мен басқадай төлемдері көрсетіледі. Жеңіл автокөлікті 

тұтыну және қызмет бабымен жүріп-тұру, жол талондарын сатып алу 

шығыстары да осы баптың құрамында қарастыралады.«Басқару қызметін 

автоматтандыру шығыстары» бабы бойынша басқарма қызметін жеңілдететін 

арнайы құрал-жабдықтарды пайдалану шығыстарын қамтиды. Бұл жерде 

компьютерлік техникаларды, көшірме аппараттарын және басқа да құрал- 

жабдықтарды пайдаланумен байланысты шығыстарды есепке алған 

жөн.«Байланыс қызметінің шығыстары» бабы бойынша коммутатор, 

диспетчерлік байланысты тұтыну шығыстары, сондай-ақ пошта-телефон, 

телеграф және радио желісі шығындары есепке алынады.«Кеңсе шығыстары» 

бабында кеңсе заттарына, типографиялық және түптеу қызметтеріне жұмсалған 

шығындар, газеттер мен журналдарға жазылу, анықтамалықтар мен есеп 

бланкілерін сатып алу шығындары қарастырылады.«Әкімшілік-шаруашылық 

ғимараттары мен негізгі құралдарды күтіп -ұстау шығындары » бабының 

құрамында басқару аппаратының ғимараттарын күтіп ұстау шығындары 

(жылыту , жарық беру, канализация, сумен жабдықтау, таза ұстау, ғимаратты 

жөндеу шығындары, негізгі құралдарға есептелген амортизация сомалары мен 

оларды ағымдағы жөндеу шығындары) есептеледі.«Басқарма қызметкерлерінің 

еңбегін қорғау және техникалық қауіпсіздік шығындары» бабында машиналар 

және жабдықтармен жұмыс істейтін әкімшілік қызметкерлерінің еңбек 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қондырғылар дайындау және орнату, 

жуынатын орындарын дайындау және күту т.с.с. еңбек қауіпсіздігін 

қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жүзеге асыру шығындарының есебі 

жүргізіледі.«Басқа да шығыстар » бабында банк қызметінің шығындарын, 

өкілдік шығындарды, салықтар мен алымдарды, кеңес беру қызметін төлеу 

шығындары, сот шығыстары, айыппұлдар мен өсімдер және тағы басқа 

жоғарыдағы баптарда есептелмейтін шығындар есепке алынады.Жалпы 

әкімшілік шығындарының аналитикалық есебін 7210 «Әкімшілік шығындар» 
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шотында саланың технологиялық ерекшеліктеріне байланысты 

ұйымдастырылып, алғашқы құжаттардың негізінде белгіленген шығындар-дың 

баптары бойынша жүргізген орынды.Ұйымдағы кезең шығындарын есепке алу 

тәжірибесін зерттеу кезең шығындары есебіне ұйым табысының азаюына 

ықпал ететіндей кемшіліктер тән екенін көрсетті. Оған әкімшілік шығындарын 

бақылау деңгейінің төмендігін, кезең шығындарының негізделген есебінің 

жоқтығын жатқызуға болады. Сондықтан, біздің ойымызша, кезең 

шығындарын жоғарыда көрсеткен шығын баптары бойынша нормалаған 

дұрыс.Біздің ойымызша , кезең шығындарын бақылау және есепке алу үшін 

нормативтік әдіс элементтерін қолдану оң нәтиже береді. Ол нақты 

шығындардың белгіленген номадан ауытқуын анықтау үшін қажет. 

Нормативтік әдісті қолдану кезінде кезең шығындары норма бойынша және 

белгіленген нормадан ауытқуы бойынша бөлек көрсетіледі.Жалпы және 

әкімшілік шығыстардың жұмсалуы бойынша төмендегідей бухгалтерлік 

жазулар беріледі. 

9 кесте - Жалпы және әкімшілік шығындары есепке алу бойынша 

Шаруашылық операциясының мазмұны 

жүргізілетін бухгалтерлік есеп операциялар 

Дебет Кредит 

Жалпы шаруашылық мақсаты үшін 

жұмсалынған материалдардың құны 

 
7210 

 
1310, 1350 

Басқару қызметкерлеріне есептелінген еңбек ақы 7210 3350 

Әлеуметтік салық 7210 3150 

Жалпы мақсаттағы негізгі құралдарды жөндеу 

бойынша жұмсалынған шығыстар 

 
7210 

 
1310, 1350, 3310, 

3390 

Әкімшілік мақсатындағы негізгі құралдарға 

есептелген тозу сомасы 

 
7210 

 
2420, 2520 

Жалпы шаруашылық мақсаттағы жылу, энергия 

шығыстарының құны 

 
7210 

 
3310, 4110 

Есепті мерзімнің соңында әкімшілік 

шығыстардың есептен шығарылуы 

 
5610 

 
7210 

 
7210 шотында есепке алынған жалпы және әкімшілік шығыстар есепті 

мерзімнің соңында осы шотың кредитінен 5610 «Қорытынды пайда немесе 

зиян» шотының дебеті бойынша есептен шығарылады. 
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7.2 Үстеме шығындардың есебі және оларды бөлу 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында үстеме шығыстарға арнайы 

өндірістік саланы басқару , сондай-ақ өндірілген өнімнің бір түріне немесе бір 

шығын объектісіне тікелей апаруға болмайтын, яғни жалпы салаға не болмаса 

жалпы өндірістік бөлімшеге қатысты әртүрлі өндірістік шығындар 

жатады.Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі үстеме шығыстарды өсімдік 

шаруашылығының және мал шаруашылығының үстеме шығыстарды деп бөліп 

қарастыруға болады.Үстеме шығыстардың есебі 8410 «Үстеме шығыстар» деп 

аталатын жинақтап бөлуші активтік шотында жүргізіледі. Бұл шоттың дебеті 

бойынша жыл бойы шығындар жинақталып, ал жылдың соңында шоттың 

кредиті бойынша шығындар негізгі өндіріс шығындарының шоттарына 

шығарылады. Нәтижесінде жылдың соңында үстеме шығыстар шотында 

қалдық қалмай, шот жабылады.8410 «Үстеме шығыстар» шотына төмендегідей 

аралық шоттар ашуға болады: 8410/1 «Өсімдік шаруашылығының үстеме 

шығыстары»; 8410/2 «Мал шаруашылығының үстеме шығыстары».Үстеме 

шығыстар есебі арнайы белгіленген шығын баптары арқылы 

ұйымдастырылады. Бұл шығын баптарына сипаттама жеке-жеке беріп өтуге 

болады.Саланың басқару аппараттарын ұстау шығындары. Бұл шығын бабы 

бойынша саланы басқарушылардың еңбек ақылары мен еңбек ақыдан 

аударымдары есепке алынады. Өсімдік шаруашылығында - бас 

агрономдардың, бөлім және учаскі меңгерушілерінің, бухгалтерлер мен 

есепшілердің еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары жинақталады. 

Мал шаруашылығында - бас зоотехниктердің, ферма және учаскі 

меңгерушілерінің, бухгалтерлердің еңбек ақылары мен еңбек ақыдан 

аударымдары жинақталады. 

1. Саланың басқа да қызметкерлерін ұстау шығындары. Мұнда өсімдік 

және мал шаруашылығын басқаруға қатысты өндірістік бөлімдер мен 

фермалардағы бригадирлердің, қатардағы агрономдар мен зоотехниктердің, 

мал дәрігерлерінің және өндірісті басқарумен айналысатын көмекші 

мамандардың еңбек ақылары мен еңбек ақыдан аударымдары есепке алынады. 

2. Еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздендіру шығындары. Мұнда 

өндірістік машиналар мен құрылғылар арқылы орындалатын жұмыстың 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмсалынған шығындар, яғни 

қоршаулар мен агрегаттар орнату, дыбыс құралдары мен желдеткіштерді 

құрастыруға байланыст ышығындар есепке алынады. Бұл шығын бабында 

сонымен қатар, өндірістік тазалықты қамтамасыз ету (жунатын құрылғыларды 

орнату, су өткізу, канализация және т.б.) және еңбекті қорғауға байланысты 
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басқа шығындар (белгі беретін жазуларды рәсімдеу, анықтамалар мен 

нұсқауларды сатып алу және т.б.) есепке алынады. 

Жалпы салалық негізгі құралдарды күтіп-ұстау шығындары. Бұл бап 

бойынша жалпы өндірістік мақсаттағы негізгі құралдардың амортизациясы мен 

оларды ағымдағы жөндеуге байланысты шығындар: өсімдік шаруашылығында - 

агрокабинеттерді, агрохимиялық зертханаларды, ауыл шаруашылығы 

машиналарын сақтау орындарын; мал шаруашылығында - мал дәрігерлік 

зертханаларды, мал дәрігерлік пунктер мен дәріханаларды, мал дәрігерлік 

автокөліктерді күтіп-ұстау мен олардың амортизациялары есепке алынады. 

Жеңіл автокөліктерді күтіп-ұстау шығындары. Бұл бапта салаға қызмет 

көрсетуге байланысты жеңіл автокөліктерді күтіп-ұстауға жұмсалынған 

шығындар есепке алынады. Оған жанар-жағар май құндары, жеңіл 

автокөліктердің амортизациясы мен оларды ағымдағы жөндеу шығындары 

жатады. Сонымен бірге бұл бапта өндірістік-техникалық қызметкерлерге 

өндірістік бөлімшелерді аралау мақсатында берілген аттарды күтіп-ұстау 

шығындары да есепке алынады. 

Уақытша құрылыс жайларды күтіп-ұстау шығындары (тек өсімдік 

шаруашылығы бойынша). Өсімдік шаруашылығының маусымдық жұмысына 

байланысты уақытша тұрғын жайларды (күрделі емес) тұрғызу, олардың 

амортизациясы, егіс алаңдарында тамақтандыруды ұйымдастыруға байланысты 

шығындар есепке алынады. 

Көліктік қызмет көрсетулер. Бұл шығын бабы бойынша әрбір салаға 

көрсетілген көліктік қызметтердің құны көрсетіледі. Өсімдік шаруашылығында 

- машиналар мен өндірістік құрылғыларды бір учаскіден екінші уаскіге 

тасымалдау, су және жұмыс машиналары мен комбаиндарына жанар-жағап май 

тасымалдау, жұмысшыларды егіс алаңына әкелу шығындары; мал 

шаруашылығында - жұмысшыларды жұмыс орындарына тасымалдау, 

құрылғылар мен материалдарды ішкі орын ауыстыру және басқа да шығындар 

жатады. 

Басқа да шығындар. Бұл шығын бабы бойынша жалпы өндірістік мақсат 

үшін жұмсалынған энергия, жылыту, эрозияға қарсы шараларды жүзеге 

асыруға байланысты шығындар мен карантин шараларын ұйымдастыруға 

байланысты шығындар есепке алынады. 

Өсімдік және мал шаруашылыығнда жыл бойы жұмсалынған үстеме 

шығындар 8410 «Үстеме шығыстар» шоты дебеті және келесі шоттардың 

кредитімен корреспонденцияланып көрсетіледі: 

1.1310, 1350 - жалпы өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыс 

жайларды, көмекші цехтарды күтіп-ұстау үшін жұмсалынған материалдар; 
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2. 3350 - өндірісті басқару және оған қызмет көрсетуші қызметкерлерге 

есептелінген еңбек ақы сомасы; 

3. 3150, 3210 - еңбек ақы қорынан есептелінетін әлеуметтік салық сомасы 

мен міндетті әлеуметтік аударымдар; 

4. 3310, 8310 - резерв жасақталмаған кезде өндірістік негізгі құралдарды 

ағымдағы жөндеу шығындарының сомасы (мердігерлер көрсеткен қызметтер 

және көмекші өндіріс қызметі); 

5. 2420 - өндірістік мақсаттағы негізгі құралдардың тозу сомасы; 

6. 3310, 8310 - өндірістік мақсаттағы ғимараттар мен құрылыс-жайлар 

үшін есептелінген коммуналдық төлемдер; 

7. 3360, 4150 - өндірістік мақсаттағы негізгі құралдарды жалдау ақылары; 

8. 3240 - негізгі құралдар мен қой басын ерікті сақтандыру төлемдері; 

9. 1310, 1350 - кінәлі тұлға болмаған жағдайда мал азығының және басқа 

материалдардың бұзылуынан жетіспеушіліктер сомасы. 

Ауыл шаруашылығы бөлімшелерінде үстеме шығындардың есебін жүргізу 

үшін ай сайын «Орындалған жұмыс және жұмсалған шығын есебінің 

журналы», «Материалдардың қозғалысы есебі» және басқа да алғашқы 

құжаттардың негізінде өндірістік үстеме шығындардың айлық есебі жүргізіліп 

отырылуға тиісті. Бірақ, қазіргі жағдайда кішігірім шаруа қожалықтары үстеме 

шығындардың айлық есебін жасай бермейді. Сондықтан, өсімдік және мал 

шаруашылығындағы шығындардың жұмсалуына жедел бақылау болмайды да, 

оның нәтижесі шығынның нормадан артық немесе үнемсіз жұмсалуына және 

өзіндік құнның шамадан тыс жоғарылауына негіз болады. Сондықтан, біз әрбір 

шаруашылықтағы бөлімшелердің бригадалық (цехтық) үстеме шығындар 

сметаларының сақталуына үнемі алдын ала және кейінгі бақылау жүргізіліп 

отыру қажет деп санаймыз. Соның нәтижесінде материалдар, отын, энергия, 

құрал-саймандар, негізгі құралдарды жөндеуге жұмсалынатын басқа да 

шығындардың нормалары қатаң сақталынуы қамтамасыз етіледі.Ауыл 

шаруашылығында үстеме шығындарды есеп объектілері арасында тарату үшін  

бөлу базасы ретінде көпшілік жағдайда өндірістік жұмысшылардың негізгі 

еңбек ақылары қолданылатынын анықтап отырмыз. Дегенмен де, әртүрлі 

сипаттағы үстеме шығындардың түрлеріне мұндай бөлу базасын қолдану дұрыс  

болмайды. Себебі, үстеме шығындарды еңбек ақыға тепе-тең бөлу үстеме 

шығындардың нақты деңгейін , сондай-ақ белгілі бір уақыт өткеннен кейін 

алынған өнімнің нақты өзіндік құндарының дұрыс есептелуін қамтамасыз 

етпейді және өзіндік құнды шамадан тыс жоғарылатып жібереді. Соған 

байланысты нақты бөлімшелері бойынша үстеме шығындардың мына түрлерін: 

1. еңбекті қорғау, күзет қызметі, өрт сөндіру, өндірістегі ақау сомаларын 

(кінәлі тұлға болмаған жағдайда), мал басының жоғалуы, өліміне байланысты 
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үстеме шығындарды (бөлімшелік үстеме шығыстарды) тиісті алғашқы есеп 

құжаттары мәліметтерінен тікелей алу арқылы бөлімшедегі мал топтарына 

немесе егіс алып жатқан алқаптың көлеміне қарай өнімнің өзіндік құнына 

тікелей апаруға болады. 

Үстеме шығындардың мынадай түрлерін: 

өндірісті басқарушылардың негізгі еңбек ақыларын мал басының санына 

немесе азық-күнінің санына не болмаса өндірістік жұмысшылардың негізгі 

еңбек ақы сомасына пропорционалды бөлу жолымен; 

2. қосымша еңбек ақы шығындарын өндіріс жұмысшыларының негізгі 

еңбек ақысына қарай; еңбек ақыдан аударымдарды негізгі және қосымша еңбек 

ақы сомасының жиынтығына қарай; 

3. өндірістік ғимараттар мен құрылыс жайлардың тозу сомаларын мал 

топтары алып отырған алаң немесе егіс көлеміне қарай пропорционалды бөлу 

жолымен; 

4. машиналар мен беріліс құралдарының тозу сомаларын олардың тиісті 

жұмыс істеген уақытына қарай; 

5. машиналар мен беріліс құралдарының жөндеу шығындарын олар 

орындаған жұмыс көлеміне қарай; 

6. өндірістік ғимараттарды жөндеу, күтіп ұстау шығындарын, жалдау 

ақыларын, жылыту, жарықтандыру шығындарын мал топтары алып жатқан 

алаң көлеміне қарай немесе астық өнімдері сақталып тұрған ғимараттардың 

көлеміне қарай; 

7. отын, қосалқы бөлшектер мен көмекші материалдарды машиналардың 

бір сағатта пайдаланатын нормасына не болмаса машинаның жұмыс істеген 

уақытына қарай бөлу қажет. 

Демек, ауыл шаруашылығы ұйымдары үшін әртүрлі үстеме шығындарды 

өнім түрлері арасында немесе шығындар есебінің объектісіне тек өндірістік 

жұмысшылардың негізгі еңбек ақыларына қарай бөлу дұрыс емес деп, әрбір  

үстеме шығын түрін жоғарыда көрсетілген тиісті бөлу базаларын қолдана 

отырып, өнімнің өзіндік құнына немесе шығындар есебінің объектісіне апару 

қажет. 

 
7.3 Болашақ кезең шығындарының есебі 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында шығындардың маңызды бөлігін 

болашақ мерзімнің шығындары алады. Әрбір шаруашылық өндірістің бірнеше 

сатысына апарылатын шығындарды жұмсауға мәжбір болып келеді. Соған 

сәйкесті, есепте бұл шығындарды әрбір есепті кезеңге дұрыс бөлу үшін бірнеше 

есепті мерзімге бөліа қарастырудың қажеттілігі туындайды. Осы мақсат үшін 

бухгалтерлік есепте 1620 және 2920 «Болашақ кезең шығыстары» деп аталатын 
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бюджеттік-бөлу шоттары қолданылады.Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында 

болашақ кезең шығындары шоттарында өндіріс мақсаты үшін күрделі емес 

уақытша құрылыс-жайларды салу шығындары, алдын ала төлеген жалдау 

ақылары, сақтандыру жарналары, ғылыми-техникалық әдебиеттер мен газет- 

журналдарға жазылу және осы есепті мерзімде жұмсалып, болашақ кезеңде 

тиісті шығын объектілеріне тең үлеспен таратылып отырылатын басқа да 

шығындар есепке алынады. Сондай-ақ бол шотта жалға алынған негізгі 

құралдарды күрделі жөндеу шығындары да есепке алынады. 

1620 және 2920 шоттардың дебеті бойынша жыл бойы жұмсалынған 

шығындар сомасы жинақталады, ал шоттардың кредитінде есепті жылда тиісті 

шығын объектілеріне апарылатын болашақ мерзімнің шығындары 

көрсетіледі.Ауыл шаруашылығында уақытша ғимараттар мен құрылыс 

жайларды пайдалану мерзіміне байланысты жыл сайынғы есептен 

шығарылатын шығындардың үлесі әртүрлі болуы мүмкін.Ғылыми-техникалық 

әдебиеттер, газет-журналдарға жазылу , жалдау ақылары және басқа да 

шығындар есепті мерзім бойы тең үлеспен шығын есебінің объектілеріне 

апарылып отырылады.Бухгалтерлік есеп тіркемелерінде болашақ кезең 

шығыстары келесідей тәртіппен көрсетіледі. Өндірістік бөлімшелерде алғашқы  

құжаттардың негізінде өндірістік есепке түсіріледі. Өндірістік есептің негізінде 

талдамалық есепте болашақ кезең шығыстары «Болашақ кезең шығындары 

есебінің ведомостісі» бойынша көрсетіледі. Бұл ведомостіде болашақ кезең 

шығыстары жыл басынан бастап өсу қарқынымен әрбір бөлімше бойынша 

шығын түрлеріне қарай жинақталады. 

1620, 2920 «Болашақ кезең шығыстары» шоттарының дебеті келесі 

шоттардың кредитімен корреспонденцияланады: 

1010, 1030 - сақтандыру келісім шарты бойынша сақтандыру ұйымдарына 

төленген сақтандыру жарналары; 

1010, 1030, 1060 - болашақ мерзім үшін төленген жалдау ақылары; 

Болашақ есепті мерзімге жатқызылатын шығындар (жаңа технологиялық 

процесстерді игеру, цехтар мен агрегаттарды дайындау шығындары): 

2420 - негізгі құралдарға есептілінген амортизация сомасы; 

1310, 1330, 1350 - материалдарды есептен шығару; 

3310 - жабдықтаушылар мен мердігерлер көрсеткен қызметтердің құны; 

3350 - жұмысшыларға есептелінген еңбек ақы сомасы; 

3150, 3210 - еңбек ақы қорынан аударымдар сомасы; 

1010, 1030 - басылымдарға жазылу. 

Болашақ мерзім шығындары есепті мерзімде тиісті шығын объектілеріне, 

соның ішінде 7110 «Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату бойынша 
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шығындар», 7210 «Әкімшілік шығыстар», 7470 «Өзге де шығыстар», 8410 

«Үстеме шығыстар» шоттарына таратылып отырылады. 

1620, 2920 «Болашақ кезең шығыстары» шоттарында есепті мерзімнің 

соңында болашақ мерзімге жатқызылуға тиісті қалдық сомасы тиісті шығын  

объектілеріне таратылмаған болашақ мерзімге жатқызылуға тиісті шығындарды 

білдереді. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Ұйымның әкімшілік шығындары дегеніміз не? 

2. Әкімшілік шығындардың өндірістік шығындардан қандай айырмашыларын 

білесіздер? 

3. Әкімшілік шығындардың құрамына сипаттама беріңіздер. 

4. Әкімшілік шығыстар есебі қай шоттар жүргізіледі және олардың пайда 

болуына қандай бухгалтерлік жазулар беріледі? 

5. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында үстеме шығындарға қандай шығын 

түрлері жатады? 

6. Үстеме шығындар есебі қай шоттар жүргізіледі және оның есебін 

ұйымдастыру ерекшеліктері қандай? 

7. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында шығын объектілері арасында үстеме 

шығындарды қандай тәртіптермен бөлуге болады? 

8. Үстеме шығындардың қалыптасуы және оладың шығын объектілеріне 

бөлінуіне қандай бухгалтерлік жазулар беруге болады? 

9. Ауыл шаруашылығы саласында болашақ кезең шығындары дегеніміз не? 

Және оларға шығындардың қандай түрлері жатады? 

10. Болашақ кезең шығындарының есебі қандай шоттарда жүргізіледі? Және 

бұл шоттарға сипаттама беріңіздер. 

11. Болашақ кезең шығындары есепті кезең ішінде шығын объектілеріне қандай 

тәртіп бойынша бөлініп отырылады? 

12. «Болашақ кезең шығыстары» шоттарында есепті мерзімнің соңында қалдық 

қалады ма? Және ол нені білдерді? 

 
Әдебиеттер: 

1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности 

бухгалтерского учёта - Алматы: Центр аудит – Казахстан 

2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3. Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета 

животноводческой продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 
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4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» 

6. НСФО №1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 

7. Международные стандарты финансовой  отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова Ф. и др.  - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

8. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

9. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 

10. Пизенгольц П.И. и др. “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве” Учебник М: - М. 2007г. 

 
Тест 

1. Валюталық бағандарды, валюталық жағдайларды және бағалы металдар 

нарықтарының қызметін реттейтін қысқа мерзімдік шаралар кешені 

A. Ағымдық ВС 

B. Құрылымдық ВС 

C. Дисконттық саясат 

D. Дивиздік саясат 

E. Барлығы дұрыс 

2. Ұлттық валюта бағасына ықпал ету мақсатымен орталық банктің валюталық 

нарықтағы операцияларға араласу процесі бұл: 

A. Валюталық интервенция 

B. Дивиздік саясат 

C. Дисконттық саясат 

D. Құрылымдық ВС 

E. Барлығы дұрыс 

3. Ұлттық влюта - теңгенің енгізілу күні 

A. 1993 жыл 15 қараша 

B. 1995 жыл 15 қараша 

C. 1991 жыл 15 қараша 

D. 1993жыл 15 желтоқсан 

E. Барлығы дұрыс 

4. Валюта енгізудің 3 түрлі нұсқасы 

A. Аралық, параллелді, тікелей 

B. Валюталық шектеулер, тікелей, көп валюталық 
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C. Төмендік, аралық, тікелей 

D. Барлық жауап дұрыс емес 

E. Барлығы дұрыс 

5. Шетелдік кәсіпорындарды тікелей басқаруға құқық беретін және инвестор 

өндірісті басқару процесіне тікелей қатысатын инвестициялар бұл: 

A. Кәсіпкерлік инвестициялар 

B. Ссудалық инвестор 

C. Тікелей инвестициялар 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

6. Дамуы тек қана ішкі тенденциялармен белгіленетін және әлемдік 

шаруашылықтың орнын алатын тенденцияларға тәуелсіз, басқа 

шаруашылықтармен байланысы өте аз мөлшердегі әкономика бұл: 

A. ашық экономика 

B. толық ашық экономика 

C. толық экономика 

D. аралас экономика 

E. Барлығы дұрыс 

7. Экономикалық саясат анықталады 

A. аналитикалық талдаумен 

B. синтетикалық талдаумен 

C. позитивті және нормативті талдаумен 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

8. Даму бағыты әлемдік шаруашылық тенденциялармен анықталатын сыртқы 

шаруашылықтармен байланыстарды күшейтетін экономика бұл: 

A. Толық ашық экономика 

B. Толық тұйық экономика 

C. тұйық экономика 

D. аралас экономика 

E. Барлығы дұрыс 

9. Мемлекеттің басқа елдермен жасайтын сауда қатынастарына мақсатты түрде 

әсер етуі бұл: 

A. Сыртқы сауда саясаты 

B. Халықаралық сауда саясаты 

C. Әлеуметтік саясат 

D. Экологиялық саясат 

E. Барлығы дұрыс 



108  

8. Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату есебі 

8.1 Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату есебінің жалпы ұстамдары 

мен міндеттері 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары өздері өндірген өнімдердің негізгі 

бөлігін сатуға шығарады. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 

көмекші өндіріс пен өнеркәсіп өндірісінің қызметтері мен жұмыстарын да басқа 

жаққа ұсынады. Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өткізу ұйым 

қаражатының соңғы айналымы болып саналады. Демек, өнімдерді, жұмыстар 

мен қызметтерді сатудан түскен түсім оларды өндіруге жұмсаған шығындарды 

толықтай жауып, шаруашылыққа пайда әкелуі қажет. 

Қазіргі таңда ауыл шаруашылығы кәсіпорындары өздері өндірген 

өнімдерін, соның ішінде астық, көкөніс, ет, сүт өнімдерін өңдеуші өнеркәсіптік 

кәсіпорындарға келісім бағалар бойынша өткізеді. 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында дайын өнімді сату есебінің негізгі 

міндеттері болып мыналар саналады: 

- өнімнің түрі, саны, сапасы бойынша сату көлемінің деңгейін анықтау; 

- сату процесін көрсететін барлық алғашқы құжаттардың дер кезінде және 

дұрыс рәсімделуін қамтамасыз ету; 

- сатылу бағаларының дұрыс қолданылауын бақылау; 

- өңдеуші өнеркәсіп орындарының дер кезінде есеп айырысуын және 

ұйымға кірістердің дер кезінде түсуін бақылау; 

- өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өткізуден қаржылық нәтижені 

анықтау. 

Бұл аталған міндеттердің барлығы өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді 

сату бойынша алғашқы құжат айналымын дұрыс ұйымдастыру, талдамалық 

және жиынтық есепті тиімді құру арқылы орындалады. 

 
8.2 Сату есебі бойынша алғашқы құжат айналымы 

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында дайын өнімді сатуға байланысты 

төмендегідей алғашқы құжаттар қолданылады. 

Өсімдік шаруашылығынан алынған астық, көкөніс, мақта, қант қызылшасы 

және тағы басқа да өнімдерді жөнелту кезінде «Тауарлық-транспорттық 

жүкқағазы» және «Шот фактура» рәсімделеді. 

Бөлшек саудаға немесе жеке тұтынушыларға сатылған өнімдері үшін 

«Жүкқағаз» толтырылады. 

Сатып алушылар қабылдаған өнімді растау үшін түбертек жазып беруге 

тиісті. Ауыл шаруашылығы өндірісінен алынған дайын өнімді, жұмыстар мен 

қызметтердің сатылу процесін жинақтап көрсетуші есеп тіркемелері ретінде 

төмендегілерді қолдануға болады: 1 журнал ордер (7010 шотының кредиті 
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бойынша); 11 журнал ордерге арналған «Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді 

өткізу ведомостісі»; «Ауыл шаруашылығы өнімдерін сату бойынша 

құжаттардың тіркемелері». 

Осы аталған есеп тіркемелері бір-бірімен тығыз байланысты. Ұйымның 

орталық қоймасынан жөнелтілген дайын өнімдер бойынша толтырылған 

тауарлық-транспроттық жүкқағазы, шот фактура және басқа да ілеспе құжаттар 

шаруашылық бөлімшелерде немесе ұйымның орталық есеп бөлімінде ауыл 

шаруашылығы өнімдерін сату бойынша құжаттардың тіркемелеріне күн сайын 

тіркеліп отырылады. Бұл тіркеме әрбір сатып алушыға немесе тапсырыс 

берушіге бөлек толтырылады. Тіркемелерде өнім сатылған айдың күні, ілеспе 

құжаттың нөмірі, қабылдау түбіртегінің нөмірі, сатып алушының атауы, 

сатылған өнімнің түрі, көлемі, сатылу бағасы жазылады. Тіркеменің ең соңғы  

бағаны бойынша сатудан түскен жалпы түсім көрсетіледі.Шаруашылықтың 

бөлімшелерінде дайындалған тіркемелер алғашқы құжаттармен бірге ай сайын 

ұйымның орталық есеп бөліміне тапсырылып отырылады. Ұйымның есеп 

бөлімі өздеріне қызмет көрсететін банк көшірмелерін, касса есебінің 

құжаттарын пайдалана отырып, әрбір жіберілген шот-фактура бойынша 

дебиторлық қарыздардың төленгенін тексереді. Орталық есеп бөліміне түскен 

тіркемелер арқылы ұйым басшылығы жыл басынан бастап сатылған өнімдердің 

көлемі, сатудан түсім мөлшерін анықтай алады.Өнімдерді, жұмыстар мен 

қызметтерді сату және сатылған өнімдер бойынша сатып алушылармен есеп 

айырысу есебін жүргізетін жинақтаушы есеп тіркемесі ретінде 11 журнал ордер 

қолданылады. Бұл журнал ордер 7010 «Сатылған өнімдердің, жұмыстар мен 

қызметтердің өзін құны» шотының кредиті бойынша есепті кезең ішіндегі 

айналымды көрсетуге арналған. 11 журнал ордерге жазу өнімдерді, жұмыстар 

мен қызметтерді өткізу ведомостісі негізінде жүргізіледі. 

 
8.3 Өнімдер, жұмыстар мен қызметтерді сатудың талдамалық және 

жиынтық есебі Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сатуға байланысты 

жұмсалған шығындарды есепке алуға 7110 «Өнімдерді, жұмыстар мен 

қызметтерді сату бойынша жұмсалған шығыстары» шоты арналған. Бұл 

шоттың дебетінде есепті кезең бойы өнімдерді сату бойынша төмендегідей 

шығыстар жинақталады: өнім салынған ыдыстар мен ыдыстық заттардың құны; 

өнімді жөнелтетін бекетке дейін тасымалдау, тиеу-түсіру шығындары; 

комиссиялық алымдар немесе жасасқан келісім шарттарға сәйкес өткізуші 

ұйымдарға өнімді өткізгені үшін төленетін сыйақылар; өнімді өткізетін 

жерлерде сақтауға арналған қоймаларды күтіп-ұстау шығындары; 

сатушылардың және басқа қызметкерлердің еңбек ақысы мен еңбек ақыдан 

аударымдары; өнімді сақтау және тасымалдау кезінде болатын табиғи 
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жоғалтулар; жарнама және өнімді өткізу үшін жасалған нарықты зерттеулерге 

байланысты шығындары; өткізушіге және басқа делдалдық ұйымдарға 

төленетін коммиссиялық сыйақылар; өнімді сатуға байланысты басқа да 

шығындар. Сатылатын өнімнің шығындары сатып алушының есебінен өтелетін 

болса, онда бұндай шығындар 7110 шотта көрсетілмейді, тек қана қосалқы және 

қызмет көрсететін өндірістер мен шаруашылықтардың қызметтері ретінде 

есепке алынады. 

Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату бойынша кірістер есебі 6010 

«Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өткізу бойынша кірістер» шотында 

жүргізіледі. Шоттың кредитінде сатудан алынған кіріс сомасы көрсетіледі, ал  

есепті мерзімнің соңында бұл шот жабылып, сатудан алынған кіріс 5610 

«Қорытынды пайда» шотына апарылады. 

Төменде өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді сату және сатудан алынған 

кірістер бойынша шаруашылық операцияларына бухгалтерлік жазу берілген. 

10 кесте - Дайын өнім сату және алынған кіріске байланысты шаруашылық 

оперциялары 
 
 

Шаруашылық операциялардың мазмұны Шаруашылық 

операциялары 

Дебет Кредит 

Қоймадан нақты өзіндік құнымен дайын өнім босатылды 7010 1320 

Келісімді бағалар бойынша сатып алушыларға салықтық 

шот фактуралар ұсынылды 

 
1210 

 
6010 

Қосылған құн салығы 1210 3130 

Сатып алушылардан сатылған өнім үшін төлем алынды 1010, 1030 1210 

 

Бюджетке қосылған құн салығы төленді 3130 1030 

Жыл аяғында дайын өнімді өткізуден келген кірістің 

есепке алынған сомасы 

 
6010 

 
5610 

Өнімді өткізуге жұмсалған шығындардың есепке алынған 

сомасы 

 
5610 

 
7010 
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Бақылау сұрақтары: 

1. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында өнімді сату есебінің негізгі 

міндеттері қандай? 

2. Өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өткізуге байланысты қандай құжат 

үлгілері қолданылады? Және олардың рәсімделу тәртіптері қандай? 

3. Өнімдерді, жұмыстарды, қызметтерді сатуға байланысты қандай шығындар 

жұмсалады? Және оларға сипаттама беріңіздер? 

4. Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында сатудың талдамалық есебіне 

сипаттама беріңіздер. 

5. Өнімді сатуға байланысты қандай бухгалтерлік жазулар беріледі? 
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7. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

8. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 
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Тест 

1. Барлық ресурстардың тиімді пайдаланылуы жағдайына еңбек және 

материалдық ресурстардың өндірістік жән өндірістік емес тұтынудағы өніммен 

қызмет өндірісін ең жоғарғы деңгейін қамтамасыз ету қабілеті бұл: 

A. Экономикалық мүмкіндік 

B. Экономикалық қауіпсіздік 
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C. Жеке талдау мен 

D. Қоғамдық талдау мен 

E. Барлығы дұрыс 

2.Микроэкономика нені оқытады 

A. Оңтайлы экономикалық шешімдерді 

B. Қант өндірісін және оның баға динамикасын 

C. Экономиканы өндірістік масштапта зерттейді 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Дұрыс жауабы жоқ 

3. Экономиканы бір тұтас жүйе ретінде қарастыру 

A. Макроэкономика 

B. Микроэкономика 

C. Позетивті 

D. Нормативті 

E. Барлығы дұрыс 

4. Не, қалай, кім үшін сұрақтары қандай экономикаға тән 

A. Барлық экономикалық жүйеге 

B. Дамушы елдерге 

C. Жоспарлы экономикаға 

D. Тек қана рыноктық экономикаға 

E. Барлығы дұрыс 

5. Егер қоғамда өндірістік ресурстар көлемі артса онда 

A. Тауармен қызметтер көлемі артады 

B. Өндірістік технология жақсарады 

C. Өмір сүру стандарты жоғарылайды 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

6. ҚР ақша шығаратын орын 

A. Ұлттық Банк 

B. Екінші деңгейдегі банктер 

C. Барлық жауап дұрыс 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

7.Инфляция дегеніміз 

A. Тауар массасынан ақша массасының артуы 

B. Ақша массасынан тауар массасының артуы 

C. Ақша массасымен тауар массасының теңесуі 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 
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9. Ауыл шаруашылығы секторының экономикасы пәні, мазмұны. 

9.1 Аграрлық құрылымдардың мақсаты, қағидалары мен негізгі 

бағыттары. 

90 – жылдардың басында ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсу 

қарқыны бірден қысқарды. Осы кезеңде қалыптасқан экономикалық ситуация 

барынша өткірлене түскен азық – түлік бағдарламаларын шешуге мүмкіндік 

бермеді. Ауыл шаруашылығындағы қайта құруды жүргізу қажеттігі пайда 

болды. 

Қазақстандағы аграрлық реформа тоқсаныншы жылдардың ортасында 

басталған болатын, дегенмен мемлекеттің негізгі назары «2003 – 2005 Ауыл 

жылы бағдарламасында» ауыл шаруашылығына бөлді. 

Аграрлық реформа мақсаты – ауыл шаруашылығы тұрақты өсімін 

қамтамасыз ету, оның экономикалық нәтижелігін жоғарлату, сапалы тамақ 

өнімдеріне қоғам мұқтаждығын қанағаттандыру және ауылдық жерлердегі 

әлеуметтік жағдайларды жақсарту. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін 

шаруалардың әлеуметтік белсенділігін жоғарлату, шаруашылық дербестікті 

кеңейту негізінде олардың ынтасы мен ұмтылушылығын дамыту, жерді басқа 

өндіріс құралдарын, өндірілген өнім мен түскен ақшалай қаржыларды өзі 

билеуіне құқық беру қажет болды. 

Аграрлық реформаның негізгі қағидалары келесідей: 

жекеменшік пен шаруашылық формасын таңдау еркіндігі. Әрбір адам өз 

қызығушылығы мен мүмкіндіктерін көлемді шаруашылық пен жекеменшік 

формасын таңдай алады. 

Қайта құруды жүргізудегі еріктілік. Аграрлық реформа жоғарыдан келген 

қысым арқылы емес, жүргізуші қайта құруға еңбек ұжымының мүдделігі 

негізінде жүзеге асырылуы тиіс. 

Қайта құруды жүргізудегі жүйелік. Колхоздар мен совхоздарды қайта құру 

шаруашылықтың ұйымдастырушылық – құқықтық формаларын ауыстыруды 

өзгеше емес, басқару құрылымын, шаруашылық өндірістік – экономикалық 

қатынастарды өзгертуді де шамалайды. 

Шаруаны оған жер бөлістіру мен мүліктік пайданы бөлу арқылы 

шаруашылықтың кез келген түрі кезінде шынайы меншік иесіне айналдыру. 

Меншік иесінің жер үлесі мен мүлікті пайданы пайдалануды қалыптасқан 

экономикалық жағдайлар мен біздің еліміздегі ауыл шаруашылығының даму 

ерекшеліктерін ескере отырып шаруашылықтың барынша қолайлы формасын 

құруға бағытталған болуы тиіс. 

Аграрлық қайта құрудың ашықтығы агроөнеркәсіптік кешенде жүргізілетін іс – 

шараларды кең насихаттауды қамтамасыз ету. 

Аграрлық реформаның негізгі бағыты 
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Жерде шаруашылықтың әр алуан формаларын дамыту және оны тиімді 

пайдалану үшін тепе-тең мүмкіндіктерді құру мақсатында жер қатынастарын 

реформалау болып табылады. Жер мемлекеттік, ұжымдық және жекек 

ментіктен табылады. Жер реформасы біріншіден жерге мемлекеттік 

монополизмді болуы; әрбір жер тейтінде нақты меншік иесі пайда болады, ол 

жеке немесе заңды тұлға болады, екіншіден ақылы жер пайдалану енгізіледі.  

Жер нарығы қалыптасады. 

Аграрлық реформаның негізгі бағыттарының бірі ауыл шаруашылығы 

көпсалалы экономикасына өту болып табылады. Мұнда жеке меншік пен 

шаруашылықтың әр алуан формаларын тиімді үйлестіруге негізделген 

экономиканы түсіну қажет. 

Аграрлық реформаның шешуші бағыттарының бірі – инвестициялық 

құнулық несиелік және салықтық саясат арқылы ауылдық тауар 

өндірушілермен мемлекеттің өзара қарым-қатынастарын реттестіретін тұрақты 

экоомикалық механизм құру. 

 
9.2 Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарын жекешелендіру және мемлекет 

тарапынан бейтараптану. 

Көпсалалы экономиканың қалыптастыру үшін ауылдарды меншікті 

жекешелендіру мен мемлекет тарапынан бейтараптану жер мен басқа да өндіріс  

құралдарын иеленуші, білім жүргізу мен пайдаланудан өз құқығынан 

мемлекеттің бас тартуы. 

Мемлекет тарапынан бейтараптану дегеніміз мемлекеттік кәсіпорындарды 

мемлекеттің иелігінен табылмайтын ұжымдық кәсіпорынға қайта құру 

ұғытылады. Жекешелендіру – бұл мемлекет меншігін жеке тұлғаларға беру. 

Мемлекет тарапынан бейтараптану бұл экоомикадағы мемлекеттің 

айрықша басым ролін жоюға бағытталған мемлекеттік жеке меншікті ынтығы. 

Бұл мемлекеттен басқару қызметтерінің көпшілігін алуды сәйкес өкілеттіктерді 

кәсіпорын деңгейіне беруді, вертикалды шаруашылық байланыстарды 

горизанталды байланыспен білдіреді. 

Мемлекет тарапынан бейтараптану әр алуан бағыттарда жүзеге асырылуы 

мүмкін: Жеке меншікті тағайындау үрдісін мемлекетсіздендіру, әрбір 

жұмыскер мен ұжымын иеленудің тең құқылы қатысушы ретінде мойындау 

денонополизациялау; Шаруашылықтың көпүлгілі формаларын құру, 

кәсіпорынның барлық формаларына заң шеңберіндегі шаруашылық іс-әрекет 

еркіндігіне тең құқық беру; Жаңа ұйымдастырушылық құрылым қалыптастыру, 

горизонталды байланыстар жетекші рол ойнайтын кәсіпкерлік іс-әрекеттің 

жаңа формаларын құру. 
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Осылайша мемлекетсіздендіру монополизмді игеруге, бәсекелестік пен 

кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған. Бұл нарықтың экономикаға өтудің 

орталық проблемасы. 

Жекешелендіру мен мемлекет тарапынан бейтараптану бір-бірімен тығыз 

байланысты болып табылады. 

Мемлекеттік және муниципалығы кәсіпорынды жекешелендіру Қазақстанда 

азаматтар мен акционерлік қоғамдық мемлекет пен жергілікті органдардан 

төмендегілерді жекеменшікке иеленуді білдіреді. 

Кәсіпорындар мен дербес кәсіпорындарға бөлінетін олардың бөліктері; 

Кәсіпорынның материалдық жәе материалдық емес активтері; Мемлекет пен 

биліктің жергілікті органдарының акционерлік қоғамдар капиталындағы үлесі; 

Басқа кәсіпорындар капиталдағы жекешелендірілген кәсіпорынға тиісті үлесі. 

Жекешелендіру мен мемлекетсіздендіру меншікті ақысыз беру, 

кәсіпорынды жеңілдік жағдайларында саты алу, акцияларды сату, кәсіпорынды 

жалға беру, ұсақ кәсіпорынды аукционнан байқау бойынша және онсыз сату 

негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. 

 
9.3 Ауылшаруашылығы кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру 

Колхоздар мен совхоздарды қайта ұйымдастыру бәсекеге қабілетті 

ауылшаруашылығы кәсіпорындарын қалыптастыру, ауылдарда кәсіпкерліктің 

дамуы үшін жағдай құру мақсатында жүргізіледі. 

Ауылшаруашылығы кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру формалары 

төмендегіше: 

Қайта құру – кәсіпорын тұтастығын сақтай отырып шаруашылықтың 

ұйымдастырушылық құқықтық формасын өзгерту; 

Әрекет етуші – ұйым құрамынан бір немесе бірнеше жаңа бөлік бөліп шығару 

(қайта ұйымдастырылған ұйым бұл - жердің сақталуы және әрекет етуін 

жалғастыруы); 

Ұйымды екі немесе одан көп жаңа бөлікке бөлістіру, бұл игеруде қайта 

ұйымдастырылған ұйым әрекет етуін тоқтатады; 

Біріктіру – екі ұйым (немесе одан да көп) жаңа кәсіпорын құрады, ол өздері 

әрекетін тоқтатуына болады; 

Қосылу – бір ұйым әрекет етуші ұйым құрамына енгізіледі және дербес заңды 

тұлға ретіндегі әрекет етуін тоқтатады; 

Жойылу – кәсіпорын жетекшілері мен кредиторлары жиналысып шешімі 

бойынша және сонымен қатар одан мүшелерінің шығуымен байланысты және  

сондай-ақ орбтражұп сот сәжбүрлік шешімі бойынша ерікті түрде жүзеге 

асырылады. 
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Кәсіпорынды қайта ұйымдастырудың барынша кеңінен таралған формасы 

қайта құру және бөлістіру болып табылады. 

Қайта құру еңбек ұжымы жаңа кәсіпорын бөлістіріп немесе бөлістірмені 

шаруашылықтың ұйымдастырушылықтың құқықтық формасын ерікті түрде 

өзгертуді қалаған жағдайда, сондай-ақ жарғылар мен басқа да мекемесін 

құжаттарды әрекет етуші заңнамалармен сай тетікке келтірулерінде 

пайдаланылады. 

Бөлістіру көптеген жағдайларда жаңа кәсіпорынның барынша ірілері 

ауылшаруашылығы егістіктерінің 90 % - дан астамын, яғни заңнаманың 

статусты өзгерту кезінде бұрынғы өндірістік және ұйымдастырушылық 

құрылымын сақтайды. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Ауыл шаруашылығы секторының экономикасы пәні түсінігі. 

2. АШ секторы экономикасының басқа экономикалық және әлеуметтік 

ғылымдармен байланысы 
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Тест 

1. ҚР жекешелендіру неше кезеңмен жүргізілді 

A. 3 

B. 2 

C. 5 

D. 4 

E. 6 

2. Жекешелендірудің мақсаты 

A. Өтпелілік мақсатты алға тартып жекеменшік талаптарын құру 

B. Халықтың тұрмыс деңгейін бір қалыпта ұстау 

C. Барлық меншікті мемлекетке беру 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

3. Рыноктік экономикаға өту 

A. Еркін кәсіпкерлікке жол ашты 

B. Барлық мүлік мемлекетке өтті 

C. Нарықты тек қана монополистер басқарды 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

4.Қоғамдық шығын дегеніміз 

A. Бұл қоғамның жоғалтқан, ала алмаған, бірақ алуға мүмкін болған қосымша 

табысы 

B. Банкроттық 

C. Ақшаның құнсыздануы 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

5.Технологиялық тиімділік дегеніміз 

A. Өндірістен өнімнің ең жоғарғы көлемде шығарылуы 

B. Өнімнің орташа көлемде шығарылуы 

C. Өнімнің ең төмен көлемде шығарылуы 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

6.Эконмикалық тиімділік дегеніміз 

A. Неғұрлым аз өндіріс шығындары негізінде өндірілген өнім көлемі 

B. Өндірілген өнім көеміне мол шығын жұмсалуы 

C. Өндірістен өнімнің ең жоғарғы көлемде шығарылуы 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 
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10. Нарық жағдайындағы агроөнеркәсіптік кешен. 

10. 1.Мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың алғышарттары 

 
Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің жалпы сипаттамасы 

Мемлекет тарапынан экономикалық процестерді реттеу кез келген 

қоғамдық жүйенің, соның ішінде қаржыны басқарудың аржырағысыз элементі 

болып табылады. 

Экономиканы реттеу әдетте екі нысанда өзін өзі реттеу мен мемлекеттік 

нысанда жүргізіледі. Біріншісі қоғамдық өндірістің түрлі буындарында қаржы 

базасын қалыптастырудың шаруашылық жүргізуші субъектілердің өздері 

жасап, пайдаланатын әдістерімен сипатталады. Екінші нысан қоғамдық 

өндірістің даму процесіне мемлекеттің сан алуан экономикалық тетіктер,соның 

ішінде қаржы тұтқалары арқылы араласуын бейнелейді. Экономиканы 

мемлекеттік реттеуге қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буындары 

қатысады, оның үстіне қаржы жүйесінің әр буыны ықпалының өзгешеліктері 

болады, айталық, ұлттық экономика арақатынастарының (ұдайы өндірістік 

,салалық, аймақтық және т.б.)сан алуан түрлері реттеледі. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу бұл макроэкономикалық тепе 

теңдікке және экономиканың жұмыс істеуінің әрбір нақтылы кезеңінде оның 

үдемелі дамуына  әсер   ету  үшін, сондай  ақ қаржы ресурстарын   шебер 

пайдаланудың күнделікті процесін  қамтамасыз  ету  үшін шаруашылық 

жүргізуші субъектіге мемлекеттің қаржылық ықпал жасауының нысандары мен 

әдістерін мақсатты және дәйекті қолдану процесі ретінде сипатталады. Мұндай 

реттеудің қажеттігі мемлекет тарапынан қоғамдық өндірістің барысын қоғамға 

керек бағытта түзетіп отыруды талап ететің өндірістің сипатымен анықталады. 

Мына бастапқы негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың 

алғышарттары болып табылады: Қоғам дамуының объективті экономикалық 

заңдарының іс қимылын есепке алу. Қоғамның барлық мүшелерінің түпкілікті 

мүдделерін білдіретін қоғам дамуының ғылыми негізделген стратегиялық 

бағдарламасын   әзірлеу.   Бағдарлама мемлекет  пен оның төменгі 

құрылымдарының нормативтік актілерін қамтамасыз ететін тұтас, ұзақ мерзімді 

бағыт ретінде анықталады : ойда болмаған жағдайларға байланысты тактиалық 

сипаттағы түзету жасалуы мүмкін. Көзқарастарды білдіретін демократиялық 

жүйенің  болуы  және  халықтың барлық  жіктерінің  ,  әлеуметтік,  ұлттық 

топтарының мүдделерін еркін білдірудің мүмкіндіктеріне арналады олардың 

демократиялық институттарының болуы. 

Шаруашылық қызметте қылықтың нормасымен ережесіне шегісті айқын және 

жедел сезінетін елде жақсы жолға қойылған заңнамалық жүйенің болуы. 

Мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы қорытындысына және шарттары 
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Қаржылық реттеудің көмегімен мемлекет халықтың төлем қабілеттілігін 

сұранымына , қорланудың қарқынына , тауарлар мен қызметтерді өткізуге, 

елдер арасындағы тауарлар мен капиталдардың қозғалысына, 

макроэкономиканың салалық және аумақтық құрылымына ықпал етеді. 

Сонымен бірге қаржы тұтқаларының көмегімен мынадай негізгі мәселелер 

шешіледі. Материалдық өндіріс сферасында жұмылдырылатын қаржы 

ресурстарының жалпы деңгейін реттеу; Өндірістік сферадағы монополиялық 

қызметті экономикалық шектеу; Кәсіпорындардың, ұйымдардың сыртқы 

экономикалық қызметін реттеу, олардың құқықтық және келісімшарт тәртібін 

қамтамасыз ету; Кәсіпорындарда, ұйымдарда, фирмаларда өндірісті дамытуды  

материялдық жағынан ынталандырылып отырады; Кәсіпорындардың, 

ұйымдардың, фирмалардың ақшалай ресурстарын бөлудің ішкі өндірістік 

арақатнасын реттеу; Ел, аймақ, сала, кәсіпорын, ұйым, фирма көлімінде 

инвистициялық және инновациялық процестерді реттеп отыру. Сөйтіп, 

өндірісті қаржылық реттеумен ынталандырып отырудың негізінде жалпы 

алғанда елдің экономикалық дамуының тенденциясына қаржы тұтқаларының 

көмегімен ықпал жасалады. 

10.2 Мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы қорытындысына және 

шарттары 

Нәтижелікке, яғни мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы 

қорытындысына оны жүзеге асырудың белгілі бір шарттары сақталған кезде 

қол жетеді. Мұндай шарттарға мыналар жатады: 

А) экономиканы құрылымдық жағынан қайта құру; 

Ә) басқалар барлық деңгейлерінде және меншіктің барлық нысандарында 

шаруашылық процестер мен құрылымдарды монополиясыздандыру; 

Б)Нарықтық бастамаға, коммерциялық қызметтің, заңдағы ескертпелерден 

басқа қызметтің бірдей барлық түрлеріне еркіндік беретін барлық шаруашылық 

жүргізуші субъектілер меншігінің бүкіл нысандарының шынайы теңдігін жасау 

негізінде бәсекені, кәсіпкерлікті дамыту; 

В) жоғарыда айтылған шарттардан туындайтын мемлекет шеңберінде де, 

халықаралық кооперация мен еңбек бөлінісініңартықшылығынан шығатын 

ынтымақтастықты дамыту жөніндегі экономикалық одаққа бірігетін бірнеше 

елдердің бірыңғай интеграциялық кеңістігі шегінде де салалар, өндірістер 

аумақтар арасында өндірістің өзгермелі факторларының (әр нүрлі нысандағы 

капиталдардың, жұмыс күшінің, технологиялардың, ақпараттың, меншік 

құқықтарының және т.б.) еркін кедергісіз ауысу мүмкіндігі. 

Әдетте реттеу процесі объективті және субъективті факторлардың, 

экономиканың жұмыс істеу шарттарының сан алуандығымен, әр түрлі 

категорияларды, олардың элементтерін пайдаланумен сипатталады. Сондықтан 
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осы негіздемелер бойынша мемлекеттік реттеудің жүйесін межелеудің 

типтерге, түрлерге, нысандарға және әдістерге сыныптаудың маңызы зор. 

Реттеудің екі типі бар:ол экономикалық (оның: қаржылық,бағалық, кредиттік, 

валюталық, еңбекке ақы төлеу бөліктерімен және әкімшілік реттеу. 

10.3 Қаржылық реттеудің түрлері және нысандары 

Қаржылық реттеудің түрлері салықтық, бюджеттік, мемлекеттік кредиттік, 

кедендік тарифтік, валюталық қаржылық, шаруашылық ішіндегі (фирма 

ішіндегі, кәсіпорын, ұйым, корпарация шегіндегі және т.б.) реттеуді қамтиды. 

Қаржылық реттеудің осы түрлеріне сәйкес оның мынадай нысандарын атауға 

болады:мысалы, бюджетте қаржыландыру (субвенсиялар, субсидиялар, 

трансферттер), салықта тура және жанама салық салу, валюта р, валюта 

қаржыда сыртқы қарыздар, сыртқы борыш. Бұлар қаржылық реттеудің негізгі 

нысандары. 

Ортақ нысан жоспарлау(болжау) болып табылады. 

Нарықтық экономика кезінде экономикалық, соның ішінде қаржылық нысандар 

мен әдістер арқылыжанаиа реттеме іс әрекет етеді. Дүниежүзілік практика 

мынадай реттеуіштерді (әдістерді) жасады:салық салуда салықтардың 

мөлшерлемелері, салық салу жөніндегі жеңілдіктер мен санкциялар, 

табыстарды, мүлікті, активтерді мағлұмдамалау, аванс төлемі және басқалары; 

бюджеттен қаржыландыру кезінде шығыстарды нормалау, қаражаттардың 

пайыздық аударымдары, бюджет тапшылығын қаржыландырудың әдістері, 

бюджет артығын пайдалану; амортизацияның нормалары, кәсіпорындардың, 

фирмалардың қорларына аударылатын аударымдардың нормативтері, 

әлеуметтік қамсыздандырудың нормативтері және басқалары. Бұл реттеушілер 

ақша, кредит, есеп мөлшерлемесі мен ұлттық банктердің резервтік талаптары, 

ашық рыноктағы ұлттық банк операцияларының, баға реттеуіштерімен 

толықтырылады. 

Мемлекеттік қаржылық реттеу тұтқаларының ішінде салықтарға аса маңызды 

орын беріледі. Салықпен реттеу кәсіпорындар мен халықтың экономикалық 

белсенділіктегі ынталығын қамтамасыз етуге арналған. Мемлекеттік қаржылық 

реттеу проблемасының екінші жағы бюджеттен қаржыландыруды пайдалану 

тиімділігінің дәрежесі болып табылады. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Өндірістік құрылым және оның сипаттамасы 

2. Өндірістік құрылымның негізгі көрсеткіштері және оларды жетілдірудің 

жолдары. 
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Тест 

1. Құнды қағаздардың ең көп тараған түрі 

A. Акция 

B. Вексель 

C. Купон 

D. Чек 

E. Теңге 

2. Бағаның құнсыздануы 

A. Инфляция 

B. Девальвация 

C. Ревальвация 

D. Эквивалент 

E. Барлығы дұрыс 

3.Инфляция 

A. Ақшаның құнсыздауы 

B. Бағаның төмендеуі 
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C. Бағаның теңесуі 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

4. Мемлекеттің рыноктік экономикада атқаратын ролі 

A. Бағаның өзгеруі мен бағалық механизмді ретке келтіру 

B. Экономиканы монополистердің қолына беру 

C. Адамдарды қанау 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

5. Мемлекеттің рыноктік экономикада атқаратын қызметі 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Экономикалық тұрақтылықты ұстау 

C. Тиімділікті қамтамасыз ете отырып, монополияға жол бермеу 

D. Ақша айналымын тұрақтандыру 

E. Барлығы дұрыс 

6. Ақшаның атқаратын қызметі 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Құн өлшем құралы 

C. Айналыс құралы 

D. Қор жинау құралы 

E. Төлем құралы 

Мемлекеттің экономикаға тікелей ықпал ету әдістері 

A. Дұрыс жауабы жоқ 

B. Салықтық- бюджеттік саясат 

C. Ақша несие саясаты 

D. Валюталық саясат 

E. Барлығы дұрыс 

81. Мемлекет мнополист болуы қажет пе? 

A. Жоқ 

B. Ия 

C. Экономиканы тұрақтандырады 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

82.Салық төлеуші 

A. Салық субъектісі 

B. Салық объектісі 

C. Салық ставкасы 

D. Салық көзі 

E. Барлығы дұрыс 
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11. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеу. 

Экономиканы мемлекеттік реттеу екі әдісі белгілі-рыноқтық тетіктер, тауар- 

ақша қатнастары мен баға арқылы, ал екіншісі- әкімшілдік-әміршілдік, 

директивалық әдіс. Бірінші әдіс бойынша өндірістің өсіп-дамуы төлем қабілеті 

бар сұранысқа байланысты. Сонымен қатар рыноқтық тетіктер экономиканың 

дамуын ғана сипаттап қоймайды, оның құлдырауын, дағдарысқа ұшырайтынын 

да көрсетеді. Дағдарысты болдырмау немесе жеңілдету мақсатынд, мемлекет 

алдын-ала ұлттық экономиканың даму бағдарламасын жасайды. 

Екінші әдіс бойынша кәсіпорын өндірістің тұрқты өсуі үшін өзіндік мақсат 

пен бағдар ұстайды. Бұған тек жоспар ғана емес, басшылардың жеке 

мүдделерін көздейтін ойлары да ықпал етеді. 

Жалпы экономикалық саясатты жүзеге асыру үшін мемлекеттік реттеу 

механизмін қалыптастыратын жиынтық шараларды пайдаланады. Экономикаға 

ықпал жасайтын құралдарды ұтымды қолдануды білу үшін оның құрылымын 

білу керек. Таңдалынып алынған белгілеріне орай пайдаланылатын шараларды 

жіктеудің бірнеше нұсқалары бар. Атап айтқанд, жұмыс істеу тәсілі бойынша 

экономикаға ықпал ететін тікелей және жанама әдістер бар. 

Қазақстанның өтпелі экономикасы жағдайындағы экономикалық саясаттың 

мақсаты 1996 жылы қабылданған «Стратегия-2030» бағдарламасында 

анықталынған. 

 
11.1 Экономиканы мемлекеттік реттеудің субъектілері мен объектілері 

Экономикалық әдебиеттерде мемлекеттік реттеудің субъектілері мен 

объектілері, мақсаттары, нысандары мен әдістері және т.б сұрақтарға берілетін 

жауаптар біркелкі емес. Мысалы ретінде объектілерін алуға болады. 

Объектілер ретінде экономикалық құбылыстар мен процестердің барлық 

түрлері қарастырылады. Экономикпның әртүрлі салалары мен сфераларынан 

бастап субъектілер арасындағы қатнастар, экономикалық процестердің даму 

жағдайлары алынған. Осындай жағдайда реттеу шекаралары дамуы мен қызмет 

етуін рынрқтық механизм толық қанағаттандырмайтындықтан немесе мүлдем 

қамтамасыз етпейтін жоғарыда аталған объектілермен ған белгіленеді. 

Реттеу субъектілері туралы сұрақты талқылау да анық емес, кейбіреулері 

субъект ретінде мемлекетті анықтаса, ал екіншілері мемлееттік органдардан 

басқа көптеген ұйымдастырушылық құрылымдарды жатқызады, олардың 

ішінде кәсіподақтар, тұтыну қоғамдары, әртүрлі қауымдастықтар, тұтыну 

қоғамдары, акционерлік қоғамдар т.б ұйымдастырушылық қоғамдар кіреді. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаттарын анықтауда да 

көптеген сан алуан процестер ұсынылады.  Жекелеген авторлардың талдауы 
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Мемлекеттік реттеудің объектілері 

бойынша экономиканы мемлекеттік реттеудің басты мақсаттары болып мына 

процестер табылады. 

-жалпы экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, 

-шаруашылық іс-әрекетті координациялау, 

-бәсекелестік ортаны қолдау 

Белгілі болғандай экономиканы мемлекеттік реттеудің объектілері, 

субъектілерн және белгіленген мақсаттарын анықтауда кез-келген ұстанымның 

дұрыс екендігіне нақты және дәл баға беру қиын. 

Экономиканы реттеудің басқа субъектілері тек белгілі бір халық 

топтарының мүдделерін білдіретіндіктен және олар экономикалық процестерді 

өздеріне ғана тиімді бағыттарға жүзеге асыруға тырысатындықтан, оларды 

реттеу субъектілері ретінде қарастыратын көзқарастармен келіспеуге болады. 

Ал кең мағынада реттеу объектісі болып ұлттық экономика мен оның 

баолық салаларының, сфераларының және ондағы экономикалық процестердің 

жиынтығы табылады. Бірақ экономиады өзгерістердің әрбір нақты кезеңіне тән 

нақты реттеу объектісіне айналатын жетілмеген тұстары бар. 

Әрине, бұл жерде мәселе кеңес елдеріндегі әкімшілік-әміршілік жүйе 

кезіндегі кемшіліктермен байланысты туындайтын қабілетсіздіктерді 

жетілдіруге қатысты болып отыр. Ал мұндай кемшіліктер қоғамның дамуы 

өскен сайын кез-келген экономика бөлімінде пайда болуы мүмкін. 

 
Мемлекеттік реттеудің объектілері 

 
 

  
 

Экономика саласы мен сферасы(тік 

байланыс) 

 Экономикалық процестер 

мен құбылыстар 
 
 

Мтериалдық өндіріс салалары  Жұмыспен қамту және 

жұмыссыздық деңгейі 
 
 

Өндірістік инфрақұрылым  Инфляция және ақша айналысы 

Әлеуметтік сфера  Монополиялану және бәсеелестік 

орта 
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Қорғаныс және құқық қорғау  Интеграциялық процестер 

 
 

Іргелі ғылым  Сыртқы экономикалық іс-әрекет 

 
 

Қаржы сферасы  Сыртқы әсерлер(экстерналий) 

 
 

Аймақтар және аумақтар  Экологиялық орта 

 

11.2 Экономиканы мемлекеттік реттеудің көрсеткіштері 

Экономикаға мемлекеттік ықпал ету ауқымы туралы мәліметті келесі 

көрсеткіштер береді. Жиі қолданылатын көрсеткіш- бюджет және бюджеттік 

емес қорлар арқылы бөлінетін ЖІӨ-нің үлесі. 90 жылдардың басында Жапония 

мен АҚШ-та бұл үлес 35-40% болған, ал Швецияда-60%-дан жоғары. 

Бұл үлес жоғары болған сайын мемлекеттің экономиканы реттеу ауқымы да 

жоғары болады. Экономикадағы мемлекеттің рөлі елдің ұлттық активтеріндегі 

мемлекеттік меншіктің үлесі арқылы да сипатталады. Оның үлесінің жоғары 

болуы, басқа жағдайлар тұрақты болғанда, мемлекеттің экономикаға қатысуы 

елеулі екендігін куәландырады. Экономикадағы мемлееттік сектордың рөлі 

туралы экономистердің көзқарастары бірдей емес екндігін айта кету керек. 

Ресейлік экономист А. Илларинов 1978-1991 жылдар аралығында 76 елдегі 

статистиканы талдау негізінде ЖІӨ-дегі мемлекеттік кәсіпкерлердің үлесін жан 

басына шаққандағы нақты ЖІӨ-нің өсу қарқынымен салыстыра отырып, 

қорытынды жасайды. Мемлекеттік кәсіпкерліктің үлесін арттыруды 

жақтаушылар керісіеше, оның үлесінің артуы экономиканың цйклдық 

ауытқуларын төмендетеді. 

Ресейлік экономистер мемлекеттің экономикадағы рөлін сипаттайтын тағы 

бір көрсеткішті бөліп қарастырады яғни жұмыспен қамтылған жалпы халықтың 

ішіндегі мемлекеттік қызметкерлердің үлесі. Олар бұл көрсеткішті аса қолайлы 

деп отырып, оның елеулі кемшілігін де бөліп қарастырады, яғни еңбек 

өнімділігінің өзгерісі мен өндірістік ресурстардың өзара алмасушылығын 

ескермейді. Мемлекеттің белсенділігіне қарсы сын-пікір өршіп тұрған 

кезеңдердің өзінде бірде-бір дамыған ел макроэкономикалық реттеуден бас 

татпағанын айта кеткен жөн. 
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Қоғамның экономикалық өмірін ұйымдастыруда мемлекеттің орны мен рөлі 

туралы түсініктердің біржақты болиауы және онымен байланысты 

пікірталастардың көптігі мемлекеттік реттеу процесі мен мемлекеттік 

бағдарламалардың жекелеген кемшіліктерінен туындайды. Экономиканы 

мемлекеттік реттеуде сынаушылардың пікірінше, мемлекеттің қабілетсіздігін 

төрт көзі қоғамның экономикалық өмірін реттеуден мемлекеттің бас тартуы 

үшін жеткілікті. Қазіргі кездегі экономикалық әдебиеттерде экономикаға 

мемлекеттің араласуын шектеу және рыноқтық қатнастар мен жеке 

кәсіпкерлікке экономикада басты орын беру туралы көзқарастар басым. Бұл 

жағдаймен байланысты ғасырдың атақты ғалымдарының ұстанымдары қарама- 

қайшы. АҚШ-тағы Гарвард университетінің професслры Джон Кеннет 

Гэлбрейттің ойы бойынша мемлекеттің экономикадағы рөлі белсенді болуы 

тиіс, ал Нобель сыйлығының лауреаты Мильтон Фридменнің пікірі керісінше- 

мемлекеттің рөлі төмен болғаны дұрыс. Мемлекеттің рөлі туралы көзқарастар 

рыноктың қабілетсіздігі. 

 
11.3 Мемлекеттік реттеудің негізгі нысандары мен құралдары 

Мемлекеттік реттеудің нысаны дегеніміз экономиканы реттеудің 

ұйымдастыру тәсілі, яғни экономикаға қатысты сыртқы реттеу құралдарының 

жиынтығы-нормалары, әкімшілік заңдар, стандарттар, ережелер, шарттар және 

т.б. 

Әртүрлі ұлттық экономикаларда реттеудің әртүрлі нысандары арасындағы 

қарым-қатынас бірдей емес. Эономикалық жағдайлардың өзгеруіне орай 

макроэкономикалық саясаттың мақсаттары мен міндеттері де өзгеріп отырады. 

Бұл өз кезегінде реттеудің әртүрлі нысандары арасындағы қарым-қатынасқа 

әсер етеді. Күрделі мемлекеттік реттеу жүйесінде не біріншісіне, не екіншісіне, 

не үшіншісіне артықшылық беру арқылы олардың орны анықталады. 

Реттегіштер мен құралдар белгілі бір реттеу нысанын жүзеге асыру кезінде 

қолданылады. Реттелетін объектіге әсер ету тәсілі бойынша жанама және 

тікелей реттегіштер бар. 

Тікелей реттегіштер- шаруашылық субъектілердің іс-әрекетін қатаң 

белгілейтін реттегіштер. Олар-заңдар, жарлықтар, бұйрықтар, қаулылар, сот 

билігінің шешімдері және т.б 

Жанама реттегіштер- реттеуге алынған объектінің іс-әреетін 

ынталандырушы немесе тежеуші сипаттағы нұсқаларды қалыптастырыды. 

Оларға-салық салу шарттары, баға, едендік баж, амортизация нормасы, паыз, 

тариф деңгейлері, ауыр және зиянды жұмыс үшін төлем жасау шарттары және 

т.б 
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Кейде бұл реттегіштерді әкімшілік және экономикалық деп те атайды, 

яғни әкмшілік реттегіштер- тіелей, ал экономикалық реттегіштер-жанама 

болады. Іс жүзінде әкімшілік және экономикалық реттегіштер бірдей тетіктерді 

пайдаланады. Мысалы, тікелей реттеу, тыйым салу, рұқсат беру, мәжбүрлеу 

секілді тза әкімшілік құралдар мен тетіктерден басқа жеңілдетілген 

қаржыландыру, келісім-шарт, тапсырыс жасау, бюджеттік инвестициялар, 

сауықтыру, субвенциялар, дотациялар, трагсферттер сияқты экономикалық 

тетіктерді пайдаланады. Сонымен қатар жанама реттеу экономикалық құралдар, 

салықтар, жеңілдіктер, несие үшін пайыз қойылымы, ашық рыноктағы 

операциялар, тапсырыстар мен келісім-шарттар, акйия үлесін иелену арқылы 

басқаларға қабысу және т.б ғана емес, қатаң нормалар стандарттар, квоталар,  

баж және лицензиялар белгілеу арқылы да жүзеге асырылады. 

Реттегіштердің көптүрлілігі мен әркелкілігі, әртүрлі аядағы қолданудың әр 

түрлі аядағы нәтижелері, жылдам өзгеретін жағдайларға бейімделуінің 

күрделілігі, экономикаға әсер етудің барлық іс-шараларыны өзара байланысы 

мен кешенділігін қамтамсыз етудің қажеттігі экономиканы мемлекеттік 

реттеудің өзіне тән аса күрделі екендігін айқындайды 

 
11.4 Мемлекеттік реттеудің негізгі әдістері 

Мемлекеттік реттеу іс жүзінде әртүрлі әдістер арқылы жүзеге асады. Әдіс- 

бұл мақсатқа жетудің тәсілі, таңдап алынған мақсаттарға жетудң тартіпке 

келтірілген Іс-әрееттер жүйесі. Қоғамның даму тарихында экономиканы 

мемлекеттік реттеу нысандры, құралдары және әдістері үнемі ұлғайып 

отырғанын көруге болады. Экономикада мұндай тәртіпке негізделген іс- 

әрекеттердің аса кең тараған түрлері болжау мен жоспарлау. 

Болжау әдістері дегеніміз-ішкі және сыртқы айнымалыларды, ескі 

мәліметтерді талдау негізінде, қарастырылатын құбылыстың өзгерісін есепке 

ала отырып, оның болашақтағы дамуы туралы белгілі бір сенімді пікір 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін ойлау тәсілдері мен амалдардың жиынтығы. 

Болжау әдістері интуициялық және қалыптасқан деп бөлінеді. Болжаудың 

интуициялық әдістері күрделі, бірақ қалыптаспаған мәселелерді шешуде 

қолданылады, ақпараттық қамтылуға қарамстан, объектінің болашақтағы 

болжамды бағасын алуға мүмкіндік береді. Олардың мәні бағалаудың сандық  

әдістері мен алынған нәтижелерді өңдеуді үйлестіруде адамның интуитивті- 

логикалық ойлауының рационалды процедурасын қалыптастыру болып 

табылады. 

Жоспарлау экономиканы мемлекеттік реттеудің әсері жоғары әдістерінің 

бірі. Жалпы алғанда жоспарлау мақсаттары таңдау мен ғылыми дайындау 

оларға жету жолдары мен құралдарын анықтаумен байланысты бастапқы 
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ақпараттарды өңдеу арқылы басқару шешмдерін дайындау және қабылдау 

процесі болып табылады. Жоспарлаудың маңызы елдің экономикалық дамуын 

ғылыми негізделген басқарумен қамтамасыз ету. 

Байқап отырғанымыздай, жоспарлау әлемнің барлық экономикалық 

кеңістігінде экономиканы реттеудің сынақтан өткен әдісі ретінде қолданылады. 

Германия, Испания, Канада, АҚШ-та ұлттық экономиканы тұтас дамыту 

жоспарларымен бірге, аймақтық жоспарлауға, нақты аймақтарды (мәселелік, 

аймақаралық, жергілікті) дамытудың кешенді жоспарларына аса көңіл бөлінген. 

Осыларға қоса ұлттық емес сипаттағы жоспарлар да кездеседі. 

Сонымен, кез келген елде оның әлеуметтік- экономикалық құрылысына 

қарамастан белгілі бір  дәрежеде  мемлекет  өзінің органдары арқылы 

экономиканы басқару, ұйымдастыру, реттеу, бақылау жұмыстарын атқарады. 

Орталықтандырылған экономикада оны басқаруда мемлекет тікелей араласады. 

Ал еркін рыноктық экономикада мемлекеттің бұл істерге араласуы, әсіресе 

кәсіпорындар мен кәсіпкерлік деңгейінде тікелей емес, көбінесе жанама сипатта 

болады. Мемлекеттің экономикаға, шаруашылық істеріне араласуы заң актілері, 

салық жүйесі, міндетті төлемдер мен бөлу, мемлекеттік инвестициялар, 

субсидиялар, жеңілдіктер, несие беру, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

бағдарламалар арқылы жүргізіледі. Меншік құқы меншік иелерінің мемлекет 

пен оның басқару органдарынан салыстврмалы тәуелсіздігінің кепілі. 

Экономиканы мемлекеттік реттеудің басты міндеті- мемлекет мүддесін 

сақтау, тұтас алғанда қоғамды нығайту, халықтың кедей топтарын әлеуметтік 

жағынан қорғау. Мемлекеттік реттеу болашақ ұрпақты тәрбиелеу, табиғатты, 

қоршаған ортаның ластанып құрып кетуінен сақтау үшін де қажет. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Айналым капиталының мәні және құрылымы 

2. Қаражаттың ауыспалы айналымы 

3. Кезекті айналым қаражаттарын анықтау 

4. Айналым қаражаттарын қалыптастыру көздері 
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Тест 

1.Мемлекеттік баж салығы 

A. Кеден салығы 

B. ҚҚС 

C. Көлік құралдарына салынатын салық 

D. Жер салығы 

E. Барлығы дұрыс 

2.Рента дегеніміз 

A. Жерді пайдалануға берілгенде алынатын алым 

B. Акциз 

C. Кеден салығы 

D. Жер салығы 

E. Барлығы дұрыс 

3.Салық дегеніміз 

A. Міндетті төлем 

B. Пайдаланғаны үшін төлем 

C. Дұрыс жауабы жоқ 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

4.Салықтың негізгі элементтерін атаңыздар 

A. Объект, субъкт, ставка, жеңілдік, төлемнің тәртібі мен мерзімі 

B. Салық және төлем 

C. Объект база, ставка, жеңілдік 

D. Ставка түрлері, мөлшері, сомасы 
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E. Барлығы дұрыс 

4.Қаржы саясатының мәні 

A. Мемлекеттің өз міндеттерімен қызметін қаржы саласында іске асыру үшін 

жүргізілетін іс шаралардың жиынтығы 

B. Экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі 

C. Барлық жауап дұрыс 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

5.Бағалы қағаздың түрлері 

A. Капиталды, ақшалай 

B. Капиталды, мүлікті 

C. Қаржылы, қаржысыз 

D. Мерзімді, мерзімсіз 

E. Барлығы дұрыс 

6. Қазақстандық жекешелендіру формалары 

A. Кіші, жалпы, өзіндік жобамен 

B. Кіші, орта, ірі 

C. Саяси, бұқаралық, жалпы 

D. Қарапайым, әсерлі, кері 

E. Барлығы дұрыс 

7. Қазақстанда жекешелендіру бұрын болған ба еді 

A. Жоқ 

B. Ия 

C. Совхоздарды жекешелендіру әдісі 

D. Кооперативтерді жекешелендіру әдісі 

E. Барлығы дұрыс 

8.Бағалы қағаздар 

A. Акция, облигация, вексель, чек, купон 

B. Ақша 

C. Жылтыр қағаз 

D. АҚШ доллары 

E. Барлығы дұрыс 

9.Эконмикалық саясаттың маңызды міндеті 

A. Халықаралық экономикалық талас-тартыста ұлттық экономиканы қолдап 

демеу 

B. Ақша шығару 

C. Кадрлар жасақтау 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 
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12. Ауыл шаруашылығындағы еңбек ресурстары. 

12.1. Еңбек нарығындағы еңбек ресурстары, өндіріс күшінің даму 

Жұмыс күші болашақ тауар ретінде өзін еңбек рыногына өткізеді, өзінің 

әлеуметтік-экономикалық қатынастар болып саналатын жалдауға беретін 

жұмыс күші туралы және жұмыс беруші мен жұмыс күші ара-сындағы 

пайдалануды көрсетеді. Рынокта еңбекақы мөлшері және жұмыспен қамтылу 

жағдайы тіркеледі. Жұмыспен қамтылу — бұл еңбекақы алу (еңбек табысы) 

негізінде жеке және қоғамдық мұқтаждықты қанағаттандыруға байланысты 

адамдардың іс-әрекеттері. Еңбек нарығының мөлшері қалай еңбек ресурстары, 

солай өндіріс күшінің даму ауқымы арқылы анықталады. Кез келген тауарлы 

рынок өзіне тән кез келген өзге тауарлы нарыққа қарағандағы өзгешелігінің 

өзгеше белгілі ол жалдау және жұмыс күшін пайдалану негізінде қалай 

қызметкерлердің, солай жұмыс беретіндердің еркіндігі, сонымен қатар 

мемлекет тарапынан әлеуметтік кепілділікті қамтамасыз ету пайда болады. 

Жұмыс күші нарығы инерциялық және қағида бойынша ол өндіріс 

сияқтанған жылдамдықпен қайта құрылуға қабілетсіз. Кәсіпкерлік құрылымы, 

сыныптаманың деңгейі және еңбек нарығының басқа да си-паттамасы біршама 

баяу өзгереді, өндірістің қажеттілігінен артта қалады. Осының нәтижесінде 

институционалдық жұмыссыздықтың ерекше алуан түрлілігі байқалады. 

Институционалдың бос жұмыс орындары жөнінде жетілдірілмеген ақпараттың 

болуынан пайда болған жұмыссыздықты айтуға болады. 

 
12. 2 Ауыл шаруашылығындағы еңбек нарқының негізгі мақсаты 

Еңбек нарқы кез келген тауарлы нарық сияқты пен ұсынысда негізделген. 

Сұраныс - бұл жағдайда қажеттілік нысаны ретінде бос жұмыс орындары мен 

жұмыстың орындалуында бой көтереді, ал ұсыныс жұмыс күшінің немесе 

жұмыс орнын өзгерту тілектерінің болуы. 

Сұраныс пен ұсыныс қызметкерлер арасында осы басқа да жұмыс істейтін 

жұмыс орындары және жұмыстарды орындау, сол сияқты жұмыс берушілердің 

арасында керекті жұмыс күштерін жұмылдыру, қалай өзінің сандық, солай 

сапалық құрамы жағынан бәсекелестік күрес арқылы іске асады. 

Қазіргі кезде Қазақстанның экономикасы әлі де болса аса күрделі өтпелі 

кезеңді бастан көшіруде, бұл сөзсіз еңбек нарқына кері әсерін тигізуде. 

Жүмыссыздық проблемасы, дер кезінде еңбекаңыны төлеу және тағы басқалар 

өте шиеленіскен жағдайда болып отыр. Міне, сондықтан да еңбек нарқы 

жөніндегі мемлекеттік саясатты одан өрі жетілдіруді қажет етеді. 

Еңбек нарқының негізгі мақсаты — еңбек ресурстарын жұмыспен тиімді 

және нәтижелі қамту. Еңбекке жарамды адамдарды жұмыспен қамтамасыз ету 

аса күрделі әрі мемлекеттік маңызды мәселе. Себебі, алға қойған саяси- 
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экономикалық және әлеуметтік қатынас негізінен туындаған оның 

ерекшеліктерін бейнелейтін сапа белгісі. Жұмыспен тиімді қамту әрбір елдің 

нақтылы даму кезеңдерінің деңгейіне сай жұмысқа жарамды адамдарды үнемді 

және нәтижелі пайдаланып, оларды шаруашылық шалалары және аймақ 

бойынша бөлудің тепе - теңдік үлесімділігіне жету. Қорыта айтқанда, 

республимызда еңбек нарқын қалыптастырудың және дамытудың негізгі 

мақсаты осындай. Оның мәні рентабельділігі кәсіпорындардың бағытын 

өзгерту немесе мулде нарықтық жағдайға байланысты өндірісті қысқарту, 

сұраныстың кемуі, өндірістердің салалық құрылымының өзгеруі және басқа да 

әлеуметтік-экономикалық процестер салдарынан халықтың еңбекке 

жарамдылығының жұмыспен қамтамасыз етілмей отырғаны белгілі. 

 
12.3 Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы жұмыспен қамту 

мәселелері 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайындағы жұмыссыздық мынадай 

сипатқа ие. Біріншіден, болып жатқан, технологиялық жағдайлар мен 

компьютерлендіру жұмысшы күші мен жұмыс уақытын ұтымды пайдалануын 

жұмыс орны ғана емес, жұмыс күшінде лайықты, орынды пайдаланып, 

қолдануға мүмкіндік береді. Екіншіден жұмыссыздық экономикалық өркендеу 

мен халықты жұмыспен қамтудың арасындағы тікелей байланыссыз-ақ өсуді 

көрсетеді. 

Дегенмен, жұмыссыздықтың ауыр жүгімен қатар бағаның босатылуы және 

жеке меншік пеп кәсіпкерліктің пайда болуы жүмыссыздықтың бірте-бірте азая 

бастауына себепкер болмақшы. 

Жұмыс атқаруының бағалылығы 

Қызметті атқару бағасы - бұл қызметкердің іс-әркетінің қорытындысы. Ол 

басшының өз қарамағындағы бағынышты қызметкерлерінің ресми және жүйелі 

түрі бағалануымен байқалады. 

 Қызметті аткаруды бағалауды көптеген мақсаттары бар, олардың ішінде: 

қызметті атқаруды жақсарту;

 шешім қабылдау үшін ақпарат жинау;

 стандартты бұзбауға мүмкіндік туғызу;

 сараланған еңбекақының негізі болуының қажеттілігіне көшу;

 қорытынды субъектілігін барынша азайту үшін деректер жинау;

 оқыту және қайта дайындау жөніндегі қажеттілікті хабарлау;

 қызмет атқарудың алдағы бейнесін жасауға байланысты мәліметтер жинау;

 стандарттарды бұзбауға бағытталған кейбір жеке тұлғалар мен жалпы 

топтарды ынталандыру;
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 моральдік факторларды күшейту;

Жаңа стандарттарды және атқару мақсатын қалыптастырудың негізін 

қамтамасыз ету. Атқаруды бағалаудың басты әдістері мыналар болып 

табылады: саралау (менеджер өз қарамағындағы қызметкерлердің сіңірген 

еңбегіне қарай саралау); балдық бағалау (бес балдың немесе цифрсыз; жаман, 

ортадан төмен, орта, жоғарыдан төмен, өте жақсы); басшының өз 

қарамағындағы қызметкерлердің жұмыс сапасын көруге мүмкіндік беретін 

жүйенің күшті және әлсіз жағы; әңгімелесу, бағынышты қызметкер бағалану 

кезеңінде өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін айтады. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Кәсіпорынның экономикалық ресурстары 

2. Ресурстардың шектелуі және бірін-бірі алмастырушылығы 

3.Ресурстарды сақтау саясаты 
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Тест 

1.Қаржының мәні 

A. Ақша ресурстарын бөлу 

B. Салық 

C. Құнды қағаз 

D. Вексель 

E. Барлығы дұрыс 

2.Несие саясатын 

A. Үкіметтің Орталық Банкпен бірлескен іс-жігерімен өмірге енгізіледі 

B. Казкомерцбанк жүзеге асырады 

C. Халық банкі 

D. Екінші деңгейдегі банктер 

E. Барлығы дұрыс 

3. А. Смиттің Ф. Бэкон және У. Петти еңбектріне сүйене отырып ұсынған 

қызметі 

A. Мемлекет тарапынан нарық инрақұрылымын құру 

B. Ұлттың жақсы тұрмысын қамтамасыз ету 

C. Экономиканы жедел дамыту 

D. Экономикалық өсу және қоршаған ортаны қорғау 

E. Барлығы дұрыс 

4. Төл теңгенің айналысқа негізілген кезі 

A. 1993 15 қараша 

B. 1993 15 желтоқсан 

C. 1993 18 қараша 

D. 1993 25 қараша 

E. Барлығы дұрыс 

5. ҚР жекешелендірудің негізгі мақсаты 

A. Шаруашылық субъектісі ретінде жекеменшік топтарын құру 

B. Инфляцияны болдырмау 

C. Бәсекелестікті болдымау 

D. Монополистікті қолдау 

E. Барлығы дұрыс 

6. ҚР жекешелендірудің негізгі мақсаты 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Шаруашылық субъектілерінің тиімді жеке меншік топтарын құру 

C. Бәсекелестік топтарын құру 

D. Шағын және орта бизнесті дамыту 

E. Барлығы дұрыс 
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7. ҚР жекешелендірудің негізгі мақсаты 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Шетел инвесторларын өзіне тарта білетін шаруашылық құрылымды 

қалыптастыру 

C. Бағалы қағаздар нарығын дамыту 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

8. Қоғамдық шығын дегеніміз 

A. Бұл қоғамның жоғалтқан, ала алмаған, бірақ алуға мүмкін болған қосымша 

табысы 

B. Банкроттық 

C. Ақшаның құнсыздануы 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

9. Технологиялық тиімділік дегеніміз 

A. Өндірістен өнімнің ең жоғарғы көлемде шығарылуы 

B. Өнімнің орташа көлемде шығарылуы 

C. Өнімнің ең төмен көлемде шығарылуы 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

10.Эконмикалық тиімділік дегеніміз 

A. Неғұрлым аз өндіріс шығындары негізінде өндірілген өнім көлемі 

B. Өндірілген өнім көеміне мол шығын жұмсалуы 

C. Өндірістен өнімнің ең жоғарғы көлемде шығарылуы 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

11. Құнды қағаздардың ең көп тараған түрі 

A. Акция 

B. Вексель 

C. Купон 

D. Чек 

E. Теңге 

12. Бағаның құнсыздануы 

A. Инфляция 

B. Девальвация 

C. Ревальвация 

D. Эквивалент 

E. Барлығы дұрыс 
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13. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құны. 

13. 1.Кәсіпорынның іc-әрекетіндегі басты көрсеткіші 

 
Кәсіпорынның іс-әрекетіндегі басты көрсеткіштердің бірі — өнімнің 

өзіндік құны. Бұл өнімді өндіруге және оны сатудағы ақшалай нысанында 

көрсетілетін шығьшдардың жиынтығы. Сөйтіп, жалпы өндірістік тиімділігін 

анықтайды. 

Өзіндік құнның экономикалық мазмұны жұмсалғанын шығындардың орнын 

толтыру және соның есебінен өндірілетін барлық элементтердегі жай ұдайы 

өндірісті, өндірістік қорларды және жұмыс күштерін қамтамасыз ету, осы 

арада, кәсіпорынның өзіндік құнының маңызды элементтері: амортизация, 

жұмсалған материалдық ресурстардың құны, еңбекақы - бұл шығындардың 

басты статьялары. 

Сонымен қатар, кәсіпорын бір уақытта басқа да шығындарды іске асырады: 

өздерінің қызметкерлеріне сыйлық банктік несиеге процент төлеу, әлеуметтік 

объектілерді ұстау, бюджеттен тыс қорларға аударым жарналарын жасау - бұл 

шығындар кәсіпорынның қосымша шығындарын құпайды. 

Өзіндік құн тиімділіктің мынадай маңызды көрсеткіштері: пайда және 

пайдалылығының деңгейі мен серпінін анықтайды. Өзіндік құнның маңызы 

оның орындалу функцияларымен анықталады. 

1 Өзіндік құн өнім құнының кең бөлігі болып табылады. Мұның мәнісі, өнімнің 

өзіндік құны арқылы өндіріс қаражаттарын жұмсауды қамтамасыз етеді 

2. Өзіндік құн көтерме сауда бағасын қалыптастырудың негізі болып табылады, 

оның есепсіз жүргізілуі бағаның құрылуына негіздеме бола алмайды. 

3. Өзіндік құнның негізінде пайданы, кейбір бұйымдардың пайдалылығын, 

яғни оларды шығарудың мақсатқа сай екендігін есептеу. 

 
13.2 Кәсіпорынның өзіндік құны, жалпы табысы және пайдасы 

 

Жалпы табыс 

Материалдық 

шығындар 

Еңбекақы Пайда 

Өндірістің шығындары 

(өзіндік құн) 

Өткізу көлем Таза табыс 

 
Бұл айтылғандардан өнімнің өзіндік құнына деген көзқарасты төмендетуге 

болмайтындығын көруге болмайды. Өзіндік құнның деңгейіне кәсіпорынға 

қатысы бар және қатысы жоқ факторлар ықпал етеді. Мысалы, кәсіпорынға 

табиғи жағдайлар, оның ішінде шикізат көздерін және тұтынушыларда 
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Пайдалану уақыты бойынша 

Өзіндік құнды төмендету резервтері 

Келешектегі Ағымдағы 

 Нақты еңбекті ұтымды 

пайдалану 

 Өнімнің материалды 

қажетсінуін төмендету 

 Негізгі қорларды 

пайдалануды жақсарту 

 Өндірістің техникалық 

деңгейін жақсарту 

 Өндірісті ұйымдастыру және 

еңбекті жақсарту 

 Өндірілген өнімнің 

құрылымы мен көлемінің 

Өзіндік құнның өзгеру 

факторлары 

Үнемдеу көздері 

Жұмыс орны Участок Цех Кәсіпорын Халық 

шаруашыл 

ығы, сала 

территориялық қашықтығы, шикізатқа баға деңгейі, отын, жабдықтар, 

электроэнергия және көлік тарифтері және т.б. 
 

 

 

 

 






Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар екі негізгі белгілермен 

топтастырылады: 

• шығындардың бастапқы элементтерімен; 

• пайда болу және міндет жүктеу сипатымен. 

Экономикалық элементтердің шығыстарын топтастыру өндіріс шығындар 

сметасын дайындағанда қолданылады. Бұл топтастырудың мәні - әрбір 

шығынның элементі өнімнің өзіндік құнының жиынтығына қосылады. 

Сонымен, мына төмендегі шығын элементтері бөлінеді: 

• материалдық шығындар (қайтарылма қалдықтар құрамынан шегеру); 

• еңбекақыға жұмсалған шығындар; 

 әлеуметтік сақтандыруға аударым;

 зейнетақы қорына аударым;

Орнында пайда болуы бойынша 
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 жұмыспен қамтылу қорына аударым;

• амортизация; 

 басқа да шығындар.

 
13.3 Өндіріс шығындары төмендеуінің негізгі бағыттары 

Шығындарды жүйелі түрде төмендету - кәсіпорындардың жұмыс істеу 

тиімділігін арттырудың негізгі құралы болып табылады. Нарықтық экономика 

жағдайында залалды кәсіпорындарды қаржылай қолдау қағидаға жатпайды. 

Ұлттық экономиканың барлық салаларында өндіріс шығындарын төмендетудің 

мына төмендегі негізгі бағыттарын айтуға болады: 

• ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін пайдалану; 

• өндіріс және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру; 

• экономикалық процестерді мемлекет тарапынан реттеу. 

Ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін іске асыру - бұл бір жағынан 

өндіріс қуатын, шикізат және материалдар, оның ішінде отын-энергия 

ресурстарын көптен-көп пайдалану, ал екінші жағынан тиімді жаңа 

машиналарды, жаңа технологиялық процестерді іске асыру. 

Шығынның белгілі бір мөлшерін мейлінше тиімді ету - шаруашылықты 

жүргізудің әр түрлі мәселелерін шешуге келгенде басты талап осы болып отыр. 

Тек қанша өндірілгендігінің ғана емес, оны өндіруге қанша жұмсалғандығының 

да маңызы зор. Мәселенің бұлайша қойылуы мынаны аңғартады: шикізат пен 

материалдарды жұмсай отырып немесе машиналар мен механизмдерді 

пайдалана отырып, шикізаттардың әрбір бөлігін неғұрлым көп өнім алуға, әрбір 

станок пен технологиялық процестердің түсімін өсіруге, шығындардың, 

бұйымдардың өзіндік құнын төмендетіп, кәсіпорындардың пайдасын көбейтуге, 

өндірістің тиімділігін арттыруға жету керек. 

Егер кәсіпорын ұжымдарының ішкі шаруашылық резервтерін тауып, 

пайдалануының негізгі бағыттарын қорытындылауға талпыныс жасалса, онда 

оларды үш топқа бөлуге болады. Өндіріс тиімділігі, біріншіден, негізгі өндіріс 

қорлардың пайдалануын жақсартудың, екіншіден, ай-налмалы өндіріс 

қорларды неғүрлым тиімді пайдаланудың және үшіншіден, қазіргі еңбек 

шығындарының нәтижелілігін жақсартудың есебінен арттыру. 

Өндірісті және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіруге келсек, онда бұл процесс 

ысырапты қысқарту есебімен шығындарды үнемдеумен қатар барлығы да 

тәжірибе жүзіндегідей болады, яғни нақты еңбектің шығынын үнемдеу. Қазіргі 

кезеңде нақты еңбекті үнемдеудің экономикалық дамуы қоғамдық еңбекті 

үнемдеумен салыстырғанда едәуір салмақты нәтиже береді. Қазіргі таңда 

өндірісті ұйымдастыруды жетілдірудің екі негізгі мектебі бар: америкалық және 

жапондық. Бұл өндірісті материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз 



139  

ету, әлемдік экономикалық жағынан ынталандыру және т.б көптеген жүйелер. 

Өндіріс шығындарын төмендетуде мемлекеттік ғылыми-техникалық прогресс 

жөніндегі бағдарламалары мен мемлекеттік стандарттар елеулі орын алады. 

Өнімнің өзіндік құнын арзандату еңбек өнімділігін арттырудың шартқа 

айналған объективті бейнесі, экономикалық заң әрекетінің нақты нысаны, 

осыған сәйкес өндірістік шығын үнемі кеміп, жанды еңбек үнемі өнімдірек 

болып отырады. Өзіндік құнның арзандау көрсеткіштері өндіргіш күштердің 

дамуына сәйкес өтккен және қазіргі еңбектің үнемделу дәрежесін бейнелейді. 

Өзіндік құнды кемітудің басты факторлары: 

 өндірістің техникалық деңгейін көтеру;

 өндірістің материал, отын, энергия және еңбек сиымдылықтарын төмендету;

 басқару және еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру;

 технологиялық процестерді қуаттылықпен негізгі қорларды пайдалануды 

жақсарту, т.б.

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Инвестициялық қызметтің мәні мен принциптері 

2. Күрделі қаржы жұмсалымы 

3. Қоржындық инвестицияның тиімділігі 
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Тест 

1. ҚР экономикасын реформалау келесі топтарда жүргізіледі 

A. Аралас 

B. Жоспарлы 

C. Қалыптасқан 

D. Қаржылық 

E. Барлығы дұрыс 

2.Фискалдық саясат дегеніміз 

A. Салық салу өрісіндегі мемлекеттің саясаты 

B. Несие ақша шығару 

C. Банк резервтерін азайту 

D. Мемлекеттің қарыз міндеттемесі 

E. Барлығы дұрыс 

3.Макроэкономикалық тепе-теңдік 

A. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе теңдіг 

B. Жеке сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі 

C. Баға мен өзіндік құнның тепе-теңдігі 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

4.Егер қоғамда өндірістік ресурстар көлемі артса онда: 

A. Тауарлар мен қызметтер көлемі артады 

B. Өндірістік технология жақсарады 

C. Өмір сүру стандарты жақсарады 

D. Инфляция болады 

E. Барлығы дұрыс 

5.Инфляция дегеніміз 

A. Ақшаның құнсыздануы 

B. Ақшаның құнының жоғарылауы 

C. Тауардың артуы 

D. Ақша шығару 

E. Барлығы дұрыс 

6.Ақшаның атқаратын қызметі қанша 

A. 5 

B. 2 

C. 7 

D. 4 
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E. Барлығы дұрыс 

7.Салық субъектісі 

A. Салық төлеуші 

B. Салық органдары 

C. Президент 

D. Үкімет 

E. Барлығы дұрыс 

8. Жерді пайдалануға берілгенде алынатын алым 

A. Рента 

B. Баж 

C. Кеден 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

9. Экономикалық саясаттың шаралары арналған 

A. экономикалық жоспар және стратегияларды құру үшін 

B. Экономикалық эксперименттер үшін 

C. Белгілі мақсатқа бөлінген бюджеттік субсидияларды негіздеуге 

D. Пайда табу үшін 

E. Барлығы дұрыс 

10. Мемлекеттің қандай әдістері экономикалық әдістерге жатады 

A. Дұрыс жауабы жоқ 

B. Қару жарақпен ашық саудаға тиым салу 

C. Қайырымдылық қызметіне рұқсат беру 

D. Салық төлеуге иіндеттеу 

E. Барлығы дұрыс 

11. Неліктен мемлекет толық жұмыс бастылықты қамтамсыз етуді көздейді 

A. Дұрыс жауап жоқ 

B. Барлығы дұрыс 

C. Табысты көбейту үшін 

D. Экономикалық даму үшін 

E. Барлығы дұрыс 

12. Нарық инфраструктурасы дегеніміз- бұл 

A. Дұрыс жауап жоқ 

B. Зауыт фабрика 

C. Әкімшілік 

D. Аурухана 

E. Барлығы дұрыс 
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14. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің баға жүйесі. 

14.1 Баға жасақтайтын факторларды талдау. 

Нарықтық экономика жағдайында бағаның маңызы зор. Кәсіпкерлер үшін 

өмір мен өлім мәселесі. Баға өндірістің құрылымын және көлемін анықтайды. 

Қоғамның өмір сүру деңгейіне әсер етеді. Баға туралы шешім қабылдау үшін 

көптеген факторларды ескеру керек: 

1) тауардың өзіндік құны; 

2) бәсекелестердің бағасы және оның өзгеру мүмкіндіктері; 

3) мемлекеттің фирма саясатына тікелей немесе жанама ықпалы. Баға және 

баға саясаты кәсіпорынның маркетингілік істерінің тауардан кейінгі маңызды 

элементі. 

Әрбір шаруашылық субъектісі кәсіпкерлікпен айналысуында нарықтағы 

бағаның жасақталуына қандай факторлар ықпал жасайтынын жақсы білуі 

керек. 

Баға тепе-теңдік нүктесі сатушы мен тұтынушының келісім бағасы, 

қажетті өнім мөлшері. Кәсіпорын тауарының қанша керектігін анықтайды. 

Егер нарықтағы баға шығынын жауып, пайда беретін болса ол өндірістің тиімді 

екенін және сұранысқа сай екенін көрсетеді. 

Тауарды ұсынуға (ендіруге) бірнеше факторлар ықпал жасайды: 

- ғылыми-техникалық прогресс өндірістік шығындарды азайтады және 

тауар ұсынысын көбейтеді; 

- нарықты монополияландыру дәрежесі, ол өндірістің қандай болмасын 

дәрежесінде бағаның өзгеруімен байланысты; 

- басқа тауарлар бағасының деңгейі, соның ішінде тауарлардың өзара 

орынын басу (алмастыру). 

- салықтар, ресурстарға төлем деңгейі, кеден алымы жоғары болса 

ұсынысты азайтады, төмен болса ұсынысты көбейтеді; 

Нарықтың ерекшелігі. - ол белгілі бір мөлшердегі ұсынылған өнім 

жағдайында тепе - теңдікке тырысады, яки белгілі бір баға деңгейінде белгілі 

бір мөлшерлі өнім өтеді (уақыты және саны). Егер тауарға сұраныс икемді 

болса кәсіпорынға сол тауарға бағаны көтеруді ұсынуға болады, ал егер 

сұраныс икемсіз болса бағаны өсірмеу керек, себебі жалпы түсім төмендейді.  

Бұл жағдайда бағаны төмендетіп жалпы түсімді көбейтуге болады, себебі 

сұраныс көп болады. Сұраныс икемділігі пайдаға салынатын салық өскенде 

бағаны өсіруге мәжбүр етеді. 

Сұраныс пен ұсыныс арасындағы қайшылықты баға және баға емес 

бәсекелестік бәсеңдетеді. Баға бәсекелестігі - тауарға бағаны өзгерту арқылы 

күресу. Баға бәсекелестігінің және сол арқылы өнім бірлігінің өзіндік құнын 

азайту. Тек қана шығынды азайтып, тауар сапасын арттырған жағдайда, оның 
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бағасын нарық бағасынан төмен қойғанда бәсекеден жеңеді. Бәсекелестер ілесе 

алмаса күйрейді. 

Баға емес бәсекелестік - тауардың өзіне тән басқа тауарларда жоқ қасиеті, 

техникалық сенімділігі, жоғары сапасы. 

Тұтынушылар - бағаға ықпал жасаушылар. Кез келген кәсіпкер баға мен 

тұтынушылардың, оның өкілдерімен қатынастың тығыз екенін білуі тиіс. 

Жарнама тауардың қосымша тиімді қасиеттерін насихаттайды. Мемлекеттік 

реттеу арқылы бағаға ықпал. жасауға болады. Оның тікелей және жанама 

ықпалы болады. 

1. Бағаны мемлекет өзі тағайындайды. 

2. Мемлекет нарыққа кейбір кездері бәсекеге тікелей тиым салу арқылы әрекет 

жасайды. 

Мемлекеттің нарықты және бағаны реттеу барлық елде бар. Мысалы, АҚШ-та, 

5-10% баға, негізі табиғи монополиялы салада реттеледі. Жапонияда тұтыну 

тауарларының 20%-нің бағасы реттеледі (энергия, газ, күрішке, бидайға, ет 

және сүт өніміне). Монополист кәсіпорынға мынадай баға реттеу әдістері 

қолданылады. 

- шекті баға тағайындалады, әсіресе бұл тауар түрі жетіспеген жағдайда. 

Мысалы, СССР - де 32 жыл бойы азық-түлік тауарына өзіндік құны 

өскенімен баға өскен жоқ, бұл жағдай ССРО одағын экономикалық 

дағдарысқа әкелді. Батыс елдерінде Бұл әдістен, әсіресе   азық-түлік 

тауарына бағаны шектеуден бас тартты; 

- белгіленген баға тағайындалады; 

- баға өсірілгенде оның қосылуына шек қойылады; 

- шектік рентабельдік деңгейі қолданылады; 

Тауардың бағасына ықпал жасауды тауар қозғалысына қатынасушылар шешеді. 

Тауар өндіруші бағаны бақылау жөнінде тауарды тұтынушыға жеткенше 

қатысушыларға қолайлы ынталандыру жағдайын жасауы керек. Сенімді пайда 

табу үшін өндіруші тауар өткізушілер мен ұзақ мерзімге келісім-шарт жасағаны 

мақұл. Шама келсе өндіруші тауар өткізу проблемасына алаң болмауы керек. 

 
14.2 Баға жүйесінің классификациясы. 

1. Айналым қызметін атқаруына қарай: 

- көтерме баға - кәсіпорын үлкен мөлшерде басқа кәсіпорынға, сауда ұйымына 

өткізеді; 

- дайындау бағасы - ауылшаруашылық өнімін сатып алу; 

- бөлшек сауда бағасы — тұрғындарға сату бағасы; 

- құрылыс өніміне сметалық құн, орташа 1м
2
 тұрғын үй ауданының құны; 

- шартты баға делдал мен заказ беруші арасында; 
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- тарифтер - істелетін қызмет түрлеріне, жүк және тасымал транспортына; 

- тұрғындарға қызмет көрсеткендегі тағайындалатын баға тарифтер; 

2. Мемлекеттің ықпалынан тәуелсіз еркін сұраныс пен ұсыныстан құралатын 

бағдар: 

- еркін сұраныс пен ұсыныстан құралатын баға; 

- мемлекет жағынан тежелетін, бірақ сұраныс пен ұсыныс ескерілетін баға, 

онда рентабельдік деңгейді тежейді; 

- белгілі тауарлар тобына алдын-ала белгіленген бағалар; 

3. Бағаны белгілеу классификациясы әдісімен: 

- шарт бойынша белгіленген баға; 

- бір кәсіпорынның тасымал бөлімдері арасындағы транспорт бағасы; 

- биржалық баға; 

- бәсекелестік негіздегі. сауда бағасы; 

4. Бағаның іске асу мерзімі бойынша: 

- тұрақты баға шарты мерзімге байланысты; 

- қазіргі мерзімге байланысты қойылған баға; 

- жылжымалы баға - өндіріс шығындарының өзгеруімен байланысты; 

- маусымдық баға; 

- сатылап кемітілген баға; 

Баға жасақтау жүйесінің құрамына тауардың бағасын кеміту жүйесі кең 

өріс алған. Кәсіпорын - өндірушілер тұтынушыларды ынталандыру және тарту 

үшін тауардың бастапқы бағасын кемітіп, өтпей тұрған тауардың жинақталған 

қорын азайтады, ол өндірісті дамытады. Бағаны кемітудің мынандай түрлері 

бар: 

- тауарды әзір ақшамен қолма қол сатып алғанда. Практикада жөнелтілген 

тауарға тану уақыты 30-40 күнге дейін созылады. Мұндай жеңілдік келісім 

саласының 3-6%-тін құрайды; 

- сандық жеңілдік, егер сатып алынатын тауардың көлемі өте жоғары болса; 

- дилерлік жеңілдік, өндіруші делдалға оның қызметі үшін төлем; 

- арнайы жеңілдік, ол кейбір сатып алушыға және тұтынушыны тарту үшін 

тауардың бірінші партиясына; 

- маусымдық жеңілдік, Бұл 50-80%-ке дейін барады; 

- бонустық жеңілдік, тұрақты сатып алушыға 7-8 пайыз мөлшерінде; 

- жабық жеңілдік, мысалы фирмааралық тауар айналымында, сонымен бірге 

өкімет аралық келісім бойынша сатылатын тауарға; 

- жасырынды жеңілдік, сатып алушыға қосымша ақысыз жеңілдік, мысалы 

көп мөлшерде тауар сатып алуға жеңілдік етуде (кредит); 

Кәсіпорын баға мәселесін дұрыс шешу үшін барлық деректі мәліметті 

жинақтауы және баға туралы тұжырымды шешім алуы үшін мәліметті жан- 
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жақты жолдауы керек. Компания, кәсіпорын мәліметті мына бағытта жинауы 

ұсынылады: 

- кәсіпорынның жұмыс істейтін өндіріс саласындағы бәсекелестік тип 

қандай? 

- бәсекелестер, кімдер, бәсекелес тауары оның өндіру дәрежесі, 

шығынының жалпы түсімдігі ара салмағы, пайда деңгейі, үкіметтің 

кәсіпкерлік іске деген саясаты, салық саясаты туралы. 

 
14.3 Кәсіпорын өніміне баға тағайындау кезеңдері және әдістері. 

Баға тағайындау қиын процесс. Сондықтан бірнеше кезеңнен тұрады: 

1) мақсатты таңдау; 

2) сұранысты анықтау; 

3) шығынды талдау; 

4) бәсекелестіктің бағасын талдау; 

5) баға жасақтау әдісін таңдау; 

6) түпкілікті бағаны тағайындау; 

Кәсіпорынның баға саясатының мақсаты. Негізінен баға саясатының 

мақсатының үш түрі бар: 

1) аман қалуды қамтамасыз ету; 

2) пайданы неғұрлым көп табу; 

3) нарықтағы орынды сақтап қалу, дамыту; 

Фирманың аман қалуын сақтап қалуын қамтамасыз ету - бұл қатал 

бәсекелестіктегі ең басты мақсат. Нарыққа орнықты ену үшін өнімді көп 

шығарып, сапасын арттырып және бағасын төмендетіп орнықты жағдайды 

қамтамасыз ету. Пайданы неғұрлым көп табу үшін бірнеше жылдарда тұрақты 

пайда мөлшеріне жету, ол үшін өндіріске күрделі салымды көбейту. Бастапқы 

кезеңде пайданы көп тауып нарықтағы орынды сақтап қалу үшін баға 

динамикасын бәсекелестіктің тауар сапасын, олардың іс-қимылын алдын ала 

біліп қарсы әрекет жасау. 

2. Сұранысты анықтау. Бағаны тағайындауға әзірлік жасау үшін өндірістің 

тауарына сұранысты білу керек. Сұраныс деңгейіне әртүрлі факторлар ықпал 

жасайды, тауардың қажеттілігі, басқа тауарлар орнын баспай тыңдағы немесе 

бәсекелестіктің жоқтығы, Тұтынушының сатып алу қабілеті. 

3. Шығынды талдау - тауарға сұранысты жоғарғы баға деңгейі шешеді. 

Өндірістік жалпы шығын бағаның ең төмен мөлшерін анықтайды. Кәсіпорын 

бағаны төмендетемін деп шығынын жаба алмаса зиян шегуі мүмкін. 

4. Бәсекелестіктің баға деңгейін талдау. Бәсекелестіктің тауарларының 

ерекшеліктерін, оның баға деңгейін үнемі бақылап отыру керек. Ол мәлімет өз 
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тауарына баға тағайындау үшін, тауар ассортиментін жақсарту үшін керек 

болады. 

5. Баға құру әдісін таңдау - оптималды мүмкін баға: шығынды жабу, тауарды 

бөлу, өткізу және белгілі бір пайда нормасын алуды қамтамасыз ету. 

Тағы тағайындаудың 3 варианты бар. 

1) Ең жабайы және кең тараған түрі «Орташа шығын қосу пайда» шығынға 

қосымша баға қосу. Мысалы, 20-30% кем дегендегі деңгей; 

2) Баға әдісін тағайындау үшін фирма шығынға алуға тиісті пайданы қосады. 

Ол үшін әуелі ең жоғары бағамен аз тауар мөлшерін сатып байқайды. Ол баға 

икемділігімен байланысты болады. Икемділік коэффиценті 1-ден кем болмауы 

керек. 

3) Бағаны тағайындау тауардың «бағалылығын сезу» негізінде. Ол 

тұтынушының талғамына байланысты. Ол үшін сатушы жақсы сервиз, сапа 

кепілдігін пайдаланады. 

6. Қорытынды этап - түпкілікті баға тағайындау. Ол үшін осы жоғарыдағы үш 

әдістің біреуіне немесе солардың әрқайсысының элементтерін пайдаланған 

әдіске тоқтау керек, сонымен бірге тұтынушының тауарды қабылдаудағы 

психологиялық әрекетін білу керек. Бағаны басқару үшін қолданылып жүрген 

преискуранттарға өзгеріс енгізу, шарттар жасағанда ескертпелер енгізу. Ол 

ескертпеде бағаның өсу мүмкіндігін көрсету, оның себептерін келтіру. 

 
14.4 Экспорт, импорт өнімдеріне баға тағайындау. 

Кез келген контрактінің маңызды бөлімі өнімге баға тағайындау. Баға 

тағайындағанда ең бірінші тауар жеткізудің базистік жағдайын анықтау. Тауар 

жеткізудің базистік жағдайы бұл арнаулы жағдайлардың комплексі, онда екі 

жақтың міндеттері анықталады, тауар жеткізудегі тәуелділік, бүлінуі, жоқ 

болуы т.б. Базис жағдайында тауарды тасымалдау, сақтау, сақтандыруға жауап 

беретін жақты анықтайды. Тауардың бағасына тауарды жеткізу және сонымен 

байланысты басқалай шығынды сатушы жұмсайды. Сонымен контракттағы 

баға базистік жағдай түрімен және осы жағдаймен байланысты сатушының 

міндетімен тығыз байланысты. Сондықтан шартта «инкотермс» жинағына 

сілтеу жасау керек. Шартта мына көрсеткіштер айқын көрінуі керек: - баға 

тағайындалған он? бірлігі; - базистік бағалар; - бағаның валютасы; 

Халықаралық сауда практикасында бағаның бірнеше түрі қолданылады, олар 

шартта көрсетілуі керек. Тұрақты баға - ол тауарды жеткізу мерзіміне шарт 

бойынша сақталады. Қозғалмалы баға шартта нарықтағы жағдаймен 

байланысты өзгеріс мүмкін болатыны көрсету,бірақ шартты көрсетілген баға 

нарықтық бағадан ауытқуы 2,5%-тен аспауы керек. Жылжымалы баға - ұзақ 

мерзімде өндірілетін өнімге сауда келісім шартында қолданылады. Өнімді 



147  

өндіріп сатуға шығарғанша шикізат, материал, еңбек ақы бағасы өзгеруі 

мүмкін. 

14.5 Сауда келісімі жөнінде келіссөз жүргізу тәртібі. 

Келіссөз жүргізбестен бұрын екінші жақтың іс жағдайы жөнінде 

мүмкіндігінше толық мәлімет жинау қажет. Оның тауар жеткізіп тұрушылық 

мәліметі, өніміне баға жасақтау жүйесі, сонымен бірге тауар алушымен келісім  

жүргізу тактикасы қалай болғанын білу керек. 

Осыдан кейін тауар жеткізушінің практикасына қарсы іс әрекет жоспарын 

ойластыру керек. Әрбір кәсіпкер келіссөз жүргізу үшін алдын ала керекті 

информацияны қалай алу керектігін білуге тиіс. Ол үшін мынаны ескеріңіз. 

1. Шығынды талдау жөніндегі маманның көмегін пайдаланыңыз бұл 

саладағы жақсы маман 1-2 айда өзінің жылдық еңбек ақысын ақтай 

алады. Ол үшін талдау  жолдары   көп. Мысалы,  сатушыдан  баға 

құрылымын   алады, немесе тауар  жеткізушінің еңбек ақыға,  материалға, 

субподряд жұмысына, қосымша шығындардың, сонымен бірге  пайда 

мөлшерінің  мәліметтері бойынша маманның өзі талдау жасайды. Талдау 

жасайтын маманның міндеті көрсетілген шығынның  дұрыс не дұрыс еместігін 

бағалау. 

2. Тауардың жеткізушінің баға жасақтау жүйесін   анықтау.   Тауардың 

бағасын жасақтау әдісін жақсы білетін сатып алушы сөз жүргізгенде үлкен 

пария тауарларына шарт жасағанда көп артықшылығы бар. 

3. Сатушы өзінің позициясының қаншама күшті екенін бағалау. 

4. Сатушының компаньондарымен танысып сөйлесу, қандай баға сұрайды, 

қаншаға кеміте алады т.б. 

5. Сатушының бәсекелесімен сөйлесу қажет. 

6. Сатушының жұмысы қалай жүріп жатқанын білу. 

Жинақталған информациялар бойынша айтушыға сұрақтар қоюға даярлану 

керек, ол үшін келіссөз жүргізілерде талқыланатын мәселені реттеп жазып алу. 

Сұраққа жауап бергенде сөзін бөлмеу керек, сіздің міндетіңіз неғұрлым көп 

мәлімет алу. Келіссөз жүргізу жөнінде бірнеше кеңестер: 

- сұрауыңызды маманға бағыттаңыз, мысалы, экономистке нарықтық 

конъюктурасы жөнінде. 

- Келіссөз жүргізу кезінде үзіліс алып ойланыңыз, қандай сұраққа жауап алуға 

болатынын,    қандай    сұраққа   тауар   жеткізуші   толық   жауап бермегенін  

т.б. 

- екінші жақтың берген жауабын ұқыпты жауап алу. 

- ұнамсыз сұрақтар қоюдан сақтаныңыз, өзіңізді жоғары ұстап білгіштік 

жасамаңыз. 



148  

- екінші жақтың жұмысының адалдығына күмән   келтіретін   сұрақ 

қоймаңыз. 

- сөйлесу кезінде екінші жақтың сөзін бөлмеңіз. Тыңдау бұл көп нәрсенің бетін 

ашады, не ойы бар екенін білесіз. 

Барлық информацияны жинап болғаннан кейін саудаласуға кірісуге болады. 

Есте сақтайтын жай екі жақты келісімге келу үшін өзара икемді болу, жол беру. 

Көпшілік жағдайда сатушы еш уақытта ақырғы ұсынысын бірден айтпайды, ал 

сатып алушы сатушының бірінші ұсынысына келісім бермейді. 

 

Бақылау сұрақтары: 

1. Инновация ұғымы 

2. Жаңа техника мен технологияның техникалық деңгейінің көрсеткіштері 

 
Әдебиеттер 

1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности 

бухгалтерского учёта - Алматы: Центр аудит – Казахстан 

2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3. Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета животноводческой 

продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 

4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» НСФО 

№1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 

6. Международные  стандарты финансовой отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова  Ф. и др.  - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

7. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

8. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 

9. Пизенгольц П.И. и др. “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве” Учебник М: - М. 2007г. 

 
Тест 

1.Аймақтық саясаттың мақсаты 

A. Регионалдық- экономикалық даму деңгейін теңестіру 
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B. Өндірісті ұйымдастыру 

C. Әлеуметтік жағдайды бақылау 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

2.Еңбек тарифі дегеніміз 

A. Еңбек уақытының құны 

B. Жалақы 

C. Аванс 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

3.Инфляцияның түрін ата 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Баяу 

C. Қарқынды 

D. Ұшқыр 

E. Барлығы дұрыс 

4.Экономикалық саясат 

A. Белгілі-бір мақсаттарды анықтау және оларды іске асыру 

B. Құықтық тәртіп орнату 

C. Мемлекет тарапынан нарық инфрақұрлымын қалыптастыру 

D. Сыртқы сфераға қатысты қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

E. Барлығы дұрыс 

5. Нарық механизмінің қызметін қамтамасыз етуге 

A. Мемлекет экономикаға араласуы қажет 

B. Жанама 

C. Тікелей 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

6. ҚР-да қанша деңгейлі банк бар 

A. 2 

B. 3 

C. 5 

D. 1 

E. Барлығы дұрыс 
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15. Ауыл шаруашылығы кешенінің экономикалық тиімділігі 

15.1 Ауыл шаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігінің мәні мен 

мазмұны 

 
Әрбір қоғамның экономикалық прогрес негізінде қоғамдық өндірістің 

тиімділігі жатады. Әрбір шаруашылық жүйедегі өндіріс тиімділігінің 

ерекшелігі : 

 өндірістің қоғамдық формасымен 

 өндірістің мақсатты бағытымен 

 өндіріс нәтижесімен және берілген факторлар өзіндік жүйсімен анықталады. 

Тиімділіктің жоғары критийі болып бар ресурстарды қолданудың қоғамдық 

және жеке тұтынушыларды толық қанағаттандыру болып табылады. 

Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігі күделі экономикалық категория. Онда 

қоғамдық өндірістің маңызды бөлігі нәтижелік көрсетіледі. Соңғы нәтижені 

сипаттау үшін барысында тиімділік және экономикалық тиімділік ұғымдарын 

ажырата білу керек. 

Эффект (тиімділік) ауыл шаруашылығында өткен іс шаралардың нәтижесі. 

Экономикалық тиімділік өнімді өткізу мен өндірудің соңғы пайдалы әсерін 

көрсетеді. Ауыл шаруашылығында бұл аумақ белгілі өнімді өткізу 

максимальды санын алу. 

Ауыл шаруашылығында жүзеге асырылған іс шараларды бақылау мақсатында  

экономикалық тиімділік критерийлері шығады. Ауыл шаруашылығында 

тиімділік критерийі аз шығын жұмсау арқылы таза өнімді өндірудің 

жоғарылауы болып табылады. Бұл жер тиімділігін, материалды және еңбек 

ресурстарын рационалды қолдану арқылы қол жеткізіледі. 

Өндіріс нәтижелерін шығындармен өлшеу үшін экономикалық тиімділіктің 

келесі түрлерін есепке алуымыз керек: 

 Халық шаруашылық тиімділік; 

 Ауыл шаруашылық өндірісінің тиімділігі; 

 Жеке сала тиімділігі; 

 Ішкі шаруашылық бөлімшелердің тиімділігі жеке өнімдерді өндіру мен азық 

түлік өндірісінің тиімділігі; 

 Іс шаралар тиімділігі; 

Тиімділіктің бұл түрлерінің барлығы бір бірімен тығыз байланысты. 

Ауылшаруашылығы бойынша соңғы экономикалық тиімділік барлық жүйелік 

ресурстарды рационалды қолдануға байданысты. 

 
15.2 Ауыл шаруашылығындағы экономикалық тиімділіктің негізгі 

көрсеткіштері. 
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Ауыл шаруашылығының қарапайым жағдайда дамуының ең актуальды 

мәселесі салалар тиімділігінің ары қарай жоғарылауы. 

Ауыл шаруашылығының экономикалық тиімділігін сипаттауда көрсеткіштері 

Натуралды көрсеткіштер құндық көрсеткіштерді есептелуіне қажетті база 

болып табылады. Атап айтқанда айналым және тауарлық өнімнің айналымы 

және таза фазаның және өндіріс рентабельдігінің көрсеткіштерін есептеу 

базасы. 

Ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігінің көрсеткіштері 

төмендегілер: 

Натуралды көрсеткіштер 

Өндірілген өнім көлемі 

Мал шаруашылығының өнім көлемі 

100 га өнімінің егін алқаптарыда өнім өндірілуі 

Құндылық көрсеткіштер 

Айналымдық кіріс 

пайда 

рентабелділік 

Айналыс өнімі – белгілі бір уақыт аралығындағы өндірілген барлық өнімнің 

ақшалай түрі. 

Тауарлы өнім дегеніміз – ол өткізілген өнім белгілі бір уақыт аралығында 

өткізген өнім. 

Ауылшаруашылық өндірісінің тиімділігіне әсер ететін факторлар әр қилы 

болып келеді.Олардың кей-біреулері ауылшаруашылығының кәсіпорындарын 

нақты ұжымдастыру.Қызметіне байланысты болса,ал кейбіреулері өндірістік 

ұйымдастыру ерекшелігі мен технологиясына байланысты, өндірістік 

ресурстарына байланысты ғылыми техникалық өрлеу жетекшілердің өрлеуіне 

байланысты. 

1. Айналым кіріс – (АК) 

Айналым өнім құны – (АӨҚ) 

Материалдық шығындар – (МШ) 

АК = АӨҚ – МШ 

2. Таза кіріс – (ТК) 

Айналым өнімінің құны – (АӨҚ) 

Өзіндік құны – (ӨҚ) 

ТК= АӨҚ – ӨҚ 

3. Таза кіріс көлемі – (ТКК) 

Айналым кіріс – (АК) 

Еңбек ақы көлемі – (ЕАК) 

ТКК= АК – ЕАК 
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4. Пайда – (П) 

Өткізілген өнімнің құны – (ӨӨҚ) 

Өзіндік құны – (ӨҚ) 

П= ӨӨҚ – ӨҚ 

 
15.3 Ауылшаруашылық өндірісінде экономикалық тиімділіктің жақсарту 

жолдары. 

Ауыл шаруашылық тиімділігіне әсер ететін факторлар сансыз және алуан 

түрлі. Олардың кейбіреулерін ауылшаруашылық орындарда енді біреулерін 

өндірістің ұйымы мен технологиясына, өндіріс ресурстарын қолдануға 

байланысты болады. 

Ауылшаруашылық өндірісінің экономикалық тиімділігінің 

жақсартылуының негізгі жолдары: 

1. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруді жоғарлату 

2. Ауылшаруашылық дақылдарының өнімділігін арттыру 

3. Ауылшаруашылығы мол өнімдерінің өнімін жақсарту 

4. Ауылшаруашылық өнімінің тауарлылығын арттыру 

5. Өнімді жинап алғаннан кейінгі сақтаудың жаңа әдістерін ендіру 

6. Ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге жұмсалатын материалдың техникалық 

шығындарды азайту 

7. Ауылшаруашылық өндірісіндегі мамандандыруды тереңдету, 

шоғырландыруды жақсарту 

8. Өнімнің еңбек өнімге жұмсалатын еңбек көлемін материалдық қор көлемін 

азайту 

9. Өнім өндірудің жоғары технологиялық техникаларды және прогресивті 

пайдалану 

10. Өсімдік шаруашылығы мен мал шаруашылығы ететін процестерін 

механизацияның деңгейін жақсарту 

11. Жалпы өндірістік және жалпы шаруашылық шығындарды азайту 

12. Еңбекті ұйымдастыру мен материалды ынталандыруды жетілдіру 

13. Өнімнің баға жүйесі нарықтық өткізу, сату каналдары. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1.Кәсіпорындардың шығындары және олардың түрлері 

2.Өндіріс шығындары төмендеуінің негізгі бағыттары 

 
Әдебиеттер 

1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности 

бухгалтерского учёта - Алматы: Центр аудит – Казахстан 
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2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3.Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета животноводческой 

продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 

4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» НСФО №1 

Бюллетень бухгалтера, 2008г. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова Ф. и др. - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

7. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

8. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 

9. Пизенгольц П.И. и др. “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве” Учебник М: - М. 2007г. 

 
Тест 

1. Айналыстағы ақшаны реттеп отырады 

A. Ұлттық Банк 

B. Халық банкі 

C. Екінші деңгейлі банктер 

D. Парламент 

E. Барлығы дұрыс 

2. Нарықта тауар өнадірушілер арасындағы күрес 

A. Бәсеке 

B. Монополия 

C. Ойын 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

3.Импорт дегеніміз 

A. Шетелден келетін тауар 

B. Сытқа шығару 

C. Ішкі өнім 

D. Сыртқы өнім 

E. Барлығы дұрыс 

4.Экспорт дегеніміз 
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A. Өндірген өнімді сыртқа шығару 

B. Сырттан келетін тауар 

C. Барлық жауап дұрыс 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

5. Орталық Банктің белгілеген , экономикалық теорияда 

A. Ресми есеп ставкасы деп атайды 

B. Фирманы басқару 

C. Өндіріс факторы 

D. Трест 

E. Барлығы дұрыс 

6. Орталық Банктің атқаратын міндеті 

A. Елдегі валюта жүйесінің тұрақты қызметін қамтамасыз етеді 

B. Өнім өндіреді 

C. Заңды және жеке тұлғаларға несие береді 

D. Сыртқа шикізат шығарады 

E. Барлығы дұрыс 

7. Құнды қағаздар нарығы қаржы-қаражат нарығының құрамдас бөлігі болады 

ма? 

A. Ия 

B. Жоқ 

C. Ақша сұранысы өзгереді 

D. Дұрысы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

8.Акция 

A. Құнды қағаз 

B. Ақша 

C. Өндіріс факторы 

D. Жалақы 

E. Барлығы дұрыс 

9.Құрылымдық саясат деген ұғым қай жылдан бастап кең қолданыла бастады 

A. 1940 

B. 1950 

C. 1960 

D. 1970 
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16. Ауыл шаруашылығындағы ғылыми–техникалық прогресс. 

16.1. Ғылыми – техникалық өрлеудің мазмұны мен мәні 

 
Ауыл шаруашылық азықты көбейту үшін және оның нәтижелігін 

жоғарлату үшін ғылыми техникалық прогресстің (ҒТП) мәні зор. Ол ауыл 

шаруашылығының дамуына жан – жақты әсерін тигізеді. 

ҒТП ғылым мен техниканың алға басуын және өзара байланысын, өзара 

ескертілген ғылым мен техниканың дамуын сипаттайды, яғни ол өңделуші күш, 

технологияла, өндірістік ұйымдарды және әдістерді басқару арқылы жүзеге 

асырылады. Бұл көпжоспарлы күрделі процесс, ол ғылыми зерттеуді қоса, 

сонымен қатар машиналарды жасау және құрастыру, басқа да өндірістік 

құралдар, селекимяны және нәтижелі өсімдіктердің көбею сорттары, 

малдардың жаңа пародасын шығару, ауыл шаруашылығын жүргізудің әдістерін 

дамыту. 

ҒТП екі даму формалары бар эволюциялық және революциялық. Өндіруші 

күштер әрдайым дамиды, әрдайым техниканың, технологияның және өзге де 

өндірістік жақтардың дамуы жүреді. 

Адамзаттың пайда болу уақытында бірнеше ғылыми техникалық революциялар 

жүрген. Қоғамның эволюциялық кезеңдерінің дамуына байланысты сәйкесті 

еңбек құралдарын пайдаланылады; тас ғасыры, қола дәуірі, темір дәуірі. 

Көптеген ғалымдар біз тұратын, темір ғасырына жеңіл материалдар келеді. 

Ауыл шаруашылығында ҒТП ерекшелігі бар. Мұнда осы немесе басқа да  

оның бағыты топырақтың құнарлануына және қоршаған ортаға қандай әсерін 

тигізетінін ескерген жөн. Топырақтың құнарлығының жоғарлануы және 

қоршаған ортаны қорғау бұл – маңызды есеп. Олар ҒТП – тің барлық 

факторларын рационалды пайдалану негізінде шешіледі. 

Өсімдіктер мен жануарлар өздерінің негізгі – биологиялық 

заңдылықтарымен дамиды. Биологиялық процесстердің циклдары бар, олар 

белгілі бір ұзақтылық. Ғылым мен техниканың жетістігі табиғи циклдың 

белсенді ықпалына әсер етеді, бірақ биологиялық процесс кезінде барлығын 

толығымен ауыстыруға болмайды. Басқа жағынан биологиялық факторлар 

ғылыми – техникалық өңделуге байланысты ерекше талапты шығарады. Олар 

қалыпты биологиялық ағу процессін жүргіздірулері қажет. 

Мемлекеттік зоналары бойынша табиғи климаттық жағдайлардың үлкен 

ерекшелікпен өндірістік саланың жабдықталуы жоғартады, нәтижелі машина 

құру, яғни ол машинаны түрлі жұмыс саласында пайдалануға болады. Аз 

транспорттық және шапшаң бұзылғыш өнімдердің үлкен көлемі оның сақталуы 

үшін агроөнеркәсіптік интеграциялық форм ұйымдастыруына байланысты, оны 

нәтижелі өңдеу жұмыстарын қажет етеді. 
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ҒТП – ауыл шаруашылығының интенсификациялық негізі. Ғылым мен 

техниканың өндірістік жетістігін шығаруға және оның ауыл 

шаруашылығындағы жоғары дәрежеге өсу қарқындылығына, оның 

тұрақтылығына және еңбегінің өніміне, өзіндік құнының төмендеуі және 

өнімнің сапасының жоғарлауы, саланың рентабельділігінің өсуі, еңбек 

жағдайының және жұмысшылардың функцияларының өзгеруіне ғылым мен 

техника үлкен мүмкіндіктерді ашады. 

16.2. Ауыл шаруашылығындағы инновациялық қызмет. 

Инновация (жаңа кіріспе) соңғы нәтижелі қызметті сипаттайды, жаңа түрдегі 

немесе жетілдірілген өнімнің жаңа немесе әлеуметтік қызметке жақын 

жетілдірілген технологиялық процесті сипаттайды. 

Инновациялық қызмет – ұйымдастырудың басқарудың және 

қаржыландырудың жаңа нысандарын пайдалануға негізделген қызмет. 

Инновациялық қызмет бұл шаралық жүйе ғылыми – техникалық идеяны 

жасауға, ойлап табуға, практикалық пайдалану кезінде қажет болатын 

нәтижелерді өңдеуге бағытталған. Инновациялық қызмет барлық ғылыми 

ізденіс түрлерін қосады, яғни конструктілік – жобалық, технологиялық, сапалы 

өңдеулер, сонымен қатар өндірісте жаңашылықты игеру шаралары. 

Нәтижесінде инновациялық қызметте жаңа өнімдер, технологиялар және 

ұйымдасу формалары және өндіріспен басқарушылық пайда болады. ҒТП – тің 

маңызды жағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің қажетті нәтижелі 

қалыптасу жағдайын атқарады. 

Инновациялық қызметті ойдағыдай жүргіздіру үшін жаңа кірістерді игеру 

қажет. Инновацияның технологиялық параметрлеріне байланысты азықтық 

және процесстік болып екіге бөлінеді. Принциптік жаңа өнімді алу – бұл 

өнімдік инновация. Процесстік инновация – жаңа немесе жетілдірілген өнімнің 

жағдайын, технологияларын ұйымдастыру формаларын және өндіріспен 

басқаруды игеру. 

Инновацияның жаңа дәрежесі сала бойынша жаңа және ұйым үшін жаңа 

болып екіге бөлінеді. Инновацияның тереңді жаңашылығын ендіру байланысы 

радикалды, ал жақсартуға байланысты және модификациялық болып бөлінеді.  

Ауыл шаруашылығында инновациялық қызметтің нәтижесі – мәдениет 

құнарлығының жоғарлауы және жануарлардың өнімділіктері еңбек өнімнің 

жоғарлауы, пайданың жоғарлауы, сонымен қатар қоршаған ортаның қоқыстан 

экономикада шығындалуының төмендеуі. 

Инновациялық қызметтен экономикалық эффектті. Ауыл шаруашылығында 

келесідей формуламен санайды тңг: 

Э = ((ПН/АН) – (Пб/Аб))*Ан; 
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Пн, Пб – жаңа базалық нұсқау бойынша және жаңа пайда түсу нұсқасы тнг; 

Ан, Аб – жаңа базалық нұсқау бойынша және жаңа пайда түсу нұсқасы 

бойынша өндірістік азықтың көлемі. 

Инновациялық қызметтің экономикалық нәтижелі сипаты шығарылған 

инновациядан оның шығынына байланысқан экономикалық нәтижемен 

сипатталады. Нәтиже пайданың барлық және таза өнімі болуы сау қызметі деп 

материалды – қаржы байланысының қаржылық қызметі деп түсіндіріледі. 

Инновациялық қызмет бірінші жағдайда бәсекелестік өнімді шығару, оның 

өнімін жоғарлату және ауыл шаруашылығының рентабельділігінің жоғарлауы. 

 
16.3. Ғылыми техникалық өрлеу және агроөнеркәсіп кешеннің негізгі 

бағыттары. 

Ауыл шаруашылығындағы ҒТП – тің негізгі бағыты келесідей: 

- комплекстік механизация, барлық өсімдік және жануар саласындағы 

автоматизация және электрификациясы; 

- ауыл шаруашылығының жан жақты химияландыру; 

- жерлерді милиорациялау; 

- интенсивті, ресурстық сақтау технологияларын қолдану; 

- жоғары сападағы егіннің, иммундық және ауыл шаруашылық мәдениетінің 

жоғары нәтижелі сорттардың құрылуы; 

- мал түрлерінің бөлінуі, бағалы биологиялық және пайдалы тұрмыстық 

сапалардың комплексі; 

- мамандықтың тереңдетілуі және өнімнің концентрациясының жоғарлауы; 

- ұжым формының жетілуі және жоғары сападағы өнімдік еңбектің 

мативациясы; 

- жеке және тұрмыстық формның түрлі жағдайларда дамуы; 

- ауыл шаруашылық интеграциясы халық шаруашылығында және басқа 

салаларда дамуы; 

- өзіндік интенсивті дамытуды пайдалану; 

- жаңа түрдегі тарыларды және қораптарды пайдалану; 

- өнімдік сақтау қоймасының базасын үлкейту; 

- өнімді шығару әдісін жетілдіру; 

- жоғары квалификациялық мамандарды дайындау; 

- транспорттық өнімдерді дамыту. 

ҒТП – тің маңызды бағыты – биотехнология, өнеркәсіптік пайдалану мен 

жүйелі бағытты құру және ең маңыздысы микроорганизмдерді құрумен 

сипатталады. Биотехнология АӨК (нан шығару өнімінде, вино өнімінде, сыр 

өнімінде және т.б.) саласында жиі қолданылады. 

Перспективті генетикалық инженерия, ол жаңа өсімдік сорттарын 



158  

және жануарлар сыртының жаңа түрлерін құруға бағытталған. 

Жануар өнімінде перспективті мазмұны малдардың түрлерінің және 

олардың азығының өнімін жоғары дәрежеде қамтамасыздандыруға арналған 

селекциялық жұмыс. 

Осылайша, ауыл шаруашылығында маңызды дамытушылық жеке ғылым мен 

техниканы пайдалану ғана емес, ҒТП – тің барлық сұрақтарына комплекстік 

қамсыздандыру болып табылады. 

Сонымен қорыта келгенде Ғылыми техникалық өрлеу жаңа технологияны 

жетілдіруге және дамытуға, өндіріске жаңартуды ендіру болып табылады. ҒТП 

– ауыл шаруашылығының интенсификациялық негізі. Ғылым мен техниканың 

өндірістік жетістігін шығаруға, және оның ауыл шаруашылығындағы жоғары 

дәрежедегі өсу қарқындылығына, оның тұрақтылығына және еңбегінің өніміне 

өзіндік құнының төмендеуі және өнімнің сапасының жоғарлауы, саланың 

рентабельділігінің өсуі, еңбек жағдайының және жұмысшылардың 

функцияларының өзгеруіне ғылым мен техника үлкен мүмкіндіктерді ашады. 

Инновация негізінен үш сатыны қамтиды; олар; зерттеудің басталуынан 

алғашқы өнеркәсіптік игеруге дейінгі саты; алғашқы өнеркәсіптік игеруден 

(дейінгі саты) тұтынушының мұқтаждарын қанағаттандыру үшін қажетті 

объектілерді шығаруға (енгізуге) дейінгі саты; қызмет көрсету мен кәдеге 

жаратуды қоса тұтынушыда пайдалану сатысы. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Ауыл шаруашылығындағы ҒТП 

2 .Маркетингтің негізгі бернесі мен принциптері 

 
Әдебиеттер 

1. Радостовец В.В., Шмидт О.И. Теория и отраслевые особенности 

бухгалтерского учёта - Алматы: Центр аудит – Казахстан 

2. Кеулімжаев Қ.К , Радостовец В.К. , Төлегенов Е.Т. , Продан Л.Г., «Ауыл 

шаруашылық кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп», Алматы, Қайнар 

3. Тайгашинова К.Т., Молдашбаева Л.П., “Организация учета животноводческой 

продукции в фермерских хозяйствах” Алматы , 2009 г 

4. Тайгашинова К.Т. , Лапбаева С.Ш., Бердимурат Н «Вопросы организации 

кластера в фермерском хозяйстве», Алматы,2008 г. 

5. Ержанова С.Ж., Нурумов А.А, Чернова Н.М.: Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах» Алматы МСФО-41 «Сельское хозяйство» НСФО 

№1 Бюллетень бухгалтера, 2008г. 
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6. Международные  стандарты финансовой отчетности (Общий обзор и 

разъяснения). Составители Сейдахметова  Ф. и др.  - Алматы :ТОО 

«Издательство LEM», 2009 г. 

7. Тайгашинова К.Т. , Тлеукабылова К.Б. “Значение производственной 

бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 

8. Ержанова С.Ж ., Нурумов А.А., Чернова Н.М., “Бухгалтерский учет в 

крестьянских хозяйствах” 

9. Пизенгольц П.И. и др. “Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном 

производстве” Учебник М: - М. 2007г. 

 

Тест 

1. Нарық инфрақұрлымы дегеніміз 

A. Бір-бірімен байланысты институттар жиынтығы 

B. Географиялық табиғи - клиаттық жағдайдың жиынтығы 

C. Адам тіршілігін қамтамасыз ететін шаралар жиынтығы 

D. Жылу, газ, су жабдықтау жүйесі 

E. Барлығы дұрыс 

2. Тауардың бәсекеге қабілеттілігі 

A. Тұтынушының нақты сатып алуын қамтамасыз ету деңгейі 

B. Пайда әкелуге қабілеттілігі 

C. Шығындардың орнын толтыру 

D. Тауардың ерекше қасиеті 

E. Барлығы дұрыс 

3.Егер баға өссе онда 

A. Ақшаға сұраныс өседі және проценттік ставка өседі 

B. Бекітілген бағасы бар құнды қағаз ұстаушылар шығындарын көбейтеді 

C. Барлық ғы дұрыс 

D. Дұрыс жауап жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

4. Ең алғаш теңге айналысқа енгізілгенде АҚШ доллары қанша теңгені құрады 

A. 4 

B. 20 

C. 50 

D. 70 

E. Барлығы дұрыс 

5. Дамушы елдердің көбінде мемлекеттік қызметтер 

A. Төмен деңгейде 

B. Жоғары деңгейде 
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C. Өте жоғары деңгейде 

D. Орта деңгейде 

E. Барлығы дұрыс 

6. Сыртқы экономикалық саясат мына функцияларды орындайды 

A. Қорғаушы 

B. Құқықтық 

C. Әкімшілік 

D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

7. Сыртқы экономикалық саясат мына функцияларды орындайды 

A. Шабуыл жасауды 

B. Құқықтық 

C. Әкімшілік 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлығы дұрыс емес 

8. Сыртқы экономикалық саясат мына функцияларды орындайды 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Қорғаушы 

C. Шабуыл жасаушы 

D. Дұрысы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

9. Сыртқы экономикалық саясат неше функцияларды орындайды 

A. 2 

B. 4 

C. 3 

D. 5 

E. Барлығы дұрыс 

10.Коньюнктуралық саясат дегеніміз 

A. Нарықтық экономиканың тоқтаусыз өсіп дамуын қамтамасыз ету 

мақсатындағы мемлекеттің белгілі бір іс- шаралар мен әрекеттері 

B. Кадрлар дайындау 

C. Басқа елдермен қарым қатынас 

D. Бір елмен тауар айналымы 

E. Барлығы дұрыс 
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17. Ауыл шаруашылығындағы меншік және инвестициялау. 

 
Ауыл шаруашылығының ең маңызды мәселелерінің бірі болып ел 

халқының ауыл шаруашылығы өнімдерімен қамтамасыз ету және қайта өңдеу 

өнеркәсібін қажетті шикізаттармен қамтамасыз ету болып табылады. Аталған 

мақсаттарға жету үшін ауыл шаруашылығы саласын интенфикациялау, ҒТП 

және экономикалық қатынастарды, өндірістік қатынас жүйесіндегі меншік 

түсінігін, меншік формаларын түрлендіру және инвестицияның мәнін 

шаруашылық түрлерін көбейту қажет. Ауыл шаруашылығы ҚР-ның халық 

шаруашылығының ең маңызды салаларының бірі болып табылады. Яғни ауыл 

шаруашылығы еліміздің материалдық ресурстарына пайдаланушылардың ең 

негізгісі болып табылады. Атап айтқанда мынадай: трактор, комбайн, жүк 

автокөліктері, жанар-жағармай өнімдерін минералды тыңайтқыштар. Қ-ғы 

агроөнеркәсіп кешенінің бірқатар ерекшеліктері бар. Атап айтқанда шексіз 

кеңістіктің, топырақ құнарлылығы, климаттың әртүрлілігі еліміздің 

агроөнеркәсіп кешенінің дамуына ықпал етеді. Ауыл шаруашылығының 

өндірістік қатынас жүйесіндегі меншік түсінігін анықтау үшін: меншікке, 

меншіктің объектісіне, субъектісіне, иемденуге, тұтынуға, басқаруға, меншіктің 

түрлеріне, муниципиалды мүлікке, инвестицияға және инвестицияның 

түрлеріне ерекше көңіл бөлуіміз қажет. 

 

17.1. Өндірістік қатынас жүйесіндегі меншік түсінігі. 

Еліміздің ауыл шаруашылығының экономикалық секторы қайта жасалу 

үстінде. Агроөнеркәсіптік кешен экономикалық трансфорттық жүйесі – меншік 

және өндіріс құралдары, анықталған экономикалық қатынас. 

Меншік бұл экономикалық категория, мүлікке иелік ету құқығы ретінде 

көрсетіледі. Меншікті экономикалық қатынас формасына - өндіріс құралдары 

қоғамдық өмірдің айнасы ретінде анықтайды. Себебі мүліктің өндіріс 

құралдарын қатынасқа байланысты таратады және айырбастайды. 

Еліміздің дағдарысқа ұшырауының бірден-бір себебі – мүліктің формасының 

жүйесімен байланысты. Шаруалардан мүлікті мемлекет пайдасына алып, 

отанның игілігі үшін жарату қажет. 

Меншік теориясының қазіргі заманға лайық үлгісі – адамдардың қарым- 

қатынасы және жеке меншігі. Мүліктік қатынаста антологиялық тәсіл анық 

көрінеді. Жеке меншікті антологиялық жағынан анықтау үшін, жеке меншікке 

және қожалыққа тойтарыс беру және мүлікті тұтыну қажет. 

Меншіктің объектісі – ауыл шаруашылығындағы жерді пайдалану, ғимарат 

тұрғызу, машина құралдары және көлік құрал-саймандары және т.б. 
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Шаруашылықтағы мүлікті пайдаланудың нәтижесі - өнім және кіріс, мүлікке 

қажетті өндіріс құралдары. 

Меншіктің субъектісі – арнайы ұйымдар немесе азаматтар. Бұған ауыл 

шаруашылығының шаруалары, фермерлері, әріптестіктері, ұйымдары, 

кооперативтері және т.б. кіреді. 

Мүлік қатынасы және қожалық жүйесін қамту, тұтыну, реттеу, жеке меншікті 

мемлекет пайдасына, мүлікті тапсыру және басқалар заңға қарсы немесе 

құқықтық актілерге қарсы болып табылады. 

Иемдену – мүліктің иесі болып табылады, тікелей әсер ететін мүмкіншіліктер 

иесі. Қожалық иесі белгілі ережелергебағынады, бірақ оларды жолдаушы, кепіл 

алушы, бақылаушылар қажет. Қожалықтарға пайдалану құқығына байланысты 

меншіктік емес келісімдер мен меншіктік заңдар бар. 

Тұтыну – бұл негізгі мүмкін болатын мүліктерүшін пайдалы және сапалы 

заттарды шығаруда қамтамасыз етуді айтамыз. Қожалықтың мүлікті 

пайдалануға байланысты құқықтары мен шарттары бар. Қожалықтың мүлікті 

пайдалануы өз еркімен тиесілі. 

Басқару – негізгі заңдылық, меншікті, мүлікті заңнамалық жолмен анықтау. 

Мүлік мақсаты – элементтік және қаржылық құбылыс ретімен және 

қатарымен орындалады. Сондай-ақ байланыс мынадай элементтерден тұрады: 

білікті пайдалану ретін анықтайды, пайдалану қожалық түрі және меншігі. 

Агроөнеркәсіп кешені және меншіктің барлық түрлері сан-алуан болып келеді 

және экономикалық қатынасқа маңызды ықпал етеді. 

Жеке меншік – мүлік азаматтық және заңдылық түрінен басталады. 

Мемлекеттік меншік – бұл ҚР-ның жеке мүлігі, мүлік ҚР облысына, қаласына 

тиесілі. 

Мүлік қалалық және ауылдық жерлерге тиесілі. Демек муниципиалды білім 

муниципиалды мүлік болып табылады. 

Мүлік бір немесе бірнеше адамдарға тиесілі және мүлікке деген құқықтары бар. 

 
17.2. Ауыл шаруашылығындағы инвестицияның мәні, түрлері және 

қайнар көзі. 

Инвестиция – ұзақ мерзімге ақшалай қаржы салатын экономикалық салаларға 

кіріс алу мақсатын көздейді. ҚР-ның инвестиция объектісі мынадай 

қызметтерден тұрады: 

- жаңадан құру және негізгі фондтарды қайтадан құру, сонымен қатар 

айналымдағы құрал-саймандардың бәрін халық шаруашылығы саласында 

пайдаланамыз. 

- Құнды қағаздар 

- Үнемі қаржы салу 
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- Ғылыми-техникалық өнімдер және басқа меншіктік объектілер 

- Мүліктік құқық және зияткерлік менешік құқығы. 

Қаржыдан айыру және шынайы инвестиция. 

Қаржылық инвестиция – бұл акцияларды сатып алу, облигациялар мен басқа 

құнды қағаздарды, банктегі депозиттерге қаржыны пайыздық мөлшерде салу. 

Нақты инвестиция – халық шаруашылығының негізгі саласы ретінде оған 

ақша капиталы жатады. 

Ақшаны салу – бұл негізгі бірлік фонды, оны барлық құрылысқа жұмсалған, 

жүзеге асыратын бірліктен бастап объектіні пайдалануға дейінгі қаржы. Ол 

негізгі құрал-саймандарды айналысқа түсіруден бастап өндіріске қосуға дейін 

жүргізіледі. Қаржыны салудан бастап жаңа зат жасағанша, бірақ оны кеңейту,  

қайта құру, жеке жетілдірілген іс-әрекетке күші бар өнім жасау. 

Нарықтық экономиканың негізгі қаржылық көздері шарттары капитал салу 

және ауыл шаруашылығының меншікті құралдары – кіріс және амортизациялық 

тазарту. Шынымен, амортизациялық тазарту және қамтамасыз ету, табыс- 

кеңейтілген негізгі өнімнің қоры. 

Қаржының барлық инвестициялық көздері мен құрамы орталықтандырылған 

және орталықтандырылмаған қаржыға капитал салудың көзі – бұл мемлекет 

бюджеті,бюджет аумағы, орталықтандырылған бюджеттің инвестициялық 

қоры. Орталықтандырылмаған – негізгі көзі кәсіпорын. Соңғы жылдары қаржы 

көздері орталықтандырылған және орталықтандырылмаған болып өзгерді. 

Біріншіден, үлесі кенеткеміді, екіншіден үлесі үлкейді. Нарықтың қызметі бұл 

заңды болып табылады. Қорыта айтқанда ауыл шаруашылығы ҚР-ның ең 

маңызды бөлігі болып табылады. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығының негізгі 

объектісі меншік және инвестиция болып табылады. Жоғарыда аталған 

объектілер еліміздің экономикасының тіреуіш көздері. Ауыл шаруашылығының 

қарқындап дамуына, одан әрі қарай халық әлеуметтік жағдайының өсуіне, 

жақсы өнімдер алуына үлкен үлес қосады. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Меншік ұғымы 

2. Меншіктің ұғымы дегеніміз не? 

3. Меншіктің субъектісі дегеніміз не? 

4. Иемдену деп нені айтамыз? 

5. Тұтыну дегеніміз не? 

6. Басқару ұғымын түсіндіріңіз. 

7. Меншіктің түрлері. 

8. Инвестиция ұғымы. 

9. Қаржылай инвестиция деген не? 
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10. Нақты инвестиция деген не? 

11. Басқарудағы, пайдаланудағы инвестицияның қандай түрлері бар? 

12. Инвестицияның қаржылық құрамы. 
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Тест 

1. Бұл экономикалық категория, мүлікке иелік ету құқығы ретінде көрсетіледі. 

А) мүлік объекті 

Б) Мүлік субъектісі 

С) Қажеттілік 

Д) Жұмыс күші 

Е) Меншік 

2. Меншіктің неше түрі бар? 

А)5 

Б) 7 

С) 3 

Д)2 
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Е) 4 

3. Арнайы ұйымдар мен азаматтар неге жатады? 

А) Меншік субъектісі 

Б) шығын 

С) меншік субъектісі 

Д)сұранысқа 

Е) агроөнеркәсіп 

4. Қожалық дегеніміз не? 

А) тауар сату және оған жұмсалатын еңбек 

Б) Меншіктің иесі болып табылады, тікелей әсер ететін мүмкіншіліктер иесі 

С) материалдық игіліктер 

Д) экономикалық белсенді ұйым 

Е) нақты өнім өндіруге жұмсалатын жұмысшылардың еңбегі 

5. Негізгі мүмкін болатын мүліктерүшін пайдалы және сапалы заттарды 

шығаруда қамтамасыз етудіне дейміз? 

А) тұтыну 

Б) өнімділігі 

С) жұмыс күші 

Д) сұраныс 

Е) ұсыныс 

6. Ұзақ мерзімге ақшалай қаржы салатын экономикалық салаларға кіріс алу 

мақсатын көздейді... 

А) меншік объектісі 

Б) қажеттілік 

С) меншік 

Д) сұраныс 

Е) инвестиция 

7. Бұл акцияларды сатып алу, облигациялар мен басқа құнды қағаздарды, 

банктегі депозиттерге қаржыны пайыздық мөлшерде салу инвестицияның қай 

туріне жатады? 

А)ақшаны салу 

Б)иемдену 

С)меншік 

Д)қаржылық 

Е)нақты 

8. Капиталды ақшаны құрал-саймандарға және құрылысқа салу, өндірісті 

кеңейту және құрылысқа салу, өндірісті кеңейту және дамыту қажет – бұл қай 

инвестиция? 

А)меншік 
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Б)нақты 

С)ақшаны салу 

Д)қаржылық 

Е)тұтыну 

9. Қаржының барлық инвестициялық көздері мен құрамы нешеге бөлінеді? 

А)2 

Б)5 

С)7 

Д)8 

Е)10 

10. Нарықтық экономиканың қайнар көзі... 

А) табыс 

Б) алым түрі 

С) кредит 

Д) қаржы 

Е) несие 

11.Инфляция 

A. Ақшаның құнсыздауы 

B. Бағаның төмендеуі 

C. Бағаның теңесуі 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

12. Мемлекеттің рыноктік экономикада атқаратын ролі 

A. Бағаның өзгеруі мен бағалық механизмді ретке келтіру 

B. Экономиканы монополистердің қолына беру 

C. Адамдарды қанау 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

13. ҚР жекешелендірудің негізгі мақсаты 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Шаруашылық субъектілерінің тиімді жеке меншік топтарын құру 

C. Бәсекелестік топтарын құру 

D. Шағын және орта бизнесті дамыту 

E. Барлығы дұрыс 

14. ҚР жекешелендірудің негізгі мақсаты 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Шетел инвесторларын өзіне тарта білетін шаруашылық құрылымды 

қалыптастыру 

C. Бағалы қағаздар нарығын дамыту 
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D. Дұрыс жауабы жоқ 

E. Барлығы дұрыс 

15. ҚР экономикасын реформалау келесі топтарда жүргізіледі 

A. Аралас 

B. Жоспарлы 

C. Қалыптасқан 

D. Қаржылық 

E. Барлығы дұрыс 

16.Фискалдық саясат дегеніміз 

A. Салық салу өрісіндегі мемлекеттің саясаты 

B. Несие ақша шығару 

C. Банк резервтерін азайту 

D. Мемлекеттің қарыз міндеттемесі 

E. Барлығы дұрыс 

17.Макроэкономикалық тепе-теңдік 

A. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс тепе теңдігі 

B. Жеке сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігі 

C. Баға мен өзіндік құнның тепе-теңдігі 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

18. Егер қоғамда өндірістік ресурстар көлемі артса онда: 

A. Тауарлар мен қызметтер көлемі артады 

B. Өндірістік технология жақсарады 

C. Өмір сүру стандарты жақсарады 

D. Инфляция болады 

E. Барлығы дұрыс 

19.Инфляция дегеніміз 

A. Ақшаның құнсыздануы 

B. Ақшаның құнының жоғарылауы 

C. Тауардың артуы 

D. Ақша шығару 

E. Барлығы дұрыс 

20.Салық субъектісі 

A. Салық төлеуші 

B. Салық органдары 

C. Президент 

D. Үкімет 

E. Барлығы дұрыс 
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18. Нарық жағдайындағы агроөнеркәсіптік кешен. 

Мұнай қырық-елу жылда сарқылатын байлық. Ал жер бетінен алынатын 

өнім әлімсақтан бері халықты асырап келеді. Жейтін тамақ пен киетін киім жер 

астында емес, жер бетінде. Синтетикалық киімге қазір сұғына қоятын ешкім 

жоқ. Сондықтан,   табиғи өнімдерге  деген сұраным өсе түседі. Демек, 

Қазақстанның бір жағынан аграрлық ел болғанының болашақта пайдасы тиеді. 

Республикамыздың агроөнеркәсіп кешені экономиканың аса маңызды саласы 

және экономикалық дағдарысты жою, тамақ және жеңіл өнеркәсіптерін дамыту, 

саяси-әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз  ету жолында  шешуші рөл 

атқарады. Ауыл  шаруашылығы  – бұл еліміздің  экономикасын  биікке 

асқақтататын маңызды салалардың бірі болып табылады. Ауыл шаруашылығы 

дегенде еріксіз ойымызға кең байтақ жеріміз, төрт-түлік малымыз, егінді 

алқаптарымыз оралады. Осы табиғаттың берген сыйын жоғалтпау үшін ауыл 

шаруашылығының жағдайын жақсартатын бір әдіс-тәсілдер керек сияқты. 

Қазіргі кезде ауыл шаруашылығы жаңа туған нәресте тәрізді нәзік те, әлсіз. Сол 

нәрестені құшағына қысып, аялап, мәпелеп, аяққа тұрғызатын ананың рөлін 

атқаратын бұл – мемлекет болып табылады. Мемлекет барынша ауыл 

шаруашылығына көмегін аямау керек. 

Менің осы тақырыпты таңдауымның себебі мені ауыл шаруашылығының 

жағдайы мен тағдыры алаңдатады және қазіргі таңда нарықтық экономикада 

бұл өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Осы талдауда ауыл 

шаруашылығының проблемалары түгелдей дерлік шешіледі деп ойлау қате 

болар, бірақ қайтсе де шешу жолдарын іздестіру артық болмас. 

Аталған тақырыпта мен барынша ауыл шаруашылығының жағдайын, оған 

мемлекет тарапынан көрсетілетін көмек жайлы, әрине субсидия мен 

несиелендіру жүйесі жайлы ой қозғаймын. Сонымен қатар ауыл 

шаруашылығының алдында тұрған үлкен бір белестер жайлы, яғни 

Дүниежүзілік Сауда Ұйымына мүше болуды да тыс қалдырмаймын. Осы 

аталған мәселелердің бетін ашып, талдап, бірқатар проблемалардың басын 

қайырамын. Дегенмен, ауыл шаруашылығы күрделі сала және онда түсініксіз 

жайттар өте көп. 

 
18.1. Мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың алғышарттары 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеудің жалпы сипаттамасы 

Мемлекет тарапынан экономикалық процестерді реттеу кез келген 

қоғамдық жүйенің, соның ішінде қаржыны басқарудың аржырағысыз элементі 

болып табылады. 

Экономиканы реттеу әдетте екі нысанда өзін өзі реттеу мен мемлекеттік 

нысанда жүргізіледі. Біріншісі қоғамдық өндірістің түрлі буындарында қаржы 
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базасын қалыптастырудың шаруашылық жүргізуші субъектілердің өздері 

жасап, пайдаланатын әдістерімен сипатталады. Екінші нысан қоғамдық 

өндірістің даму процесіне мемлекеттің сан алуан экономикалық тетіктер,соның 

ішінде қаржы тұтқалары арқылы араласуын бейнелейді. Экономиканы 

мемлекеттік реттеуге қаржы жүйесінің барлық сфералары мен буындары 

қатысады, оның үстіне қаржы жүйесінің әр буыны ықпалының өзгешеліктері 

болады, айталық, ұлттық экономика арақатынастарының (ұдайы өндірістік 

,салалық, аймақтық және т.б.)сан алуан түрлері реттеледі. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу бұл макроэкономикалық тепе 

теңдікке және экономиканың жұмыс істеуінің әрбір нақтылы кезеңінде оның 

үдемелі дамуына әсер ету үшін, сондай ақ қаржы ресурстарын шебер 

пайдаланудың күнделікті процесін қамтамасыз ету үшін шаруашылық 

жүргізуші субъектіге мемлекеттің қаржылық ықпал жасауының нысандары мен 

әдістерін мақсатты және дәйекті қолдану процесі ретінде сипатталады. Мұндай  

реттеудің қажеттігі мемлекет тарапынан қоғамдық өндірістің барысын қоғамға 

керек бағытта түзетіп отыруды талап ететің өндірістің сипатымен анықталады. 

Мына бастапқы негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге 

асырудың алғышарттары болып табылады: 

1. Қоғам дамуының объективті экономикалық заңдарының іс қимылын 

есепке алу. 

2. Қоғамның барлық мүшелерінің түпкілікті мүдделерін білдіретін қоғам 

дамуының ғылыми негізделген стратегиялық бағдарламасын әзірлеу. 

Бағдарлама мемлекет пен оның төменгі құрылымдарының нормативтік 

актілерін қамтамасыз ететін тұтас, ұзақ мерзімді бағыт ретінде анықталады : 

ойда болмаған жағдайларға байланысты тактиалық сипаттағы түзету жасалуы 

мүмкін. 

3. Көзқарастарды білдіретін демократиялық жүйенің болуы және халықтың 

барлық жіктерінің , әлеуметтік, ұлттық топтарының мүдделерін еркін 

білдірудің мүмкіндіктеріне арналады олардың демократиялық 

институттарының болуы. 

4. Шаруашылық қызметте қылықтың нормасымен ережесіне шегісті айқын 

және жедел сезінетін елде жақсы жолға қойылған заңнамалық жүйенің болуы. 

Қаржылық реттеудің көмегімен мемлекет халықтың төлем қабілеттілігін 

сұранымына , қорланудың қарқынына , тауарлар мен қызметтерді өткізуге, 

елдер арасындағы  тауарлар  мен капиталдардың қозғалысына, 

макроэкономиканың салалық және аумақтық құрылымына ықпал етеді. 

Сонымен бірге қаржы тұтқаларының көмегімен мынадай негізгі мәселелер 

шешіледі. 
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Материалдық өндіріс сферасында жұмылдырылатын қаржы ресурстарының 

жалпы деңгейін реттеу; 

Өндірістік сферадағы монополиялық қызметті экономикалық шектеу; 

Кәсіпорындардың, ұйымдардың сыртқы экономикалық қызметін реттеу, 

олардың құқықтық және келісімшарт тәртібін қамтамасыз ету; 

Кәсіпорындарда, ұйымдарда, фирмаларда өндірісті дамытуды материялдық 

жағынан ынталандырылып отырады; 

Кәсіпорындардың, ұйымдардың, фирмалардың ақшалай ресурстарын 

бөлудің ішкі өндірістік арақатнасын реттеу; 

Ел, аймақ, сала, кәсіпорын, ұйым, фирма көлімінде инвистициялық және 

инновациялық процестерді реттеп отыру. Сөйтіп, өндірісті қаржылық 

реттеумен ынталандырып отырудың негізінде жалпы алғанда елдің 

экономикалық дамуының тенденциясына қаржы тұтқаларының көмегімен 

ықпал жасалады. 

 
18.2 Мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы қорытындысына және 

шарттары 

Нәтижелікке, яғни мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы 

қорытындысына оны жүзеге асырудың белгілі бір шарттары сақталған кезде 

қол жетеді. Мұндай шарттарға мыналар жатады: 

А) экономиканы құрылымдық жағынан қайта құру; 

Ә) басқалар барлық деңгейлерінде және меншіктің барлық нысандарында  

шаруашылық процестер мен құрылымдарды монополиясыздандыру; 

Б)Нарықтық бастамаға, коммерциялық қызметтің, заңдағы 

ескертпелерден басқа қызметтің бірдей барлық түрлеріне еркіндік беретін 

барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер меншігінің бүкіл нысандарының 

шынайы теңдігін жасау негізінде бәсекені, кәсіпкерлікті дамыту; 

В) жоғарыда айтылған шарттардан туындайтын мемлекет шеңберінде де, 

халықаралық кооперация мен еңбек бөлінісініңартықшылығынан шығатын 

ынтымақтастықты дамыту жөніндегі экономикалық одаққа бірігетін бірнеше 

елдердің бірыңғай интеграциялық кеңістігі шегінде де салалар, өндірістер 

аумақтар арасында өндірістің өзгермелі факторларының (әр нүрлі нысандағы 

капиталдардың, жұмыс күшінің, технологиялардың, ақпараттың, меншік 

құқықтарының және т.б.) еркін кедергісіз ауысу мүмкіндігі. 

Әдетте реттеу процесі объективті және субъективті факторлардың, 

экономиканың жұмыс істеу шарттарының сан алуандығымен, әр түрлі 

категорияларды, олардың элементтерін пайдаланумен сипатталады. Сондықтан 

осы негіздемелер бойынша мемлекеттік реттеудің жүйесін межелеудің 

типтерге, түрлерге, нысандарға және әдістерге сыныптаудың маңызы зор. 
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Реттеудің екі типі бар:ол экономикалық (оның: қаржылық,бағалық, 

кредиттік, валюталық, еңбекке ақы төлеу бөліктерімен және әкімшілік реттеу. 

Қоғамдық өндірісті қажетті бағытта дамытуда мемлекет тарапынан оған 

түзетулер жасап отыру мақсатында мемлекеттік қаржылық бақылау жүзеге 

асырылады. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу – бұл макроэкономикалық тепе- 

теңдікке ықпал ету және оның жұмыс істеуінің әрбір нақты кезеңінде 

қарқынды даму үшін, мемлекеттің шаруашылық субъектілеріне қаржылық 

ықпал ету формалары мен әдістерін мақсатты бағытталған түрде және дәйекті 

қолдану процесі. 

Келесі негіздер мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың 

алғышарттары болып саналады. 

1. Қоғам дамуының объективті экономикалық заңдарының қолданылу есебі. 

Өйткені қаржылық реттеу процесі қаржы саясатының субъективті белгіленген 

бағыты бойынша өтеді және шаруашылық тәжірибесінде оны жүзеге асыру 

тетігі, осы саясат бойынша іс-шаралар мен оның тетігі, экономикалық заңдар 

мен оларға сәйкес келетін категорияларда көрсетілген шаруашылық 

субъектілерінің мүдделері онда толығырақ ескерілгенге қарағанда, неғұрлым 

пәрменді және тәжірибе (өмір) талаптарына жауап беретін болады. Ал бұған 

керісінше жағдайда қаржы тетігі формалары мен әдістерінің нақты 

экономикалық өмірге күшпен тартып алу кері әсері көрініс беретін болады. 

2. Оның бүкіл мүшелерінің түбегейлі мүдделерін білдіретін, қоғам дамуының 

ғылыми негізді стратегиялық бағдарламаларын әзірлеу. 

Бағдарлама, мемлекеттің және төмен тұрған құрылымдардың нормативтік 

актілерін қамтамасыз ететін тұтастай және ұзақ мерзімге арналған бағыттарын 

айқындайды; алды-ала болжап білуге болмайтын мән-жағдайлар бойынша 

тактикалық сипатта түзетулер жасауға рұқсат етіледі. 

3. Халықтың бүкіл жіктерінің, әлеуметтік, ұлттық кәсіби топтардың 

мүдделерін еркін білдіру мүмкіндіктері үшін олардың демократиялық 

институттарын білдіретін көзқарастарды білдірудің демократиялық жүйесінің 

болуы. Автократиялық басқару формасы волюнтаристік шешімдерді, оларды 

қоғамның қабылдануымен кері қайтарылуын, орындаудағы 

бұрмалаушылықтарға жол беруді, мемлекеттік құрылымдар жұмысы 

тиімділігінің төмендігін туғызады: қоғамның әл-ауқатының сырттай жақсы 

болып көрінуі тоқырауға, әлеуметтік-экономикалық артта қалушылыққа және 

дағдарысқа әкеліп соғады. 

4. Елде, шаруашылық қызметінде нормаларды, ережелерді бұзушылыққа анық 

және жедел әрекет ететін, қалыптасқан заңнамалық жүйесінің болуы. 

Неғұрлым кең мағынасындағы заңнамалық жүйе сөзі «қоғамда адамгершілік 
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ахуалын» қалыптастыруға ықпал етуі тиіс, оның әсері заңнамаларда 

көрсетілген нормалардағы таза заңдық жауапкершілік шеңберінен (оның 

ішінде билік құрылымдарының шешімді орындау жауапкершілігінен) шығып 

кетеді, яғни басқарудың барлық иерархиялық құрылымындағы құзырлық пен 

тәртіп, басқару сапасы болжанады. 3-тармақта тұжырымдалған 

алғышарттарсыз аталған жағдайды жүзеге асыру мүмкін емес. 

 
18.3 Қаржылық реттеудің түрлері және нысандары 

Қаржылық реттеудің түрлері салықтық, бюджеттік, мемлекеттік кредиттік, 

кедендік тарифтік, валюталық қаржылық, шаруашылық ішіндегі (фирма 

ішіндегі, кәсіпорын, ұйым, корпарация шегіндегі және т.б.) реттеуді қамтиды. 

Қаржылық реттеудің осы түрлеріне сәйкес оның мынадай нысандарын атауға 

болады:мысалы, бюджетте қаржыландыру (субвенсиялар, субсидиялар, 

трансферттер), салықта тура және жанама салық салу, валюта р, валюта 

қаржыда сыртқы қарыздар, сыртқы борыш. Бұлар қаржылық реттеудің негізгі 

нысандары. 

Ортақ нысан жоспарлау(болжау) болып табылады. 

Нарықтық экономика кезінде экономикалық, соның ішінде қаржылық 

нысандар мен әдістер арқылыжанаиа реттеме іс әрекет етеді. Дүниежүзілік 

практика мынадай реттеуіштерді (әдістерді) жасады:салық салуда салықтардың  

мөлшерлемелері, салық салу жөніндегі жеңілдіктер мен санкциялар, 

табыстарды, мүлікті, активтерді мағлұмдамалау, аванс төлемі және басқалары; 

бюджеттен қаржыландыру кезінде шығыстарды нормалау, қаражаттардың 

пайыздық аударымдары, бюджет тапшылығын қаржыландырудың әдістері, 

бюджет артығын пайдалану; амортизацияның нормалары, кәсіпорындардың, 

фирмалардың қорларына аударылатын аударымдардың нормативтері, 

әлеуметтік қамсыздандырудың нормативтері және басқалары. Бұл реттеушілер 

ақша, кредит, есеп мөлшерлемесі мен ұлттық банктердің резервтік талаптары, 

ашық рыноктағы ұлттық банк операцияларының, баға реттеуіштерімен 

толықтырылады. 

Мемлекеттік қаржылық реттеу тұтқаларының ішінде салықтарға аса 

маңызды орын беріледі. Салықпен реттеу кәсіпорындар мен халықтың 

экономикалық белсенділіктегі ынталығын қамтамасыз етуге арналған. 

Мемлекеттік қаржылық реттеу проблемасының екінші жағы бюджеттен 

қаржыландыруды пайдалану тиімділігінің дәрежесі болып табылады. 

Мемлекет тарапынан экономикалық үдерістерді реттеу кез келген қоғамдық 

жүйенің, соның ішінде қаржыны басқарудың ажырағысыз элементі болып 

табылады. 
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Экономиканы реттеу әдетте екі нысанда - өзін-өзі реттеу және мемлекеттік 

реттеу нысанында жүргізіледі. Біріншісі қоғамдық өндірістің түрлі 

буындарында қаржы базасын қалыптастырудың шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің өздері жасап, пайдаланатын әдістерімен сипатталады. Екінші 

нысан қоғамдық өндірістің даму үдерісіне мемлекеттің сан алуан экономикалық 

тетіктері, соның ішінде қаржылық тұтқалар арқылы араласуын бейнелейді. 

Экономиканы мемлекеттік реттеуге қаржы жүйесінің барлық сфералары мен 

буындары қатысады, оның үстіне қаржы жүйесінің әр буыны ықпалының 

өзгешеліктері болады, айталық, ұлттық экономика ара қатынастарының (ұдайы 

өндірістік, салалық, өңірлік және т.б.) сан алуан түрлері реттеледі. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу бұл макроэкономикалық тепе- 

теңдікке және экономиканың жұмыс істеуінің әрбір нақтылы кезеңінде оның 

үдемелі дамуына әсер ету үшін, сондай-ақ қаржылық ресурстарды шебер 

пайдаланудың күнделікті үдерісін қамтамасыз ету үшін шаруашылық жүргізуші 

субъектіге мемлекеттің қаржылық ықпал жасауының нысандары мен әдістерін 

мақсатты және дәйекті қолдану үдерісі ретінде сипатталады. Мұндай реттеудің 

қажеттігі мемлекет тарапынан қоғамдық өндірістің дамуын керек бағытта 

түзетіп отыруды талап ететін өндірістің сипатымен анықталады. 

Мына бастапқы негіздемелер мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге 

асырудың алғышарттары болып табылады: 

1. Қоғам дамуының объективті экономикалық заңдарының әрекетін есепке 

алу. Қаржылық реттеу үдерісі қаржылық саясаттың субъективті түрде 

белгіленген бағыты және оны шаруашылықтық практикаға асыру механизмі 

бойынша өтетіндіктен, экономикалық заңдар мен оларға сәйкес келетін 

экономикалық категорияларда бейнелеп көрсетілген шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің мүдделері неғұрлым толығырақ ескерілсе, бұл саясат пен 

механизмнің шаралары соғұрлым шынайы әрі практика талаптарына жауап 

беретін болады. Ал олай болмаған күнде нақтылы экономикалық өмірде 

қаржылық механизмнің нысандары мен әдістерін күшпен алу реакциясы пайда 

бола бастайды. 

2. Қоғамның барлық мүшелерінің түпкі мүдделерін білдіретін қоғам 

дамуының ғылыми негізделген стратегиялық бағдарламасын әзірлеу. 

Бағдарлама мемлекет пен оның төменгі құрылымдарының нормативтік 

актілерін қамтамасыз ететін тұтас, ұзақ мерзімді бағыт ретінде анықталады; 

ойда болмаған жағдайларға байланысты тактикалық сипаттағы түзету жасалуы 

мүмкін. 

3. Көзқарастарды білдіретін демократиялық жүйенің болуы және халықтың 

барлық жіктерінің, әлеуметтік, ұлттық топтарының мүдделерін еркін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D2%A3%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
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білдірудің мүмкіндіктеріне арналған олардың демократиялық 

институттарының болуы. 

Басқарманың автократиялық нысаны шешімдердің валютаризмін, оларды 

қоғамның қабылдамауын және олардан айыруын, бұрмалама орындалуын, 

мемлекеттік құрылымдар жұмыстарының төмен тиімділігін: игіліктің сырт 

көрінісі кезінде қоғам тоқырауға ұшырайды, әлеуметтік-экономикалық 

мешеулікті және азғындауды тудырады. 

4. Шаруашылық қызметте қылықтың нормасы мен ережесінен шегіністі 

айқын және жедел сезінетін елде жақсы жолға қойылған заңнамалық, жүйенің 

болуы. Сөздің кең мағынасында заңнамалық жүйе әсері оның заңнамада 

келісілген таза заңды жауапкершілік шегінен шығып кететін нормалар, соның 

ішінде шешімді атқару үшін билік құрылымдарының жауапкершіліктері үшін 

қоғамда «өнегелі климатты» қалыптастыруға мүмкіндік туғызуы тиіс, яғни 

басқару саласы, құзырлылық және басқарудың бүкіл иерархиялық 

құрылымындағы тәртіп ұйғарылады. Бұл қағиданы 3 тармақтағы 

тұжырымдалған алғышарттың әрекетінсіз жүзеге асыру мүмкін емес. Аталған 

алғышарттардың 3,4 тармақтары жалпы азаматтық қоғамның, яғни қоғамның 

барлық мүшелеріне арналған тіршілік әрекеті үшін тен мүмкіндіктер жасайтын, 

олардың мүдделері мен әлеуетін ескеретін, бірдей құқықтық қорғалуы мен 

жауапкершілігін қамтамасыз ететін өркениетті қоғамдық құрылыстың болуын 

көрсетеді. 

Нәтижелікке, яғни мемлекеттік қаржылық реттеудің нақтылы 

қорытындысына оны жүзеге асырудың белгілі бір шарттары сақталған кезде 

қол жетеді. Мұндай шарттарға мыналар жатады: 

 а) технологиялық қайта бөлістер бойынша өндірістердің мүмкін болатын 

үлкен жинақталымын біртіндеп дамыта отырып, экономиканы құрылымдық 

жағынан қайта құру; 

 ә) басқарудың барлық деңгейлерінде және меншіктің барлық 

нысандарында шаруашылық үдерістер мен 

құрылымдарды монополиясыздандыру; 

 б) рыноктық бастамаға, коммерциялық қызметтің, заңдағы 

ескертпелерден басқа қызметтің бірдей барлық түрлеріне еркіндік беретін 

барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер меншігінің бүкіл нысандарының 

шынайы теңдігін жасау негізінде бәсекені, кәсіпкерлікті дамыту: 

 в) жоғарыда айтылған шарттардан туындайтын мемлекет шеңберінде де, 

халықаралық кооперация мен енбек бөлінісінің артықшылығынан шығатын 

ынтымақтастықты дамыту жөніндегі экономикалық одаққа бірігетін бірнеше 

елдердің бірыңғай интеграциялық кеңістігі шегінде де салалар, өндірістер, 

аумақтар арасында өндірістің өзгермелі факторларының (әр түрлі

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%2C_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%2C_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96)_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_(%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%2C_%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%2C_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%96)_%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D1%80%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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нысандағы капиталдардың, жұмыс күшінің, технологиялардың, ақпараттың, 

меншік құқықтарының және т.б.) еркін кедергісіз ауысу мүмкіндігі. 

 
Бақылау сұрақтары: 

1. Өндірістік құрылым және оның сипаттамасы 

2. Өндірістік құрылымның негізгі көрсеткіштері және оларды жетілдірудің 

жолдары. 
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бухгалтерии в условиях формирования рынка”, Алматы , 2009 г 
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Тест 

1. Жерді пайдалануға берілгенде алынатын алым 

A. Рента 

B. Баж 

C. Кеден 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

2. Экономикалық саясаттың шаралары арналған 

A. экономикалық жоспар және стратегияларды құру үшін 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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B. Экономикалық эксперименттер үшін 

C. Белгілі мақсатқа бөлінген бюджеттік субсидияларды негіздеуге 

D. Пайда табу үшін 

E. Барлығы дұрыс 

3. Мемлекеттің қандай әдістері экономикалық әдістерге жатады 

A. Дұрыс жауабы жоқ 

B. Қару жарақпен ашық саудаға тиым салу 

C. Қайырымдылық қызметіне рұқсат беру 

D. Салық төлеуге иіндеттеу 

E. Барлығы дұрыс 

4. Неліктен мемлекет толық жұмыс бастылықты қамтамсыз етуді көздейді 

A. Дұрыс жауап жоқ 

B. Барлығы дұрыс 

C. Табысты көбейту үшін 

D. Экономикалық даму үшін 

E. Барлығы дұрыс 

5. Нарық инфраструктурасы дегеніміз- бұл 

A. Дұрыс жауап жоқ 

B. Зауыт фабрика 

C. Әкімшілік 

D. Аурухана 

E. Барлығы дұрыс 

6. Тұрғын халыққа берілетін ссудалардыңжалпы көлемін көбейтсе 

A. Ақша массасының көлемі өзгереді 

B. Орталық банк өз сомаларын көбейтеді 

C. Девальвация болщады 

D. Ревалвация болады 

E. Барлығы дұрыс 

7. Айналыстағы ақшаны реттеп отырады 

A. Ұлттық Банк 

B. Халық банкі 

C. Екінші деңгейлі банктер 

D. Парламент 

E. Барлығы дұрыс 

8. Нарықта тауар өнадірушілер арасындағы күрес 

A. Бәсеке 

B. Монополия 

C. Ойын 

D. Барлық жауап дұрыс 
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E. Барлығы дұрыс 

9. Валюта енгізудің 3 түрлі нұсқасы 

A. Аралық, параллелді, тікелей 

B. Валюталық шектеулер, тікелей, көп валюталық 

C. Төмендік, аралық, тікелей 

D. Барлық жауап дұрыс емес 

E. Барлығы дұрыс 

10. Шетелдік кәсіпорындарды тікелей басқаруға құқық беретін және инвестор 

өндірісті басқару процесіне тікелей қатысатын инвестициялар бұл: 

A. Кәсіпкерлік инвестициялар 

B. Ссудалық инвестор 

C. Тікелей инвестициялар 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

11..Мемлекеттің рыноктік экономикада атқаратын ролі 

A. Бағның өзгеруі мен бағалық механизмді ретке келтіру 

B. Экономиканы монополистердің қолына беру 

C. Адамдарды қанау 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 

12. Мемлекеттің рыноктік экономикада атқаратын қызметі 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Экономикалық тұрақтылықты ұстау 

C. Тиімділікті қамтамасыз ете отырып, монополияға жол бермеу 

D. Ақша айналымын тұрақтандыру 

E. Барлығы дұрыс 

13. Ақшаның атқаратын қызметі 

A. Барлық жауап дұрыс 

B. Құн өлшем құралы 

C. Айналыс құралы 

D. Қор жинау құралы 

E. Төлем құралы 

14. Мемлекеттің экономикаға тікелей ықпал ету әдістері 

A. Дұрыс жауабы жоқ 

B. Салықтық- бюджеттік саясат 

C. Ақша несие саясаты 

D. Валюталық саясат 

E. Барлығы дұрыс 

15..Мемлекет мнополист болуы қажет пе? 
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A. Жоқ 

B. Ия 

C. Экономиканы тұрақтандырады 

D. Барлығы дұрыс 

E. Барлық жауап дұрыс 

16.Салық төлеуші 

A. Салық субъектісі 

B. Салық объектісі 

C. Салық ставкасы 

D. Салық көзі 

E. Барлығы дұрыс 

17..Мемлекеттік баж салығы 

A. Кеден салығы 

B. ҚҚС 

C. Көлік құралдарына салынатын салық 

D. Жер салығы 

E. Барлығы дұрыс 

18.Рента дегеніміз 

A. Жерді пайдалануға берілгенде алынатын алым 

B. Акциз 

C. Кеден салығы 

D. Жер салығы 

E. Барлығы дұрыс 

19..Салық дегеніміз 

A. Міндетті төлем 

B. Пайдаланғаны үшін төлем 

C. Дұрыс жауабы жоқ 

D. Барлық жауап дұрыс 

E. Барлығы дұрыс 
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